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Breve Histó ricó 

Na década de 90, motivado pela falência crescente de empresas do setor 

metalúrgico na região do ABC/SP, resultado da política econômica da época, o Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC – SMABC, São Bernardo do Campo/SP, constituiu missão 

internacional para conhecer a experiência italiana do pós-guerra na recuperação de 

empresas em processo de falência pelos trabalhadores. 

Dessa missão, no ano de 2000, nasce a UNISOL SÃO PAULO com o objetivo 

de identificar as empresas em regime falimentar e desenvolver processo de recuperação 

pelos trabalhadores. Diante das experiências bem-sucedidas, em 2004 a UNISOL SÃO 

PAULO transforma-se em UNISOL BRASIL, agora com abrangência nacional e atuando 

em diversos setores econômicos, tendo como missão principal desenvolver a economia 

solidária no Brasil, defender os interesses da classe trabalhadora e estimular o 

engajamento dela no processo de transformação da sociedade brasileira em direção à 

democracia e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Hoje a UNISOL BRASIL, associação representativa sem fins econômicos, conta 

com 1.284 empreendimentos filiados em todo o Brasil, atuando em 11 Setoriais: agricultura 

familiar; confecção e têxtil; artesanato; construção civil; reciclagem; metalurgia e polímeros; 

fruticultura; apicultura; alimentação; turismo; e cooperativas sociais.  

Em 15 anos de atividades, a UNISOL Brasil, em parceria com entidades públicas 

e privadas, nacionais e internacionais, vem realizando diversas ações em benefício da 

economia solidária, tais como: a captação de recursos públicos e privados para fomento, 

estruturação e fortalecimento do cooperativismo; a obtenção de investimentos em 

equipamentos e novas tecnologias; a elaboração de propostas para uma nova lei para 

cooperativas de trabalho e de mudanças na legislação atual; a diferenciação na tributação 

em favor dos empreendimentos sociais e solidários; o intercâmbio de experiências com 

instituições nacionais e internacionais, e entre as próprias filiadas; o desenvolvimento da 

área comercial e busca de alternativas de crédito voltadas aos interesses e realidade das 

filiadas.  

Dentre as ações e projetos desenvolvidos pela UNISOL, destacam-se atividades 

nas áreas de: formação em cooperativismo/autogestão/lideranças e capacitação técnica; 

consultorias e assessorias técnicas; estudos de viabilidade, planos de negócios, logística e 



3 

 

planejamento estratégico; realização de simpósios, seminários, intercâmbios e atividades 

de mobilização social junto aos trabalhadores. 

 

A Missã ó dã UNISOL BRASIL 

A UNISