
Talento para costurar 
e para negociar
Comunicativa, Djenane 
Martins é peça chave da 
Charlotte Arte e Costura 
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Unicopas: a nova central para o 
fomento da Economia Solidária 

Três centrais que representam a Econo-
mia Solidária no País— a UNISOL Brasil, a 
Unicafes e a Concrab — se uniram no mês de 
janeiro, em Brasília, para formar a Unicopas 
(União Nacional das Cooperativas Solidárias). 

PErfil

Habilidade descoberta 
durante o trabalho 
Página 24

ExPortação

Cooperativas  exportaram 
US$ 364 milhões
Página 8

A solenidade contou com a participação dos 
ministros Gilberto Carvalho, da Secretaria-
Geral da Presidência, e de Pepe Vargas, do 
Desenvolvimento Agrário. A formação da 
Unicopas é um projeto que vinha sendo ar-

Presidente da UNISOL Brasil discursa durante evento que criou a União Nacional das Cooperativas Solidárias

CamPinaS – Quatro empreendimentos 
foram beneficiados com equipamentos para 
dar impulso às atividades. Os investimentos 
totalizaram R$ 4,9 milhões e foram viabi-
lizados pela UNISOL Brasil por meio de 
programas como o PIS, Pronasci e Funda-
ção Banco do Brasil. Páginas 18 e 19

Cai exigência de 
registro prévio

A Assessoria Jurídica da Secretaria da 
Micro e Pequena Empresa acatou represen-
tação da UNISOL Brasil pedindo o fim da 
exigência, por parte das Juntas Comerciais, 
de registro prévio na Organização das Co-
operativas Brasileiras, para que os empreen-
dimentos possam ser formalizados. Pág.9

UNISOL prestará 
consultoria à distância  

Em fase de implantação, o UNISOL 
Atende é uma ferramenta online que pos-
sibilitará aos associados em todo o Brasil 
retirar dúvidas por meio de uma consultoria 
à distância. Bastará preencher um formulá-
rio e aguardar as instruções do especialista 
destacado. Página 7 
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ticulado pelas organizações nos últimos cinco 
anos, como uma alternativa da Economia So-
lidária à Organização das Cooperativas Brasi-
leiras, que agrega as empresas cooperativistas 
de grande porte. Páginas 12 e 13
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editorial

FALA, COOPERADO!
O Jornal da Unisol Brasil quer se aproximar de todos aqueles envolvidos com a economia solidária. Vamos ouvir o que 
você pensa sobre as reportagens e por quais assuntos mais se interessa. Por isso, reservamos este espaço para críticas, 
sugestões de matérias ou para quaisquer outros comentários sobre a nossa linha editorial. Sua participação é muito im-
portante. Mande seu recado pelo e-mail imprensa@unisolbrasil.org.br, com nome completo e cidade de onde escreve. 
Se preferir, entre em contato com a Redação pelo telefone (11) 4991-2509. Participe!”

“
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Coopsul e Coopssol foram reconhecidas pelo governo gaúcho

anseios que movimentam 
a Economia Solidária

Empreendimentos recebem 
certificação da Sesampe

Investir na aquisição de equipamentos e em 
assessorias técnicas são os maiores desafios que 
os empreendimentos enfrentam para melhorar 
as condições de trabalho e agregar valor à pro-
dução. Nos últimos anos, a busca por inovação 
tecnológica e ampliação da produção representa 
os anseios de todos aqueles que se identificam e 
se reconhecem como pertencentes à economia 
solidária. Contudo, apesar da necessidade de in-
fundir a todos o estabelecimento de parceiras, 
existem aqueles que por princípios não hesitam 
em pensar e agir em redes de colaboração.    

Assim, a UNISOL Brasil paulatinamente 
tem estabelecido parcerias internacionais e go-
vernamentais, procurando beneficiar todos os 
filiados de maneira equânime e transparente. 
A partir do trabalho realizado pelos assesso-
res, coordenadores, supervisores e diretores, a 
central, por meio de parcerias, tem favorecido 
diversos empreendimentos. O maior exemplo 
é o Programa de Investimento Solidário (PIS), 
desenvolvido pela UNISOL com o apoio da 
ReddelSur, na América do Sul, e co-financiado 
pela União Europeia. O programa favorece em-
preendimentos de cinco estados com equipa-
mentos que agregam valor à produção, melho-
rando as condições de trabalho, criando outros 
segmentos na produção e ampliando a diversi-
dade de produtos. Outro exemplo é o projeto de 
parceria com o governo de Cabo Verde (Áfri-
ca), solicitado à UNISOL pela ABC – Agên-
cia Brasileira de Cooperação Internacional e 
Ministério das Relações Exteriores que, após 
promover o intercâmbio entre os cooperados e 
técnicos da central, apresentará ao governo de 
Cabo Verde dois planos de viabilidade econô-
mica para os setores da reciclagem e artesanato. 

Apesar disso, existe um sentimento de que 

Dois empreendimentos ligados à UNI-
SOL Brasil receberam na última terça-fei-
ra (25 de março), da Sesampe (Secretaria 
de Economia Solidária e Apoio à Micro 
e Pequena Empresa) do Rio Grande do 
Sul, o Certificado de Empreendimento da 
Economia Solidária. 

Os contemplados com o documento 
foram a Coopsul (Cooperativa Mista So-
lidária Utopia e Luta), empreendimento 
de Porto Alegre que atua nos segmentos 
alimentício, agrícola e de serviços e a Co-
opssol/Brasil (Cooperativa de Trabalho 
dos Sociólogos).

Também da capital gaúcha, o empre-
endimento reúne sociólogos, economistas 
e assistentes sociais que prestam serviços 
técnicos nas áreas de capacitação, pesquisa, 
gestão social e consultoria. 

O certificado é necessário para que as 

os empreendimentos devem caminhar e se 
desenvolver com foco no escoamento da pro-
dução, por isso a prioridade tem sido a comer-
cialização dos produtos e serviços, de maneira 
justa e solidária. Destarte, a UNISOL Brasil 
periodicamente ressalta que concebe necessário 
ao desenvolvimento dos empreendimentos um 
processo dividido em quatro etapas: organiza-
ção do grupo, organização da produção, asses-
soria técnica e escoamento da produção.

Não obstante, o prélio político não abranda 
em prol do ato cooperativo, marcos regulatórios 
e no crédito para cooperativas. Visto que surge 
a Unicopas (UniãoNacional das Cooperativas 
Solidárias) formada pela UNISOL Brasil, a 
Unicafes (União Nacional de Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária) 
e a Concrab (Confederação das Cooperativas 
de Reforma Agrária do Brasil), afim de insti-
tuir ações de fomento aos empreendimentos 
solidários da agricultura familiar.  Nesse bojo, a 
UNISOL tem colaborado com a melhoria da 
qualidade de vida da população brasileira, bus-
cando o desenvolvimento sustentável e o com-
bate à pobreza. Uma mudança cultural está em 
curso e só será alcançada se tivermos a consci-
ência de que estamos plenamente interligados, 
fazendo de todas as nossas relações algo que 
derive em bem-estar e felicidade no combate às 
injustiças sociais.

associações e cooperativas gaúchas possam 
participar de processos seletivos organiza-
dos pelo governo estadual. Uma lei esta-
dual determina que até 30% das compras 
governamentais sejam oriundas de empre-
endimentos da Economia Solidária e da 
Agricultura Familiar. 

Os interessados na certificação devem 
enviar uma mensagem para certifica@se-
sampe.rs.gov.br. Outras informações po-
dem ser obtidas no link (www.sesampe.
com.br) 

O Certificado abre as 
portas para participação 
em processos seletivos 
organizados por órgãos 
públicos estaduais

Paulo Edison de Oliveira

Coordenador Técnico 
da UNISOL Brasil

empreendedorismo
Leia mais sobre Economia Solidária no 
site www.unisol.coop ou, se preferir, passe 
o leitor de seu dispositivo móvel sobre o 
QR Code ao lado.
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Café da manhã alimenta sonho de crescer
Associação Mulheres Reais fornecerá primeira refeição a 120 operários e vislumbra vôo mais alto

Criada há cinco anos por oito 
amigas, a Associação Mulheres 
Reais, localizada no bairro Gru-
ta de Lourdes, em Diamantina 
(MG), e especializada na pro-
dução de quitandas, é um bom 
exemplo de que o trabalho em 
conjunto é a melhor solução para 
gerar renda de forma justa e dig-
na. Presidida por Maria da Con-
ceição Silva, a associação acaba de 
fechar um acordo para fornecer 
café da manhã para cerca de 120 
operários da empresa de engenha-
ria Arariboia.

A companhia fará a pavi-
mentação da estrada que liga o 
município ao distrito de Milho 
Verde (pertencente à cidade de 
Serro). As obras vão durar 30 
meses. O acordo, firmado em 
dezembro de 2013, prevê o for-
necimento de café, leite e pão 
caseiro (doce e salgado) ao preço 
de R$ 2 por pessoa.

“Esse valor tem como base 
os custos de 2013. No dia 3 de 
fevereiro tivemos uma reunião 
para tratar justamente desta ques-
tão. Estamos avaliando os custos 
atuais para sabermos se será ne-
cessário reajustar o preço ou não. 
Isso, inclusive, já estava previsto 
no acordo fechado com a emprei-
teira”, explicou Luciano Amador 
dos Santos Júnior, coordenador 
da Base de Serviços de Comer-
cialização da UNISOL Brasil, na 
região do Alto Jequitinhonha.

DESAFIO
Para Maria da Conceição, o 

cliente representa um novo de-
safio para ela e para as demais 

associadas. O café da manhã tem 
de ser fornecido diariamente em 
horários rígidos, de acordo com 
a rotina de trabalho dos operá-
rios. Além disso, a Associação 
Mulheres Reais pretende apro-
veitar o momento para alçar vôos 
mais altos.

“Vamos instalar um tipo de 
lanchonete nas proximidades da 
obra para atender o público em 
geral. Vamos vender nossas qui-
tandas e aproveitar que há muita 
fruta em nossa região para comer-
cializar sucos naturais. Esperamos 
com isso, iniciar um novo ramo de 
atuação”, comentou a presidente.

Somente com o fornecimento 
para a empresa Arariboia a asso-
ciação vai faturar R$ 6.240 por 
mês, ou seja, R$ 780 por grupo 
familiar. No entanto, a Mulheres 
Reais não depende apenas disso. 
A entidade também fornece ali-
mentos para programas governa-
mentais como o PAA (Programa 
de Aquisição de Alimentos) e o 
PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar), que contri-
buem para manter uma boa renda 
mensal.

Fotos: A
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Acordo com empresa de engenharia gera trabalho e renda para as mulheres

Cardápio terá pão caseiro

Produto será servido diariamente 

‘Vamos vender nossas 
quitandas, aproveitar 
a variedade de frutas 
da nossa região e 
esperamos iniciar um 
novo ramo de atuação’ 

A padronização dos méto-
dos de produção foi essencial 
para que a Associação Mulheres 
Reais reduzisse custos e passasse 
a ter uma retirada maior. O co-
ordenador da Base de Serviços 
de Comercialização na região 
do Alto Jequitinhonha, Lucia-
no Amador do Santos Júnior, 
explicou que isso ocorreu após 
diagnóstico feito pela UNISOL 
Brasil, que identificou e corrigiu 
falhas no processo produtivo.

“Elas não tinham padrão. 
Tive de, junto com elas, refa-

zer todas as receitas para que os 
produtos saíssem sempre iguais. A 
padronização também possibili-
tou economizar com ingredientes. 
Com esse trabalho de adequação o 
custo caiu para menos da metade 
e, dessa forma, sobra mais dinheiro 
para elas”, explicou.

Maria da Conceição reforçou 
a importância desta mudança nas 
condições financeiras de todas as 
participantes. “Realmente gastáva-
mos muito. Usávamos desnecessa-
riamente uma grande quantidade 
de ingredientes em nossas quitan-

das. Com a padronização os 
gastos diminuíram e a diferença 
financeira a gente sentiu no bol-
so”, afirmou.

Para aumentar os ganhos a 
associação acabou de adquirir 
um forno maior para ampliar a 
produção das quitandas. “Hoje 
a gente tem de esperar assar 
para colocar outro produto. 
Com o forno maior vamos as-
sar mais rapidamente e sobrará 
tempo para preparar outros ali-
mentos”, disse a presidente da 
associação.

PaDronização aJUDoU a rEDUzir CUStoS
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curtinhas
Leia outras notícias sobre Economia Solidária por meio do link www.
unisol.coop. Caso prefira, passe o leitor do seu dispositivo móvel no QR 
Code ao lado.

O município de Sena Ma-
dureira, no Acre, é o segundo do 
estado a ter uma legislação pró-
pria para o desenvolvimento da 
Economia Solidária. A prefeitura 
sancionou a lei 438, de 5 de fe-
vereiro de 2014, que estabelece o 

programa municipal de fomento 
à economia solidária. Em 2013, 
a cidade de Tarauacá já havia 
definido suas regras para o setor. 
Dentro do Estado, a Economia 
Solidária é fomentada pela Se-
cretaria Estadual de Pequenos 

Negócios (SEPN), que apoia 
atividades de diversos tipos de 
empreendimentos, da agricultura 
familiar à produção de doces e 
salgados, passando pela melipo-
nicultura, aquicultura, entre ou-
tros potenciais econômicos locais.

Neli de Souza Silva Medei-
ros, presidente da Redesol MG 
(Central Cooperativa Rede 
Solidária de Trabalhadores de 
Materiais Recicláveis de Minas 
Gerais) e diretora executiva da 
UNISOL Brasil, foi uma das 
premiadas na edição de 2013 
do Prêmio Betinho Atitude 
Cidadã. Organizado pela Coep 
(Rede Nacional de Mobilização 
Social), o prêmio é concedido 
a pessoas de todo o País que se 
dedicam à promoção da cida-
dania. Neli se destaca pelo seu 
trabalho de propagação dos ide-
ais cooperativistas e no planeja-
mento de ações em prol dos ca-
tadores, por meio do incentivo à 
legalização de empreendimen-
tos, fomento à comercialização 
e a melhoria de renda.

fomEnto à EConomia SoliDária

DirEtora é 
PrEmiaDa

Começou a operar no dia 17 
de fevereiro o Comitê Permanen-
te do Cooperativismo.  O órgão, 
criado no fim de agosto do ano 
passado pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, terá como objetivo 
monitorar as ações de fomento 
ao cooperativismo no Ministério 

do Desenvolvimento Agrário. 

“Vamos discutir também políti-
cas públicas e o papel do coope-
rativismo dentro das políticas de 
fomento à agricultura familiar e 
assessoria aos empreendimen-
tos”, destaca Israel de Oliveira 
Santos, secretário de Agricultura 
Familiar da UNISOL Brasil e 
representante da central de coo-
perativas no Comitê.

Comitê Do CooPErativiSmo
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A ACI-Américas desenvolveu a Oficina Cooperativa Verde, um 
sistema de gestão ambiental para as áreas administrativas. Trata-se 
de uma iniciativa de certificação de terceiros, que fornece às orga-
nizações cooperativas um instrumento de qualidade ambiental para 
gerenciamento do desempenho do empreendimento de forma sus-
tentável. O sistema tem como base um manual que indica tarefas 
em dez áreas administrativas distintas, cuja finalidade é implementar 
nos envolvidos uma cultura de gestão e qualidade ambiental. A van-
tagem do método está na ecoeficiência, pois com sua implantação, a 
cooperativa reduz os custos operacionais, aproveitando os recursos 
de forma mais eficiente nas operações diárias. Outras informações 

no site da ACI (www.aciamericas.coop).

SiStEma DE CErtifiCação
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Técnicos da Emater-PB (Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural da Paraíba) organizaram ao longo dos meses de 
fevereiro e março um curso de associativismo com agricultores da 
comunidade Chã da Barra, em Alagoa Nova, na região do Brejo 
Paraibano. O objetivo da iniciativa é incentivar a organização de 
associações e cooperativas rurais.  “Com a organização de agriculto-
res, destacando-se jovens, idosos e mulheres rurais, percebe-se que 
o agricultor tem mais possibilidade de sensibilizar órgãos e auto-
ridades públicas para o atendimento de suas demandas”, destaca 
Erasmo Lucena, diretor técnico da Emater-PB. O curso faz parte 
de um calendário de eventos de associativismo programado pela 

Emater-PB para o ano de 2014.

CUrSo DE aSSoCiativiSmo

O Banco do Nordeste pla-
neja destinar neste ano R$ 2,1 
bilhões para o apoio a agricul-
tores de baixa renda atendidos 
pelo programa de microfinança 
rural Agroamigo. A instituição 
atende agricultores familiares 
com financiamento de custeio 
e investimento, no âmbito do 
Pronaf. Os negócios são reali-
zados em parceria com institui-
ções públicas e privadas, que são 

rECUrSoS Para agriCUltorES

responsáveis pela elaboração de 
projeto e pela prestação de orien-
tação empresarial e técnica. A 
agricultura familiar é responsável 
pela produção dos principais ali-
mentos consumidos pela popula-
ção brasileira: 84 % da mandioca, 
67 % do feijão; 54 % do leite; 49 
% do milho, 40 % de aves e ovos e 
58 % de suínos. No Nordeste, ela 
responde por 82,9 % da ocupação 
de mão de obra no campo.

sustentabilidade
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Fundada em 2007, a Cooperplásticos da Bahia recupera sobras de indústrias locais e também 
recicla material proveniente de cooperativas de catadores; o empreendimento tem hoje seis clientes

Leia outras notícias sobre resíduos só-
lidos no link http://unisol.coop/dS. Se 
preferir, passe o leitor do seu dispositivo 
móvel no QR Code ao lado.

Sucata que gera emprego e renda

Sabe aquela rebarba de plástico 
que aparentemente não serve para 
nada e acaba no lixo? Pois bem, o 
que parecia não ter utilidade gera 
emprego e renda para 20 traba-
lhadores, todos cooperados da 
Cooperplásticos, empreendimento 
solidário localizado na cidade de 
Simões Filho, na Bahia.

Segundo o presidente da Co-
operplásticos, Jurandir Bastos 
Cardoso, atualmente o empreen-
dimento conta com seis clientes, 
fabricantes de peças plásticas, que 
usam os serviços da cooperativa 
para recuperar a matéria-prima. 
“Eles mandam as sobras e nós 
moemos, tingimos e devolvemos 
a matéria-prima granulada, pron-
ta para ser transformada em outra 
peça. Cobramos pelo serviço pres-
tado às empresas”, explica.

O empreendimento também 
recicla material proveniente de 
catadores. No começo, aliás, a 
Cooperplásticos trabalhava qua-
se que exclusivamente com essas 
cooperativas, mas como a deman-
da cresceu muito, elas não foram 
capazes de fornecer o volume ne-
cessário para atender ao mercado. 
“Hoje, 75% de nossas operações 
têm como base a sucata prove-
niente das empresas. Continu-
amos com as cooperativas, mas 
elas fornecem 15% do que preci-
samos”, afirma Cardoso.

HISTóRIA
A Cooperplásticos foi cria-

da em 2007, a partir da falência 
da Plástico Norbi.  O atual pre-

sidente da CUT (Central Única 
dos Trabalhadores) da Bahia, Ce-
dro Silva, conta que os trabalha-
dores eram filiados ao Sindicato 
dos Químicos e Petroleiros e de-
nunciaram o empresa por falta de 
pagamento dos salários.

“Imediatamente, uma comis-
são de diretores foi à empresa e 
ficou constatado que o problema 
era bem maior do que se imagi-
nava. Devia o salário há vários 
meses, não depositava o Fundo 
de Garantia há mais de um ano, 
devia para fornecedores e bancos 
e os compromissos com contas de 
água, luz e internet, além de im-
postos, estavam atrasados”, conta 
o dirigente sindical.

Diante da situação, optou-
se por ocupar a empresa, o que 

ocorreu pelo período de 90 dias. 
Neste momento, a assessora da 
UNISOL Brasil, Tatiana Velloso, 
foi convidada para explicar aos 
trabalhadores o que é recupera-
ção de empresas falidas, coopera-
tivismo e autogestão. ”Por fim, os 
trabalhadores entenderam que de-

viam criar uma cooperativa, o que 
foi feito com apoio da UNISOL 
Brasil. Realizamos um estudo da 
cadeia produtiva do plástico e de 
viabilidade econômica”, comentou 
Cedro, lembrando que tudo acon-
teceu sob pressão dos ex-proprie-
tários, da polícia e até de desco-
nhecidos armados.

Mas, formada a cooperativa, os 
trabalhadores tiveram pela frente 
outro desafio: o de fazer o empre-
endimento ir para frente apesar de 
todos os problemas acumulados. 
“Não foi fácil. Tudo no início é 
sofrimento. Ficamos cerca de sete 
meses sem retirada. A gente só 
cuidava das máquinas. Em 2008, 
começamos a retirar em torno de 
R$ 200 por mês, mas era muito 
pouco”, lembra Cardoso.

Sobras de plásticos das empresas são recuperadas e devolvidas granuladas para que possam ser reaproveitadas no processo produtivo

D
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‘Hoje, 75% de 
nossas operações 
têm como base a 
sucata proveniente 
das empresas. 
Continuamos com as 
cooperativas, mas elas 
fornecem 15% do que 
precisamos’

“Em 2009, a situação melho-
rou mais um pouco com o apoio 
da Petrobras que, após negociação 
que envolveu a CUT, forneceu 
para nós 40 toneladas de plástico e 
ferro. Com a venda dessa matéria
-prima, conseguimos comprar um 
moinho para triturar os resíduos e 
também reformamos o galpão da 
empresa”, comenta o presidente.

A situação dos cooperados está 
bem melhor agora e a expectativa 
dos dirigentes da Cooperplásticos 
é receber um galpão do governo 
estadual para que o empreendi-
mento possa sair de vez do alu-
guel. Há também a perspectiva 
de novas parcerias com empresas 
e cooperativas de catadores por 
conta da criação do Complexo de 
Reciclagem da Bahia.
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gente que faz

Comunicativa, Djenane Martins, 40 
anos, carrega dentro de si mais do que o 
talento para a costura. Criativa, ela é a res-
ponsável pelas vendas e pela divulgação dos 
produtos feitos pela Charlotte Arte e Cos-
tura, de São Bernardo do Campo (SP). A 
cooperativa é especializada em criar brindes 
e acessórios a partir de matéria-prima reci-
clável como lonas de publicidade e tecidos 
de diversos tipos. 

“Sou responsável pela divulgação no 
nosso site e no Facebook. A organização de 
reuniões também fica comigo, assim como a 
parte de vendas”, afirmou a empreendedora, 
que adora as redes sociais. “Meu Facebook 
‘bomba’. E o resultado é positivo para a 
Charlotte, pois as informações postadas ali 
rodam o mundo. Tanto que não precisamos 
correr atrás dos clientes. São eles que nos 
procuram”, comentou.

Embora seja vista como uma pessoa 

Uma das idealizadoras da Charlotte Arte e 
Costura, Djenane Martins mostra muita habilidade 
para comercializar e divulgar seus produtos

Criar produtos novos foi o maior desafio para Djenane e suas companheiras de trabalho

Grandes empresas absorvem praticamente toda a produção de brindes da Charlotte

Fotos: D
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Leia outras informações sobre a Charlotte no link 
http://unisol.coop/dG ou, se preferir, passe o leitor do 
seu dispositivo móvel no QR Code ao lado.

vender é com 
ela mesma

chave dentro da cooperativa, Djenane se 
mostra bastante humilde e sempre responde 
as perguntas na primeira pessoa do plural 
(nós fizemos isso, nós conquistamos aqui-
lo...). O individualismo nada tem a ver com 
sua personalidade, pelo contrário, ela deixa 
claro que o sucesso do empreendimento se 
deve ao trabalho de todas as cinco compa-
nheiras de trabalho: Terezinha (62 anos), 
Maria (46), Eliane (40) e Dalva (54).

Por causa do calor, o trabalho é realiza-
do das 6h às 14h. Mas em dias normais, a 
rotina começa às 8h e se estende até às 17h. 
Mas a dedicação de Djenane não se limita 
ao horário de trabalho. “Dedico-me total-
mente à Charlotte. Ao chegar em casa, eu 
respondo e-mails, atendo telefone, posto 
informações nas redes sociais. Até a meia-
noite eu estou conectada. E toda a informa-
ção é compartilhada, no dia seguinte, com 
minhas parceiras”.

DESAFIO
A Charlotte existe há quatro anos. 

Todas as cooperadas trabalhavam como 
costureiras para uma senhora chamada 
Josefina, que recebia roupas de empresas 
diversas. O grupo de mulheres começou a 
participar de reuniões sobre empreende-
dorismo na sede da Associação Padre Léo 
Commissari, também de São Bernardo. A 
partir daí surgiu a ideia de se unirem para 
montar o próprio negócio.

No início elas tiveram apoio da ITPC 
(Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares) da FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), que sugeriu  a elas trabalhar com 
material reciclável. “Era uma novidade para 
mim. Tive de aprender de novo. Pegar uma 
lona e transformar em algo novo e útil não é 
fácil”, disse Djenane.

Hoje a Charlotte tem uma linha própria 
de produtos como bolsas, ecobags, capas 
para notebooks, aventais, estojos de lápis, 
organizadores de bolsas, porta pen-drives, 
etc. Tudo feito com material reciclável.

 A marca é bem conhecida e vem cha-
mando a atenção de grandes empresas.  En-
tre os clientes estão a Nita Alimentos, Sho-
pping Eldorado, Lutha Uniformes, TAM, 
CIG Combibloc e Conjunto Nacional. Este 
último, um dos mais conhecidos edifícios da 
Avenida Paulista, em São Paulo, além ad-
quirir produtos, cede espaço gratuito para 
que a Charlotte possa participar de feiras 
organizadas em datas especiais.

Djenane é a responsável 
pelo marketing do 
empreendimentos. É ela 
quem responde e-mails e 
divulga a Charlotte nas 
redes sociais.

O consultor Aguinaldo Luiz de Lima mostra nova ferramenta que estará disponível no site

www.unisol.coop Página 7  •  SErviço

Empreendimentos passarão a contar 
com agilidade do UniSol atende

Em uma determinada coo-
perativa ou associação paira uma 
dúvida sobre balanço e prestação 
de contas. Nenhum cooperado 
sabe resolver. Parceiros de outros 
empreendimentos até tentam 
ajudar, mas o problema é muito 
específico e ninguém tem expe-
riência para solucionar de vez a 
questão. Para minimizar dificul-
dades como esta, a UNISOL Bra-
sil se prepara para disponibilizar, 
em seu site, uma nova ferramenta 
de apoio: o UNISOL Atende.

Direcionado para os empre-
endimentos filiados, o UNISOL 
Atende vai ser um serviço onli-
ne de assessoria a distância que 
auxiliará os empreendimentos a 
resolverem questões do cotidia-
no como manutenção da forma-
lização, balanços, prestações de 
contas, entre outras demandas.

Inicialmente, o UNISOL 
Atende prestará serviços refe-
rentes à área contábil. Os empre-
endimentos filiados receberão 
uma senha e um login para aces-
sarem o serviço. Há um formulá-
rio que deve ser preenchido com 
as dúvidas. O documento será 
avaliado por um especialista da 
UNISOL Brasil e a resposta será 
enviada em poucos dias, confor-
me a complexidade da dúvida.

“A ideia é ajudar a traçar 
um caminho. Se o problema for 
muito complexo, a gente faz um 
acompanhamento a distância. 
Inclusive, vamos separar as de-
mandas em baixa, média e alta 
prioridade”, explicou Aguinaldo 
Luiz de Lima, consultor para a 
área contábil da UNISOL Brasil.

Uma vantagem do sistema 
online é que todas as dúvidas e 
soluções apresentadas ficarão 

arquivadas em um grande ban-
co de dados, o que possibilitará 
a criação de um banco de res-
postas. Dessa forma, os empre-
endimentos filiados poderão 
consultar, a qualquer momento 
e, em muitos casos conseguirão 
as informações de que precisam 
imediatamente.

Passada a fase de implan-
tação, outras áreas como, por 
exemplo, a jurídica, serão incor-
poradas ao sistema ampliando 
o raio de atuação do UNISOL 
Atende. A iniciativa conta com o 
apoio do Sebrae (Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas).

REGIONALIDADES
O desafio da UNISOL Brasil 

é sair do esquema com o mesmo 
padrão de respostas para todo 
mundo. O consultor contábil da 
UNISOL Brasil afirma que a 
intenção é adaptar a linguagem 
para que ela seja facilmente assi-
milada. “Temos de compreender 
e respeitar o modo de se expres-
sar de cada região. Além do mais, 
a legislação difere de um estado 
para o outro. A solução aplica-

Serviço online visa prestar assessoria a distância para empresas filiadas em todo o Brasil

da em um estado do Sul nem 
sempre poderá ser aplicada a um 
estado do Sudeste ou do Norte, 
por exemplo”, explicou Lima.

Outra questão é com relação 
ao estágio de amadurecimento 
de cada empreendimento. Pro-
blemas semelhantes podem ter 
um tratamento diferenciado 
conforme o porte e tempo de 
existência, entre outros diferen-
ciais. “As dúvidas devem variar, 
assim como as soluções, mesmo 
em empreendimentos do mesmo 
ramo de atividade. Tudo isso será 
considerado durante a análise”, 
disse Lima.

‘As dúvidas devem 
variar, assim como 
as soluções, mesmo 
em empreendimentos 
do mesmo ramo de 
atividade. Tudo 
isso será considerado 
durante a análise’

Fotos: D
ivulgação

A forma mais prática e
dinâmica para tirar as

dúvidas do dia a dia dos
empreendimentos
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A  balança comercial  das cooperativas 
brasileiras fechou o primeiro mês de 2014 
com saldo positivo de US$ 364 milhões. 
Os dados, do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, fo-
ram divulgados no último dia 12 de março.

De acordo com o ministério, em janei-
ro, os empreendimentos cooperativos do 
País enviaram US$ 381 milhões em mer-
cadorias ao exterior, valor que corresponde 
a 2,4% do total das exportações brasileiras.

São Paulo e Paraná são os estados que 
lideram o ranking de exportação das coo-
perativas, concentrando mais de 60% do to-
tal de vendas ao exterior. O terceiro maior 
exportador foi Santa Catarina, seguido de 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

No mesmo período, as cooperativas 
importaram US$ 23 milhões, valor que foi 
empregado na compra de equipamentos de 
processamento de carne, além de milho em 
grão, batatas e compostos químicos.

EXPORTAÇÃO SOLIDÁRIA
No ano passado, a Economia Solidária 

esteve representada no ranking das 167 
maiores cooperativas exportadoras. 

Fabricante de geleias artesanais e suco 
de laranja, a Coagrosol (Cooperativa dos 
Agropecuaristas Solidários), de Itápolis, no 
interior paulista, fechou o período na 65ª 
colocação, com exportações entre US$ 5 e 
US$ 10 milhões.

Outro empreendimento, na 135ª co-
locação da lista, é a Cocajupi (Central de 
Cooperativas de Cajucultores do Estado 
do Piaui), que exportou em 2013 até US$ 
1 milhão em castanha de caju. Com sede 
na cidade de Picos, o empreendimento 
reúne cerca de 500 cooperados e fornece 
mercadorias para grandes redes de super-
mercados.

Pouco atrás, na 152ª posição, está a tam-
bém piauiense Comapi (Cooperativa Mista 
dos Apicultores da Microrregião de Simpli-
cio Mendes), que fechou o ano passado com 
exportações da ordem de US$ 1 milhão.

No primeiro mês de 2014, empreendimentos enviaram R$ 381 milhões para o  exterior

Empreendimentos de Economia Solidária estão no ranking das maiores cooperativas exportadoras

Atualmente, 90% da produção de mel da Casa Apis são enviadas para o mercado externo

Cooperativas fecham o mês de janeiro 
com saldo positivo na balança comercial
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Fecha a lista, na posição de número 
167, a Cooperativa Central Justa Trama. 
Com sede no Rio Grande do Sul, a coope-
rativa reúne empreendimentos solidários 
dos setores agrícola, têxtil, artesanato, de 
confecção e produção de calçados, todos 
produzidos com o uso de algodão orgânico.

A Casa Apis (Central de Cooperati-
vas Apícolas do Semiárido Brasileiro), de 
Picos (PI), foi um dos empreendimentos 
agrícolas nacionais selecionados pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário para 
representar o cooperativismo brasileiro 
na BioFach, feira internacional do setor de 

Em busca de novos mercados fora do País, 
Casa Apis participa de feira na Alemanha

Exigência desrespeitava Artigo 
5º da Constituição Brasileira

alimentos orgânicos realizada na Alema-
nha entre os dias 12 e 15 de fevereiro.

“Nossa presença teve como objetivo 
prospectar novos clientes para a Casa Apis 
no mercado externo”, destacou Antonio 
Leopoldino Dantas Filho, o Sitonho, pre-
sidente da central de cooperativas.

Atualmente, 90% da produção de mel 
da cooperativa são enviados para o mer-
cado externo, na forma a granel. Com os 
novos contatos para exportação, a direção 
do empreendimento quer conquistar im-
portadores que aceitem pagar um valor 
maior pelo seu produto. “Nosso foco ainda 
é o mercado europeu”, completa.

Essa estratégia de aumentar o valor 
agregado da produção é seguida pela cen-
tral de cooperativas desde que as fortes se-
cas dos últimos anos afetaram a produção, 
que caiu de 705 toneladas em 2011 para 
165 toneladas no ano seguinte. Mesmo 
com a melhora no clima, a Casa Apis fe-
chou o ano passado com uma produção de 
425 toneladas, quase 40% abaixo dos ní-
veis de 2011.

Dentro dessa meta, além de novos 
contratos de exportação, a central apícola 
busca parceiros internacionais dispostos 
a importar mel e derivados já embalados, 
itens que têm valor de mercado maior em 
relação ao mel a granel.

legislação
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Juntas Comerciais não podem mais exigir registro prévio de 
empreendimentos na OCB para serem formalizadas

A UNISOL Brasil e coopera-
tivas de todo o país têm muito a 
comemorar. No dia 12 de fevereiro 
de 2014 a AJ/SMPE (Assessoria 
Jurídica da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa), subordinada à 
Presidência da República, acatou 
representação da Central de Coo-
perativas pedindo o fi m da exigên-
cia, por parte das Juntas Comerciais, 
de registro na OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras), para 
que os empreendimentos pudes-
sem ser formalizados.

O parecer foi divulgado pelo 
Drei (Departamento de Registro 
Empresarial e Integração), órgão 
federal responsável pelo registro 
público de empresas e de coopera-
tivas. O departamento também é 
encarregado de fi scalizar e orientar 
a atuação das juntas comerciais es-
palhadas por todo o País.

O texto diz que “as Juntas Co-
merciais não detém poder fi scaliza-
tório quanto aos requisitos do art. 
107, da Lei nº 5.764/71, que reza 
que as cooperativas são obrigadas, 
para seu funcionamento, a regis-
trar-se na Organização das Coo-
perativas Brasileiras ou na entidade 
estadual, se houver”

Desta forma, caso alguma jun-
ta comercial do país insista em 
exigir registro prévio na OCB, o 
fato poderá ser levado ao conhe-
cimento do Drei, a fi m de que 
este tome as providências cabíveis. 
“Além disto, orientamos também 
a ingressar com documento junto 
ao Ministério Público no Estado 
para que também este órgão in-

Arildo Mota Lopes (direita) em evento no dia 14 de março

Revogação é ato de respeito à própria Constituição Federal

Leia outras informações sobre o tema desta página, inclusive o parecer 
AJ/SMPE na íntegra, clicando no link http://unisol.coop/d7. Caso 
prefi ra, clique no QR Code ao lado.

grande vitória do cooperativismo
gresse com as medidas cabíveis 
contra aqueles que insistem em 
descumprir as leis vigentes”, co-
mentou Marcelo Mauad, assessor 
jurídico da UNISOL Brasil.

DESDOBRAMENTO
O resultado foi a revogação 

pela Jucesp ( Junta Comercial 
do Estado de São Paulo), no 
dia 14 de março, da Deliberação 
12/2012, que obrigava as socie-
dades cooperativas paulistas a 
comprovarem o registro na Ocesp 
(Organização das Cooperativas 
do Estado de São Paulo). 

A decisão foi tomada duran-
te evento na capital paulista que 
reuniu o presidente em exercício 
da Jucesp, Humberto Dias, e o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia 

e Inovação do estado, Rodrigo 
Garcia, além de representantes de 
cooperativas e entidades represen-
tativas do segmento, entre eles, 
Arildo Mota Lopes, presidente da 
UNISOL Brasil.

“Essa revogação é mérito da 
UNISOL Brasil, que fez uma re-
presentação junto ao Drei, e tam-
bém de entidades parceiras como 
a Fetrabras na pessoa de sua pre-
sidente, Sandra Campos, que tam-
bém é editora-chefe do portal e re-
vista EasyCoop. Mais do que isso, 
é uma vitória do cooperativismo e 
da democracia, pois garante o di-
reito dos empreendimentos de es-
colherem seus representantes legais 
em respeito à própria Constituição 
federal que garante esse direito a 
todos”, afi rmou o presidente da 
UNISOL Brasil.

A exigência, por parte das Jun-
tas Comerciais, de registro prévio 
das cooperativas na OCB (Orga-
nização das Cooperativas Brasi-
leiras) desrespeitava o Artigo 5º da 
Constituição brasileira que diz em 
seu parágrafo XVIII: “a criação de 
associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas, independem de auto-
rização, sendo vedada a interferên-
cia estatal em seu funcionamento”.

“Tratava-se de uma ilegali-
dade porque as juntas comerciais 
são de cunho privado, sem falar 
na burocracia. Além do mais, não 
é possível registro público nessas 
entidades privadas. Veja bem, junta 
comercial não é cartório. O car-
tório, para funcionar depende de 
concessão pública”, explicou o as-

sessor jurídico da UNISOL Brasil, 
Marcelo Mauad.

Em sua opinião, o objetivo da 
exigência era exercer o monopólio 
do segmento, o que tornaria invi-
ável a existência de inúmeras coo-
perativas de trabalhadores. “É uma 
forma de atuar oriunda dos tempos 
da ditadura. Para justifi car, eles usa-
ram a lei 5.764, de 1971, cujo artigo 
107 obriga o registro dos empreen-
dimentos à OCB.Acontece que ela 
é anterior à Constituição de 1988”.

Para Mauad, a decisão atual 
facilitará muito a atuação da UNI-
SOL Brasil e de outras centrais co-
operativas. Porém, ele acredita que 
a OCB tentará outras formas para 
inviabilizar a construção de coope-
rativas de trabalhadores. 
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São Paulo e Paraná são 
os estados que lideram o 
ranking de exportação das 
cooperativas, concentrando 
mais de 60% do total das 
vendas para o exterior.



Termo de cooperação fortalecerá os empreendimentos solidários do Rio de Janeiro

Israel de Oliveira (terceiro da direita para a esquerda) e Marcos Diaz (segundo da esquerda para direita) durante apresentação da parceria

UniSol Brasil firma parceria com a Sescoop-rJ

No dia 28 de janeiro, a UNISOL Bra-
sil e o Sescoop-RJ (Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo do 
Rio de Janeiro) se reuniram na capital 
fluminense com o objetivo de firmar um 
termo de cooperação para ações de fo-
mento no setor de  resíduos sólidos. Por 
meio do acordo, serão desenvolvidas ati-
vidades em conjunto para capacitação de 
catadores e para estruturação de empre-
endimentos solidários.

“A UNISOL Brasil tem uma atuação 
muito forte junto aos catadores de reci-
cláveis. Será a oportunidade de levar essa 
experiência à Sescoop. O Rio de Janeiro, 
por sua vez, tem potenciais que poucos sa-
bem, como na área de turismo solidário. 
Temos total chance de desenvolver esta 
questão e trazer algo de diferente para o 
cooperativismo fluminense”, destacou Is-
rael de Oliveira, secretário de Agricultura 
Familiar da Central de Cooperativas.

Coordenador da UNISOL Sudeste, 
Gelson da Silva também esteve presente 
no evento de asinatura do termo de coo-
peração. Ele destacou a força que a inicia-
tiva dará aos empreendimentos da Econo-
mia Solidária que forem alcançadas pela 
parceria. “Com certeza as comunidades e 
as cooperativas serão beneficiadas. Terão 
mais força para alçar voos mais altos”, dis-
se Gelson.

Tanto Israel quanto Gelson concor-
dam que a parceria é um marco para a 
economia solidária no Estado. “Por meio 
desta união, teremos a possibilidade de 
contribuir para o desenvolvimento das 
cooperativas de reciclagem, entre outras”, 
disse Israel, para quem o próximo passo 
será o cadastro dos empreendimentos do 
setor no estado do Rio de Janeiro. 

O presidente do Sescoop-RJ, Marcos 
Diaz, entende que a cooperação é um pas-
so importante para o desenvolvimento de 
políticas públicas no Rio de Janeiro. “Aqui 
no Rio de Janeiro muitas cooperativas 
precisam de nossa ajuda. Desde que assu-
mimos buscamos desenvolver as coopera-
tivas do segmento e como exemplo temos 
o curso direcionado para 1.500 catadores 
que irão atuar nas Centrais de Triagem 

Objetivo é fomentar empreendimentos do setor de resíduos sólidos no estado fluminense
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do Rio. Ou seja, pretendemos – e estamos 
conseguindo – que os benefícios cheguem 
na ponta, para quem realmente necessita”, 
declarou Diaz.

O Sescoop faz parte do sistema “S” 
brasileiro (que inclui Senai, Sesi, Sesc, 
Senat, etc). Trata-se de uma sociedade ci-
vil de natureza privada sem fins lucrativos, 
criada pelo Governo Federal por meio da 
Medida Provisória 1.715 de 03/09/1998, 
a partir da luta empreendida após o 11‘ 
Congresso Brasileiro de Cooperativas.
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‘Por meio desta união, 
teremos a possibilidade 
de contribuir para o 
desenvolvimento das 
cooperativas de reciclagem’

Israel de Oliveira, secretário 
de Agricultura Familiar da 
UNISOL Brasil
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Evento tratou das oportunidades e dificuldades 
da Economia Solidária nas três Américas

Ramdin: ‘O cooperativismo compartilha os valores que formam a base do Sistema Interamericano’

Manuel Marinõ, diretor regional da ACI: ‘Colaboração da OEA é fundamental’

Seminário da oEa 
reúne dirigentes de 
de todo o continente

A OEA (Organização dos Estados 
Americanos) organizou no último dia 20 
de março, em Washington, nos Estados 
Unidos, seminário com 180 dirigentes 
cooperativistas das Américas. 

Com o nome de “Cooperativas das 
Américas: Impulsionando o Crescimento 
Econômico com Igualdade e Inclusão”, o 
evento teve como objetivo discutir o atual 
cenário do cooperativismo no continen-
te, com destaque para as dificuldades e as 
oportunidades de crescimento do setor.

Três painéis abordaram temas de 
grande importância regional e global que 
envolvem o setor. O primeiro painel, inti-
tulado “Como as cooperativas alcançam o 
crescimento e a inclusão social”, abordou 
cada setor econômico da região como 
agricultura, energia, serviços públicos, 
habitação, saúde, seguro, serviços finan-
ceiros e bens de consumo, assim como o 
impacto dos empreendimentos solidários 
nesses segmentos.

O segundo painel, intitulado “Barrei-
ras e oportunidades para o crescimento 
cooperativo nas Américas, tratou do im-
pacto positivo das cooperativas nos indi-
cadores econômicos e sociais e também 
das barreiras regulatórias, os vazios nas 
legislações e os desafios existentes no que 
diz respeito à tributação, entre outros as-
suntos pertinentes.

Por fim, o terceiro painel, “Comércio 
e colaboração entre cooperativas” tratou 
da possibilidade de as cooperativas bus-
carem crescimento conjunto, fortalecen-
do-se mutuamente. De forma geral, as 
cooperativas são vistas como empreendi-
mentos de propriedade de seus associa-
dos a nível local, que surgem e crescem 
como resultado das necessidades de um 

mercado em particular. O painel ressal-
tou as cooperativas que comercializam 
entre elas promovendo reciprocamente 
seus produtos e serviços.

OPINIÕES
Para Albert Ramdin, secretário-geral 

adjunto da OEA, o desenvolvimento do 
cooperativismo no continente passa pela 
união do poder público e do setor priva-
do. “O caminho para o desenvolvimento 
sustentável exige um esforço conjunto 
de diversos atores. O movimento coope-
rativo deve ser favorecido nesse esforço, 
pois compartilha os valores que formam a 
base do Sistema Interamericano”.

Outro participante do seminário foi 
Manuel Mariño, diretor regional da ACI 
Américas. Para ele, é importante que 
a OEA aprofunde os seus laços com o 
movimento cooperativista das Américas. 
“Consideramos de fundamental impor-
tância a colaboração entre as duas orga-
nizações”, ressaltou. 

A OEA foi fundada em 1948 com o 
objetivo de promover a solidariedade e 
defender a soberania dos países america-
nos. Hoje  a organização congrega os 35 
estados independentes das américas. 

Para Albert Ramdin, 
secretário-geral adjunto da 
OEA, o desenvolvimento do 
cooperativismo passa pela 
união do poder público com o 
setor privado 



www.unisol.coop Página 13  •  DE PrimEira

três centrais cooperativas se reúnem para criar a Unicopas

Acesse o link www.unisol.coop para ler outras informações sobre a 
Unisol Brasil e os empreendimentos associados. Se preferir, passe o 
leitor do seu dispositivo móvel sobre o QR Code ao lado.
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de primeira

Três centrais que representam 
a Economia Solidária no País— a 
UNISOL Brasil, a Unicafes e a 
Concrab — se uniram no dia 29 
de janeiro, em Brasília, para for-
mar a Unicopas (União Nacional 
das Cooperativas Solidárias). A 
solenidade contou com a parti-
cipação dos ministros Gilberto 
Carvalho, da Secretaria-Geral da 
Presidência, e de Pepe Vargas, do 
Desenvolvimento Agrário.

A formação da Unicopas é um 
projeto que vinha sendo articula-
do pelas organizações nos últimos 
cinco anos, como uma alternativa 
da Economia Solidária à Organi-
zação das Cooperativas Brasilei-
ras, que agrega as empresas coope-
rativistas de grande porte. 

 “Só vamos ter noção da im-
portância desse feito daqui a uns 
anos. É inegável que tivemos 
avanços significativos nos últi-
mos doze anos, como a afirmação 
de direitos e com uma parcela da 
população brasileira passando a 
ter renda e trabalho”, ressaltou o 
ministro Pepe Vargas.

O principal objetivo da nova 
organização é fortalecer este seg-
mento da economia no Brasil, pela 
ampliação do poder de negociação 
do cooperativismo solidário junto 
ao poder público e por meio de 
uma pauta de demandas unifica-
das. Juntas, as três organizações 
reúnem mais de 2 mil cooperativas 
em todo o País.

Dentro desse foco, um das 
primeiras bandeiras da nova or-
ganização será cobrar agilidade 
do Senado na aprovação da Lei 

Nova organização terá como objetivo fomentar a Economia Solidária no país por meio da unificação das pautas do setor; cerimônia de lançamento contou com a presença de ministros de Estado

Geral do Cooperativismo, que 
está parada desde 2012 na Co-
missão de Agricultura e Reforma 
Agrária da Casa.

EXPECTATIVAS
Outro foco de trabalho ini-

cial para a Unicopas serão as 
ações de fomento aos empreen-
dimentos solidários da agricul-
tura familiar, que hoje compõem 
a maior parte dos ligados as três 
centrais de cooperativas. 

“Esperamos ter grandes con-
quistas no Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, especial-
mente na agregação de valor à 
produção da agricultura familiar”, 
destaca Luiz Ademir Possamai, 
dirigente da Unicafes (União 
Nacional das Cooperativas de 
Agricultura Familiar e Economia 
Solidária) e que também estará à 
frente da Unicopas. 

Arildo Mota Lopes, tesoureiro 
da nova organização e presidente 
da UNISOL Brasil, ressalta que 
além da aprovação da nova legis-
lação para as cooperativas, a nova 
organização vai acelerar a resolu-
ção de outras demandas do coo-
perativismo solidário.

“Vamos avançar também na 
questão do ato cooperativo, mar-
cos regulatórios e no crédito para 
cooperativas. Por meio da Unico-
pas, vamos unificar as pautas do 
cooperativismo na cidade e no 
campo”, ressalta.

Francisco Dalchiavon, presi-
dente da Concrab e primeiro se-
cretário da Unicopas, avalia que 
este é o momento para as centrais 

se engajarem no fomento à Eco-
nomia Solidária. 

PARTICIPANTES
A mais antiga das três centrais 

é a Concrab (Confederação das 
Cooperativas de Reforma Agrária 
do Brasil). Ligada ao Movimento 
dos Trabalhadores sem Terra, a 
organização foi fundada em 1992, 
para articular as demandas e fo-
mentar o desenvolvimento socio-
econômico dos empreendimentos 
ligados às famílias assentadas.

Fundada em 2004, no ABC 
Paulista, a UNISOL Brasil teve 
sua criação promovida por orga-
nizações sindicais. Hoje, a central 
de cooperativas reúne 750 filiados 
e 226 empreendimentos solidários 
em processo de filiação.

A Unicafes surgiu em 2005, 
na cidade de Luziânia (GO), com 
o objetivo de planejar ações de 
fomento à agricultura e aos agri-
cultores familiares. Atualmente, a 
organização conta com 1.100 co-
operativas associadas.

O presidente da UNISOL Brasil, Arildo Mota Lopes (esq.) ao lado de Luiz Possamai e Francisco Dalchiavon

Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência

Unicopas é uma alternativa aos empreendimentos solidários

O Secretário Nacional de Economia Solidária, Paul Singer, participou do evento

Ministro Pepe Vargas destacou os avanços da Economia Solidária nos últimos anos

Representantes de diversos empreendimentos estiveram presentes
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Durante a solenidade de 
criação da Unicopas, Gilberto 
Carvalho, ministro-chefe da Se-
cretaria-Geral da Presidência, 
afirmou que o governo federal 
dará apoio à aprovação da Lei 
Geral do Cooperativismo.

“É preciso ter maturidade 
para trabalhar essa lei, para fazer 

passar o projeto e inaugurar um 
novo campo, uma nova fase do 
cooperativismo brasileiro”. de-
clarou Carvalho.

O Projeto de Lei nº3/2007, 
de autoria do senador Eduardo 
Suplicy (PT), tem como objeti-
vo substituir a legislação de 1971 
que regulamenta o funciona-

mento das cooperativas no País. 
Dentre as principais mudan-

ças do texto se destaca a pos-
sibilidade das cooperativas se 
associarem livremente a entida-
des nacionais de representação 
do sistema. Atualmente, os em-
preendimentos são obrigados                                                  
a f iliarem-se à OCB.

Ministro Gilberto Carvalho defende 
aprovação da Lei Geral do Cooperativismo
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A UNISOL Brasil (Central de Coope-
rativas e Empreendimentos Solidários) co-
meça a colocar em prática os seus projetos 
para promover o Ano da Agricultura Fa-
miliar em 2014, instituído pela ONU (Or-
ganização das Nações Unidas). O objetivo 
é fazer mobilizações em todos os Estados 
brasileiros, promover formações e difundir a 
importância do setor em diversos aspectos. 

Para a UNISOL Brasil é importante 
destacar o tema por meio de informação e 
formação nos locais. 

Segundo Israel de Oliveira Santos, Se-
cretário de Agricultura Familiar da UNI-
SOL, algumas ações começaram a ser pla-
nejadas no Acre e na Bahia. O encontro no 
Estado do Acre reuniu 60 empreendimentos 
para discutir e planejar o ano. “Queremos 
ter ações mais contundentes para promover 
o Ano da Agricultura Familiar, uma delas 
será uma feira temática”, explicou. De acor-
do com Santos, os eventos terão apoio do 
governo do Acre, prefeitura de Rio Branco 
e  parlamentares. 

Outra iniciativa ocorreu com 40 repre-
sentantes na Bahia, que incluiu governo e 

municípios. “Ficou deliberado que reali-
zaremos um grande evento neste primei-
ro semestre”. Santos explicou que a partir 
de instituições parceiras serão promovidos 
temas como tecnologias sociais, educação 
do campo, agroecologia, comercialização, 
convivência com o semiárido e outros. A 
ação será planejada em conjunto dom a 
FETRAF-BA/CUT (Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura Familiar do Es-
tado da Bahia).

Neste evento, a UNISOL Brasil lançou 
o selo comemorativo dos 10 anos da ins-
tituição e do Ano Internacional da Agri-
cultura Familiar. O logotipo comemorativo 

marca as conquistas do setor na economia 
solidária na última década, que resultaram 
em marcos regulatórios como as novas re-
gras para as cooperativas de trabalhadores, 
a criação da Política Nacional de Resídu-
os Sólidos (que beneficiou cooperativas de 

catadores) e programas de fomento como 
o Pronaf (Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar). Foi lança-
do também o selo comemorativo em alusão 
à escolha de 2014 como o Ano Internacio-
nal da Agricultura Familiar.

Representantes dos empreendimentos da Bahia participam de encontro No Acre, participantes debatem a importância de difundir o tema

‘Queremos ter ações mais 
contundentes para promover 
o Ano da Agricultura 
Familiar’ 
Israel de Oliveira Santos, 
secretário de Agricultura 
Familiar da UNISOL.
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UniSol promove atividades em prol 
da agricultura familiar em todo o País
Formações e informações são planejadas com os empreendimentos em vários estados

O Ano Internacional da Agricultura 
Familiar  2014 foi instituído pela ONU 
para aumentar a visibilidade da agricul-
tura familiar e dos pequenos agricul-
tores. É uma forma de focar a atenção 
mundial no importante papel que o 
segmento tem na erradicação da fome 
e da pobreza, na provisão de segurança 
alimentar e nutricional, na melhora dos 
meios de subsistência, na gestão dos re-
cursos naturais, proteção do meio am-
biente e para o desenvolvimento susten-
tável, particularmente nas áreas rurais.

O objetivo da iniciativa é reposicio-

nar a agricultura familiar no centro das 
políticas agrícolas, ambientais e sociais 
nas agendas nacionais, identificando 
lacunas e oportunidades para promover 
uma mudança rumo a um desenvolvi-
mento mais equitativo e equilibrado.

Devido a essa importância no con-
texto mundial e nacional e também 
pelo peso que a Agricultura Familiar 
tem dentro da UNISOL Brasil, além 
do selo em homenagem, a Central de 
Cooperativas também anunciará, em 
breve, ações específicas para homena-
gear o segmento.

ONU oficializa data e dá 
maior visibilidade para o setor
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ministério lança cadastro de 
empreendimentos solidários

Uma portaria do Ministério do Traba-
lho e Emprego, divulgada em 24 de março, 
instituiu o Cadsol (Cadastro de Empre-
endimentos Econômicos Solidários). O 
cadastro tem como objetivo o reconheci-
mento público dos negócios, de modo a 
permitir o acesso às políticas e programas 
públicos de crédito e de fomento à Econo-
mia Solidária.

Com a criação do Cadsol, o regis-
tro passa a ser requisito obrigatório para 
a comprovação de formalização e para a 
inclusão do empreendimento no Sistema 
Nacional de Informações de Economia 
Solidária e no Sistema Nacional de Co-
mércio Justo e Solidário. 

Poderão se cadastrar como Empreen-
dimentos Econômicos Solidários organi-
zações de caráter associativo que realizem 

atividades econômicas urbanas e rurais, 
formalizadas ou não, que exerçam a gestão 
das atividades de forma democrática. 

A inclusão no Cadsol deve ser feita por 
meio de formulário no link (http://portal.
mte.gov.br/ecosolidaria/a-economia-soli-
daria/). Será feita uma análise do empreen-
dimento e, em caso de aprovação, será dada 
a autorização para emissão do documento 
de cadastro.

A gestão do Cadastro de Empreendi-
mentos Econômicos Solidários será feita 
por alguns órgãos ligados ao setor como 
o Conselho Nacional de Economia Soli-
dária, Conselhos Estaduais de Economia 
Solidária ou Comissões Estaduais de Ca-
dastramento, Conselhos Municipais de 
Economia Solidária e Secretaria Nacional 
de Economia Solidária.

Registro no Cadsol será obrigatório para 
participar de políticas públicas voltadas ao setor

Poderão se cadastrar como empreendimentos solidários organizações de caráter associativo

O lema “As cooperativas geram de-
senvolvimento sustentável para todos“ foi 
definido pela ACI (Aliança Cooperativa 
Internacional) para a celebração do Dia In-
ternacional do Cooperativismo de 2014. 

Celebrada pela ACI desde 1923, sem-
pre no primeiro sábado do mês de julho, a 
data tem como objetivo incentivar a reflexão 
sobre a responsabilidade social do trabalho 
das cooperativas, como um agente impor-
tante na geração de emprego e renda. 

Com o tema deste ano, a Aliança Coo-
perativa quer conscientizar o público sobre 
a importância das cooperativas e o papel de-
las na promoção dos ideais de solidariedade 
internacional, eficiência econômica, igual-
dade, paz mundial e de sustentabilidade no 

O Instituto Consulado da Mulher 
inscreve até o dia 23 de abril empreen-
dedoras dos ramos de alimentação e la-
vanderia interessadas em disputar o prê-
mio Usinas do Trabalho 2014. A ideia do 
prêmio é reconhecer empreendimentos 
de destaque geridos por mulheres de todo 
o Brasil.

Podem participar da iniciativa                
empreendedoras que sigam os princípios 
de autogestão, solidariedade e coopera-
tivismo. Ao todo, serão selecionados 20 
empreendimentos, que serão contempla-
dos com uma assessoria técnica pelo pra-
zo mínimo de dois anos, com ênfase na 
formação em gestão e economia solidária 
e doação de eletrodomésticos.

ACI cria lema em homenagem 
ao Dia do Cooperativismo

Instituto seleciona para o 
Prêmio Usinas do Trabalho

século 21. 
“Desde os anos 1980, o conceito de sus-

tentabilidade evoluiu da capacidade de se 
manter economicamente para a de preser-
vação ambiental e social. Ao se concentrar 
nas necessidades humanas, as cooperativas 
respondem a crise de sustentabilidade dos 
dias atuais”, destaca a nota da ACI sobre a 
escolha do lema.

A Organização das Nações Unidas vai 
desenvolver uma logomarca para marcar a 
data.  A cada ano é escolhido um tema dis-
tinto para celebrar a data. No ano passado, o 
lema escolhido foi “As cooperativas perma-
necem mais fortes em tempos de crise”. Em 
2012, o tema da data foi “As cooperativas 
constroem um mundo melhor”. 

Os dez primeiros colocados receberão 
ainda R$ 5 mil para investimento na in-
fraestrutura e materiais de produção.

A inscrição e outras informações po-
dem ser obtidas por meio do site www.
consuladodamulher.org.br/usinas2014/) 
Cada empreendimento poderá se inscre-
ver apenas uma vez e a inscrição deverá 
ser realizada pelos representantes legais. 

Em junho serão divulgados os empre-
endimentos pré-selecionados, que pas-
sarão por visitas técnicas por represen-
tantes do Instituto. Os resultados finais 
serão divulgados em julho e a premiação 
acontece em agosto, em evento na capital 
paulista, que contará com a presença dos 
dez primeiros colocados.
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Cooperativas são exemplo na distribuição de energia
Relatório da OIT aponta que elas têm capacidade de fornecer eletricidade de forma mais sustentável
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As cooperativas de produção, 
distribuição e consumo de ener-
gia elétrica apresentam-se como 
alternativa viável para atender as 
necessidades dos consumidores 
de forma sustentável e com pre-
ço justo. É o que aponta relatório 
do Departamento de Negócios 
da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), órgão da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). Entre as vantagens das 
cooperativas de energia estão: ca-
pacidade de cumprir os objetivos 
de baixo custo e a oportunidade 
de inspirar as pessoas a fornecer 
serviços confiáveis.

Segundo a ONU, 22% da po-
pulação mundial não têm aces-
so a modernas instalações de 
energia elétrica. Na maioria, são 
moradores de regiões distantes e 
com baixa densidade populacio-
nal, que não atraem o interesse de 
multinacionais do setor. Como 
as cooperativas são empreendi-
mentos focados na comunidade, 
elas permitem o controle demo-
crático pelos povos da região be-
neficiada e fornecem um exem-
plo de modelo de sucesso para a 
eletrificação rural. Desta forma, 
elas estão transformando o setor 
de energia dos mais baixos aos 
mais altos níveis.

Um dos países mais inovado-
res no campo da energia elétrica 
é a Alemanha, que tem visto um 
crescimento no número de coo-
perativas de energia desenvolvi-
das pelos cidadãos. Uma estrutura 
legal favorável, juntamente com a 
liberalização das taxas de merca-
do de energia têm sido o grande 
incentivo para o desenvolvimento 
das cooperativas de energia elé-
trica no país. 

Na Argentina, cooperativas 
elétricas fornecem 10% da pro-
dução de energia doméstica e 

Cooperativas elétricas são alternativas para atender demanda dos consumidores de energia com preço justo

Áreas rurais distantes dos grandes centros são as mais beneficiadas pelos empreendimentos de energia
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detém 17% dos consumidores em 
todo o país e 58% nas áreas rurais. 
No Brasil, existem 126 cooperati-
vas rurais elétricas, com mais de 
um milhão de membros. Embora 
seja um fenômeno recente, coo-
perativas de energias renováveis 
começaram a crescer também em 
lugares como o Canadá.

PROMOÇÃO
O relatório da OIT também 

oferece exemplos sobre a pro-
moção a nível nacional e regio-
nal. Nos Estados Unidos, não só 
o NRECA (sigla da organização 
que representa as cooperativas 
elétricas naquele país) apoia e 
promove estas iniciativas, mas 
também se envolve em política 
e debates legislativos para au-
mentar a consciência pública 
sobre as cooperativas elétricas. 
No Velho Continente, a União 
Europeia tem promovido coo-

perativas de energias renováveis 
como uma oportunidade para 
construir uma indústria de ener-
gia mais sustentável.

O relatório da OIT conclui 
recomendando uma série de me-

didas que poderiam ajudar a criar 
mais cooperativas de energia , tais 
como a assistência técnica e capa-
citação, empréstimos, bem como 
os programas de colaboração com 
agências governamentais. Ele 

também sugere que as coopera-
tivas sejam consultadas e incluí-
das nas novas políticas de energia 
elétrica desenvolvidas ou mesmo 
quando as políticas existentes são 
implementadas.

A
rquivo / U

nisol Brasil

Fotos: D
ivulgação

www.unisol.coop Página 17  •  EStratégia

UniSol Brasil articula federalização para 
ficar mais próxima da realidade de cada estado

A UNISOL Brasil iniciou em fevereiro as 
discussões para a federalização da Central de 
Cooperativas. A iniciativa, que foi debatida no 
último congresso nacional da UNISOL Brasil, 
em 2012, tem como objetivo contribuir para o 
crescimento da organização no País. 

“De lá para cá iniciamos a articulação 
com parceiros e associados para tornar a 
proposta uma realidade ainda neste ano de 
2014”, comentou  Israel de Oliveira Santos, 
secretário de Agricultura Familiar da Cen-
tral de Cooperativas.

O primeiro estado a receber uma represen-
tação estadual será a Bahia, onde foi realizada 
a primeira reunião de articulação, em fevereiro. 

Estão previstas ainda, ao longo do ano, ou-
tros encontros de articulação no Acre, Rio de 
Janeiro, Ceará e Rio Grande do Sul. As cen-
trais estaduais funcionarão como braços de 
apoio da UNISOL Brasil. Terão estrutura 
própria e autonomia para articulação de 
ações, mas estarão ligadas à sede, em São 
Bernardo do Campo (SP), que ficará res-
ponsável pelas diretrizes gerais da orga-
nização cooperativa. “A UNISOL estadual 
trabalhará focada em sua unidade da federação 
específica”, destaca Santos. 

O secretário completa que a federalização é 
importante para facilitar a formalização de po-
líticas públicas, dificultadas pelas diferenças nas 
características e na legislação de cada estado. 

Objetivo é facilitar a formalização de políticas públicas e o crescimento da organização no País

Reuniões contaram com a participação do presidente da UNISOL Brasil, Arildo Mota Lopes (centro) e do secretário Israel Santos (à direita)

A Coopnatural (Cooperativa de Pro-
dução Têxtil e Afins do Algodão do Esta-
do da Paraíba), participou de uma reunião 
na cidade de Sousa para discutir a revita-
lização da produção de algodão orgânico 
no Estado. 

O encontro, realizado no dia 7 de feve-
reiro, contou com a participação da Ema-
ter Paraíba, que ficará responsável por mo-
bilizar os agricultores e prestar assessoria 
técnica aos empreendimentos. 

Cooperativa contribui com retomada do cultivo de algodão
A cooperativa de Campina Grande 

será a responsável pela doação das semen-
tes e pela garantia de compra da produção, 
por meio de um acordo assinado em no-
vembro do ano passado com empresários 
paulistas do setor têxtil. 

Em um primeiro momento, a área de 
cultivo será de 54 hectares, nos municípios 
de Souza, Aparecida e Marizópolis. Cin-
quenta e sete famílias serão beneficiadas 
nas primeiras ações. 

O estado da Paraíba foi um dos maio-
res produtores do algodão no País até a 
década de 1980, quando a lavoura foi dizi-
mada pelo bicudo, uma praga que ataca as 
áreas de cultivo da matéria-prima. Com a 
criação de variantes coloridas naturalmen-
te do produto, no início dos anos 2000, o 
plantio do algodão ganhou novamente im-
pulso no estado. As secas que atingiram a 
região nordeste nos últimos anos, porém, 
afetaram seriamente as áreas de cultivo. Emater vai mobilizar os produtores da região                                 



Fernanda Galves, coordenadora da oficina Ladrilho Hidráulico, no Cândido: maior desafio 
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Empreendimentos da Eco-
nomia Solidária de Campinas e 
Região foram beneficiados com 
investimentos de R$ 4,9 milhões. 
Os recursos foram viabilizados por 
meio de projetos da UNISOL Bra-
sil e o Instituto Integra e têm como 
objetivo fortalecer o setor naquela 
localidade. Os empreendimentos 
receberam equipamentos que vão 
impulsionar o processo de produ-
ção, melhorar a qualidade e tornar 
o segmento mais competitivo. O 
programa faz parte de um projeto 
amplo que beneficiou oito empre-
endimentos no Brasil. 

A solenidade de entrega dos 
equipamentos ocorreu no Serviço 
de Saúde Doutor Candido Fer-
reira (rua Antônio Prado, 430, no 
distrito de Sousas, em Campinas), 
no dia 21 de março. Participaram 
da cerimônia cerca de 80 pessoas. 
Os programas pelos quais os em-
preendimentos receberam os equi-
pamentos foram o PIS (Programa 
de Investimento Solidário), criado 
pela UNISOL Brasil, o Pronas-
ci (projeto do Instituto Integra), 
que beneficiou também filiados da 
UNISOL, além dos da Fundação 
Banco do Brasil. 

O presidente da UNISOL, Aril-
do Mota Lopes, disse que a entrega 
dos equipamentos é importante 
para atender à necessidade dos em-
preendimentos, além de avançar o 
processo de cooperativismo no Bra-
sil, principalmente, para os trabalha-
dores que não tiveram oportunidade 
no mercado de trabalho tradicional. 
“São trabalhadores da economia so-
lidária, em diversas frentes de traba-
lho e que conseguem uma retirada 
digna, isso é um exemplo para o 
Brasil”, complementou. 

Em Campinas, o empreendi-

Com recursos do PIS, Pronasci e Fundação Banco do Brasil, beneficiados recebem equipamentos

Arildo Mota Lopes, presidente da UNISOL Brasil, em evento em Campinas fala sobre a importância do setor 

UniSol fortalece e dá impulso a 
empreendimentos de Economia Solidária
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mento beneficiado, a Associação 
Cornélia Vlieg, recebeu uma má-
quina de corte e vinco, por meio de 
recursos do PIS, criado em conjunto 
com a Red del Sur (que reúne cen-
trais de cooperativas do Mercosul) e 
cofinanciado pela União Europeia. 
Ainda pelo PIS, a Grife Criolê, de 
Hortolândia, será contemplada com 
máquinas e equipamentos para es-
truturar a sala de formação, além da 
produção. Pelo Pronasci, a Associa-
ção Cornélia recebeu uma máqui-
na de corte e vinco. Pela Fundação 
Banco do Brasil, a Acoop - Associa-
ção das Cooperativas de Campinas 
recebeu quatro caminhões e a Re-
coopera/Reciclamp, de Valinhos e 
Campinas, ganhou um caminhão, 
conteineres e plataformas.  
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Kátia Liane, da Oficina de Papel Artesanal, disse que os equipamentos vão melhorar a qualidade da produçãoLeonardo Pinho, coordenador de cooperativismo social da UNISOL Brasil

Valdeci: mais competição

Benefício à Economia Solidária

Cleuza Cayres: expectativas

Solange Lima, assessora técnica

Fotos: D
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Os equipamentos recebidos pela Cornélia Vlieg vão im-
pulsionar as atividades de duas oficinas que são realizadas no 
Serviço de Saúde Dr. Candido Ferreira, distrito de Sousas, em 
Campinas. A  Oficina de Papel Artesanal vai utilizar a  máquina 
de corte e vinco, computadores, mesa de trabalho, impressora, 
dois liquidificadores industriais e telas de alumínio. De acordo 
com a coordenadora, Kátia Liane Rodrigues Pinho, a nova má-
quina vai possibilitar o desenvolvimento de uma nova linha de 
produção, de embalagem. “Havia uma demanda reprimida para 
este produto e precisávamos terceirizar, agora teremos como 
produzir. Vamos suprir a necessidade da oficina, além de abrir 
uma nova frente de trabalho e também poderemos oferecer o 
produto para outros parceiros da economia solidária”, explicou. 
Os outros equipamentos vão ajudar na qualidade e produção do 
papel artesanal. A expectativa é aumentar em 100% a capacida-
de de produção de 100 telas por dia.

Outra oficina no Cândido, a de Ladrilho Hidráulico, tam-
bém foi contemplada com projetos do PIS e Pronasci. O projeto 
recebeu uma betoneira e 300 formas para ladrilho hidráulico. 
“Vamos aumentar a geração de renda e reverter em recursos 
para os pacientes do Cândido”, disse a coordenadora Fernanda 
Rodrigues Galves. A produção de ladrilho será triplicada com 
as novas formas.  

A diretora da Associação Cornélia, Cleuza Cayres, disse 
que as cooperativas sociais são as menos privilegiadas em 
ações do governo. “Agora temos muitas expectativas com as 
ações da UNISOL Brasil, pois poderemos investir em várias 
frentes de trabalho como a construção civil e a agricultura 
orgânica”, disse. 

A Recoopera, de Valinhos, e a Reciclamp, de Campinas, 
foram contempladas com um caminhão, conteiners e betonei-
ras, com recursos do Banco do Brasil. A Reciclamp é filiada à 
UNISOL e o coordenador Valdeci Aparecido Viana credita o 
benefício ao empenho da central de cooperativas.

“Os caminhões e equipamentos vão tornar a cooperativa 
mais competitiva. Antes dependíamos de terceiros, agora temos 
mais condições de logística”, explicou Valdeci Aparecido Viana. 
Segundo ele, os cooperados tiveram um ganho de 40% na ren-
da. “Uma retirada que era de R$ 700, chega agora a R$ 1,3 mil 
a um cooperado”, diz.

A Acoop recebeu quatro caminhões pelo projeto da FBB e 
duas balanças do Pronasci. José Carlos de Souza disse que esses 
investimentos mudam a estrutura da cooperativa. “Significa a 
independência do poder público e atende a cooperativa em to-
das as suas necessidades”, completou.  Souza diz que atualmen-
te já capta 20 toneladas a mais em um condomínio residencial 
e 20 toneladas a mais na Unicamp. “A renda média mensal do 
cooperado que era de R$ 400 chega a R$ 1,2 mil”, afirmou. 

Outra beneficiada, a grife Criolê, de Hortolândia, vai re-
ceber máquinas para confecção (projeto do PIS) que vão aju-
dar na produção e no centro de qualificação. A confecção, que 
produz moda afro, comercializa peças em feiras de economia 
solidária, além de outros locais. Em média, a confecção pro-
duz 300 peças por mês entre saias, vestidos e camisetas. A 
otimização será o principal ganho, de acordo com a coorde-
nadora Isabel Cristina Alves. Os bordados das barras de saias 
que levavam até três dias poderão ser feitos em um, conforme 
Isabel, que também é estilista.  

Impulso às atividades Mais competitividade
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A Secretaria-Geral da Presidência da 
República, o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica e Aplicada (IPEA) e a Univer-
sidade de Brasília (UnB) divulgaram em 
19 de março o edital de chamada pública 
de seleção de trabalhos para o Encontro 
Nacional Conhecimento e Tecnologia: 
Inclusão Socioeconômica de catadores de 
Materiais Recicláveis. O evento será rea-
lizado de 20 a 22 de agosto em Brasília.

O Encontro tem o objetivo de debater 
tecnologias de gestão e de tratamento de 
resíduos sólidos urbanos que operam com 
a inclusão de catadores de materiais re-
cicláveis e, ao mesmo tempo, promover o 
diálogo entre o campo científico e tecno-
lógico e as experiências desenvolvidas por 
organizações de catadores.

Para apresentar trabalhos, os partici-
pantes deverão, no momento da inscrição, 

Israel de Oliveira Santos, secretário 
de Agricultura Familiar, e Alécio Mas-
carenhas, assessor da diretoria da UNI-
SOL Brasil participaram, em janeiro, 
de uma reunião com dirigentes do  BN-
DES  (Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social), no Rio de 
Janeiro, com a finalidade de discutir a 
participação da instituição financeira 
pública no Fundo de Investimento Soli-
dário da central de cooperativas. 

“O resultado foi positivo e já saímos de 
lá com o indicativo de novas rodadas de dis-
cussões”, destaca Mascarenhas.

Desde o ano passado, a UNISOL Bra-
sil busca parceiros para a implantação do 

enviar resumo ou descrição do trabalho, 
juntamente com a ficha de inscrição. Se-
rão aceitos artigos acadêmicos, relatos de 
experiências, artefatos ou equipamentos 
de processamento relacionados à recicla-
gem de resíduos sólidos e produto resulta-
do de reciclagem ou reaproveitamento de 
material reciclado.

A data limite para inscrição dos traba-
lhos é dia 25 de abril e a divulgação dos 
resumos selecionados para apresentação 
acontecerá no dia 8 de junho. A data para 
o envio de artigos completos e de posta-
gem dos vídeos é até 27 de julho.

Outras informações sobre a chama-
da pública podem ser obtidas pelo email: 
encontrocatador@unb.br ou pelo telefone 
(61) 3107-0373. O edital completo pode 
ser visualizado na internet pelo endereço 
http://unisol.coop/dM.

UNISOL dialoga com BNDES para criação de fundo de investimento

Evento vai debater as experiências desenvolvidas por organizações de catadores

Israel de Oliveira Santos (à direita) com Alécio Mascarenhas ao seu lado
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fundo. Em setembro de 2013, dirigentes da 
UNISOL viajaram à Europa com o objeti-
vo de fechar acordos de cooperação com a 
Banca Poppolare Etica (Itália), a Fiare e a 
Conosud (Espanha).

não apenas pelo aporte financeiro, mas tam-
bém pela experiência da instituição em fo-
mentar o segmento.

Atualmente, a instituição financeira man-
tém um programa de ajuda conhecido como 
Pacea (Programa de Apoio à Consolidação 
de Empreendimentos Autogestionários), 
voltado para a estruturação dos empreendi-
mentos formados a partir de massas falidas.

O programa possibilita empréstimos de 
até R$ 30 milhões, mediante a comprova-
ção de viabilidade do negócio e de capa-
cidade de gestão. O fundo proposto pela 
UNISOL Brasil possibilitaria mais agilida-
de ainda no apoio às cooperativas e associa-
ções participantes.

FORTALECIMENTO
A participação do BNDES no Fun-

do  de Investimento Solidário contribuiria 
muito para fortalecer as ações da UNISOL 
Brasil e a economia solidária como um todo 

A
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Objetivo é debater tecnologias e métodos de 
inclusão de catadores de materiais recicláveis

Edital seleciona 
trabalhos sobre 
gestão de resíduos
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Representantes dos empreendimentos 
parceiros da Justa Trama de todo o Brasil 
fizeram uma avaliação positiva sobre o de-
sempenho dos cooperados em 2013. En-
tre os assuntos discutidos, eles destacaram 
o atual momento para o setor, formas de 
organização e avanço da economia solidá-
ria. E, principalmente, comemoraram as 
sobras para os associados e o crescimento 
de 30% nas vendas em relação a 2012. O 
encontro foi realizado após o Fórum So-
cial Temático 2014, que ocorreu em janei-
ro, em Porto Alegre.

Em relação a este ano, uma das princi-
pais expectativas dos produtores é o avan-
ço no processo de tingimento natural. O 
projeto será executado com investimen-
to de R$ 1,6 milhão da Petrobras e terá 
como resultado peças prontas de diversas 
cores. A ideia é que até o final do ano, a 
cooperativa comercialize produtos com 
variedade de tons. Atualmente, a cadeia 
produtiva tem capacidade apenas para o 
comércio de peças produzidas com a fibra 
nas cores cru e marrom, conforme o algo-
dão é plantado. 

Para a diretora-presidente da Justa Tra-
ma, Nelsa Nespolo, o novo projeto abrirá 
possibilidades e vai ampliar o mercado 
para a cadeia produtiva. “Além da varie-
dade, teremos um diferencial em relação 
ao mercado que utiliza o tingimento quí-
mico”, explicou. Segundo a executiva, com 

Expectativa dos produtores é ter ainda este ano peças tingidas, a partir de um processo natural 

a nova demanda, a meta da cooperativa é 
aumentar o número de agricultores. Atual-
mente são 80 no plantio. 

Nelsa disse que as tintas naturais serão 
desenvolvidas na Amazônia e o tingimento 
final em Porto Alegre. “Esperamos comer-
cializar peças prontas com novos padrões 
de cores até dezembro”, disse. Atualmen-
te, a Justa Trama está na fase de contratar 
profissionais e procurando uma área para 
construir a lavanderia em Porto Alegre, 
conforme explicou. 

O novo projeto abrirá 
possibilidades e vai ampliar 
o mercado para a cadeia 
produtiva do algodão 
colorido orgânico, pois 
haverá um diferencial em 
relação à concorrência que 
adota o tingimento químico.

Empreendimentos da Justa trama avançam 
no mercado após resultado positivo em 2013

Nelsa Nespolo (ao centro, de bege), diretora-presidente da Justa Trama em reunião com representantes de todo o Brasil 

Peças ainda são nas cores cru e marrom

D
ivulgação

ASSEMBLEIA
Na oportunidade, os representantes da 

cadeia produtiva também discutiram a pre-
paração para a assembleia geral da coopera-
tiva, que será realizada em março e elegerá 
os integrantes da nova diretoria. Outros as-
suntos foram o processo de produção sem 
agrotóxico, um produto ecologicamente 
correto, além da diminuição da produção 
com a seca no Nordeste. “Mesmo com a 
quebra na colheita nesta região não tivemos 
balanço negativo”. 

A cooperativa Central Justa Trama é 
formada por uma cadeia produtiva, des-
de o início do processo com o plantio do 
algodão agroecológico até a comerciali-
zação de peças de confecção produzidas 
com a fibra. 

Os empreendimentos que fazem par-
te da cadeia produtiva trabalham nos 

preceitos da economia solidária e comér-
cio justo. São cerca de 700 trabalhadores 
em cinco estados do Brasil, homens e mu-
lheres, agricultores, coletores de semen-
tes, fiadores, tecedores e costureiras. São 
empreendimentos da cadeia: Associação 
de Desenvolvimento Cultural e Educa-
cional (plantio de algodão) Assentamento 

Itamarati Mato Grosso do Sul (plantio 
de algodão orgânico), Cooperativa de 
produção Têxtil de Pará e Minas (fiação 
e tecelagem), Cooperativa Fio Nobre 
(Confecção), Cooperativa Unidas Ven-
ceremos (Confecção), Cooperativa de 
Artesanato (brinquedos/jogos pedagó-
gicos) e Cooperativa Açaí (semente). 

Empreendimentos atuam na economia solidária
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Uma delegação de dez diri-
gentes cooperativistas cubanos 
participou em fevereiro de um in-
tercâmbio com empreendimentos 
da Economia Solidária no Brasil. 

Apoiada pela UNISOL Brasil, 
a visita teve como objetivo iden-
tificar os principais pontos para a 
construção de um acordo de coo-
peração entre os dois países.

Foram visitadas dez coope-
rativas nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Paraíba e no 
Distrito Federal, que atuam nos 
setores industrial, agrícola, cons-
trução civil e de resíduos sólidos. 

HISTóRICO
Após a saída de Fidel Castro, 

que estava à frente do governo 
desde a Revolução Cubana de 
1959, o país iniciou um processo 

Objetivo da visita realizada em fevereiro foi conhecer o segmento da Economia Solidária no 
País; a ideia é replicar estruturas e formar parcerias com empreendimentos nacionais

Delegação cubana veio ao Brasil para 
aprender sobre o cooperativismo

Foram visitadas dez 
cooperativas solidárias 
de vários setores em 
cinco estados e no 
Distrito Federal 

A delegação cubana 
também conheceu as 
incubadoras, cuja 
finalidade é fomentar 
o segmento

de reorganização econômica. Sob 
a liderança de Raúl Castro, irmão 
do antigo governante, a forte pre-
sença estatal na economia perdeu 
força com a ênfase dada à abertu-
ra de empreendimentos privados.

Como alternativa, o governo 
cubano quer incentivar a forma-
ção de sociedades cooperativas e 
de negócios da economia popular 
e solidária.

Um dos empreendimentos 

visitados foi a Unipol (Coo-
perativa dos Trabalhadores na 
Indústria de Polímeros de Join-
ville), em Santa Catarina, em-
presa que produz perfis, maté-
rias-primas para a produção de 
plásticos e grelhas e bueiro com 
materiais reciclados.

“Foi um encontro muito po-
sitivo. Tivemos a oportunidade 
de mostrar todo o processo de 
abertura e administração dos 
empreendimentos, passando pela 
questão tributária”, ressalta Da-
niel Tomazoni, assessor técnico 
da UNISOL Brasil no estado. 

POTENCIAL ECONÔMICO
Os cubanos querem replicar 

na ilha caribenha a experiência 
brasileira com cooperativas de 
resíduos sólidos. Atualmente, 
Cuba conta com três empreendi-

mentos do tipo em operação. 
Um dos membros da delega-

ção é Marilyn Ramos Polanco. 
Especialista do setor industrial na 
União de Empresas de Recupera-
ção de Matérias Primas de Cuba.

A estatal processa e comer-
cializa anualmente 430 mil to-
neladas de sucata metálica, ele-
trônica e materiais recicláveis. 
Marilyn destaca que o governo 
cubano dispõem de um fundo 
de governo com o objetivo de 
financiar, por meio de crédito a 
juros baixos, a criação de coope-
rativas solidárias.

Além dos empreendimentos, 
os cubanos também visitaram 
incubadoras de empreendimen-
tos da Economia Solidária, com 
o objetivo de conhecer o funcio-
namento dessas estruturas de fo-
mento ao setor. 

A Unipol, de Joinville, é um modelo de empresa recuperada pelos próprios operários O que a delegação pretende é absorver a experiência brasileira e replicá-la na ilha caribenha

Fotos: D
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A dirigente cubana ressalta 
que existe um grande potencial 
de trocas comerciais entre em-
preendimentos dos dois países. 

“Nossa organização expor-
ta anualmente US$ 55 milhões 
para mais de 40 países nas Amé-
ricas, Europa e Ásia. Ao mesmo 
tempo, temos uma demanda por 
matérias-primas e equipamentos 
que podem ser fornecidos por 
cooperativas brasileiras”, disse.

intercâmbio
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A  Cooperativa de Produtos 
Metalúrgicos de Mococa (Co-
promem), localizada em Moco-
ca (SP), vai dobrar sua produção 
assim que a mudança para a nova 
planta for totalmente concretiza-
da. Atualmente, o empreendimen-
to manufatura 1.200 toneladas de 
aço por mês, capacidade que vai 
saltar para 2.500 toneladas/mês 
no galpão que está sendo construí-
do com apoio da Integra, coopera-
tiva especializada em engenharia, 
arquitetura e urbanismo, com sede 
em São Paulo (SP).

Dos R$ 31,5 milhões aplica-
dos na obra e na aquisição de no-
vas máquinas, R$ 30 milhões são 
provenientes de financiamento 
do BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social), por meio do Pacea (Pro-
grama de Apoio à Consolidação 
de Empreendimentos Autoges-
tionários). O restante são recursos 
próprios da cooperativa.

 “Usamos R$ 25 milhões na 
obra e R$ 5 milhões na aquisi-
ção de equipamentos. O BNDES 
também disponibilizou, a fundo 
perdido, R$ 500 mil para aplicar-
mos no treinamento da mão de 
obra. Para tanto, fechamos uma 
parceria com o Senai (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Indus-
trial)”, explicou o presidente da 
Copromem, Pedro Luiz de Souza.

A planta atual tem 14 mil m² 

Com apoio da Integra, Copromem 
constrói galpão que possibilitará 
montar um sistema de produção linear

de área construída. A nova foi 
construída com 20 mil m².  A mu-
dança é necessária porque a área 
onde a cooperativa se encontra 
vai a leilão, pois pertence à massa 
falida da metalúrgica NicolaRo-
me, empresa da qual a Copromem 
surgiu. Outra razão é que o gal-
pão atual é muito antigo e já não 
comporta a implantação de novas 
tecnologias

“O galpão onde a cooperativa 
se encontra atualmente foi cons-
truído em 1888. É uma construção 
histórica que ao longo dos anos 
sofreu adaptações. Mas, depois de 
100 anos, as adaptações não propi-
ciam a melhor eficiência produtiva. 
O novo espaço permitirá agilizar a 
movimentação interna e a reorga-
nização das linhas de produção”, 
explica Adelcke Rosseto Neto, ar-
quiteto urbanista da Integra.

Agora, a Copromem poderá se 
organizar para ter um sistema de 
produção linear que é mais econô-
mico e eficiente, conhecido como 
lean production (produção enxu-
ta). Isso quer dizer que será pos-
sível construir linhas específicas, 
cada uma em seu espaço próprio. 
“Com isso a Copromem ficará 
mais competitiva e a margem de 
retirada deverá ser maior, o que 
fortalecerá a empresa e beneficiará 
diretamente os cooperados”, afir-
mou Neto.

“Nesse programa de produção 

enxuta contamos com o auxílio 
de uma consultoria especializada, 
a Hominiss Consulting, formada 
por professores e engenheiros da 
Ufscar e USP de São Carlos”, com-
pletou o presidente da Copromem.

A mudança da Copromem 
para a nova sede estava prevista 
para acontecer em janeiro. Mas 
ajustes de última hora nas obras 
obrigaram ao adiamento da mu-
dança que começou, efetivamente, 
durante o mês de março. A trans-
ferência vai ser feita aos poucos 
para não parar a produção.

Instalações modernas vão permitir agilidade na movimentação interna e reorganização das linhas de produção

Vista aérea da sede de 20 mil m²em Mococa, construída com o apoio da Integra

Para obter mais informações sobre a Copromem acesse http://unisol.
coop/bv ou passe o leitor de dispositivo móvel no QR Code ao lado.

Cooperativa de metalúrgicos vai ter 
ganho de produtividade com nova planta

Fotos: D
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perfil
Leia outras informações sobre a Economia Solidária no site www.uni-
sol.coop. Outra opção é passar o leitor óptico de seu dispositivo móvel 
sobre o QR Code ao lado.
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Realização Apoio

Maria de Fátima Barros da 
Silva, 50 anos, é daquelas cozi-
nheiras de mão cheia, mas que 
só descobriu a habilidade com a 
prática do trabalho. Há 14 anos 
na Coopernut - Cooperativa de 
Suplementos Naturais da Paraíba, 
que fornece produtos para buffet e 
restaurante, pode ser considerada 
uma verdadeira Chef (líder), cria, 
recria, inventa e inova cardápios.

Nem mesmo Fátima sabia 
que tinha a habilidade do ofício. 
Com o tempo passou até a ser a 
cozinheira oficial da família, prin-
cipalmente em ocasiões especiais. 
No Natal ou Ano Novo comanda 
um cardápio familiar para cerca 
de 70 pessoas. “Todo ano a gente 
inventa alguma coisa, o que faze-
mos em um ano não repetimos 
no outro”, disse. Sempre que vai à 
casa de algum parente já sabe que 
vai ser solicitada para a cozinha. 
E está sempre com o espírito pre-
parado e disposta a pôr a mão na 
massa, literalmente. “Ah! Quando 
eu chego à casa da minha irmã, de 
alguém da família, sempre querem 
que eu faça alguma coisa”, revela.

Apesar da habilidade, Fátima 
não considera que tenha uma apti-
dão nata. Descobriu e aperfeiçoou 
ao longo do tempo, com a profis-

Líder de cozinha aproveitou a 
oportunidade do trabalho para se 
redescobrir, hoje cria e inventa receitas 

Chef por dedicação

são. Antes de começar no trabalho, 
cozinhava apenas para a família, 
praticava a tarefa simplesmente 
como uma dona de casa. Com o 
tempo e a dedicação ao trabalho 
começou a ousar. Os sucessos de 
alguns pratos e salgados vendidos 
no comércio são de sua autoria, 
como estrogonofe de soja, salga-
dos à base de gergelim, linhaça 
ou amendoim. São de dar água na 
boca só de ouvir a receita, e os que 
estão entre os mais pedidos dos 
clientes são os que têm o seu toque 
pessoal. “A gente vai modificando 
e acaba dando certo”, disse.

Casada com José Ari Rodri-
gues da Silva, 52 anos, teve três 
filhos: Vagner, Sabrina e Valmir. 
A habilidade parece estar no san-
gue. O mais velho, Vagner, traba-
lha como Chef de cozinha há dez 
anos em São Paulo. “Mas, nem fui 
eu que ensinei, ele foi em busca 

de uma oportunidade e deu certo 
nessa área”, comentou. Segundo 
Fátima, o filho foi a São Paulo 
inicialmente a passeio, acabou 
arrumando o primeiro emprego 
como garçom, depois foi a aju-
dante de cozinha, passou a cozi-
nheiro e chegou a Chef. Outros 
parentes também têm afinidade. 
“Tios, primos, cunhados e sobri-
nhos, todos são dedicados na co-
zinha”, acrescenta. 

A história na cozinha come-
çou com um trabalho voluntário 
na Pastoral da Criança em Cam-
pina Grande, na Paraíba, há 14 
anos. Ela começou ajudando na 
produção de alimentos confeccio-
nados com a multimistura - em 
geral composta por farelos, se-
mentes, pó de folhas e cascas de 

ovo -, e distribuídos para a comu-
nidade carente. A partir da expe-
riência com a multimistura, ela e 
um grupo de mulheres começa-
ram a comercializar o produto no 
comércio. A partir de 2002 consti-
tuíram a cooperativa. Hoje são 22 
cooperados no serviço de buffet 
com capacidade para servir até 
duas mil pessoas. 

“A gente vai 
modificando as receitas 
e acaba dando certo, 
todo ano a gente 
inventa alguma coisa”

O sucesso de alguns 
pratos vendidos 
no comércio são de 
sua autoria, como o 
estrogonofe de soja.

Fátima faz delícias e se considera até a cozinheira da família com um trabalho que aprimorou ao longo do tempo
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FAzENDO E APRENDENDO
Fátima aprendeu no dia a dia, 

mas também fez cursos de segu-
rança alimentar, experiências que a 
ajudaram a enriquecer o conheci-
mento. A prática, a habilidade e o 
empenho lhe deram a experiência 
para hoje ser a líder de cozinha de 
uma cooperativa que atende buf-
fets, cujo faturamento gira em tor-
no de R$ 80 a R$ 100 mil por mês. 
“Eu coordeno a cozinha e também 
ensino os outros”, disse.

Maria de Fátima soube apro-
veitar a oportunidade e a habilidade 
que conquistou permitiu ainda am-
pliar seu campo de atuação. Além de 
produzir, ela trabalha nos eventos, 
serve os convidados, ajuda na prepa-
ração de coffee breaks, jantares, fes-
tas de casamentos e batizados.


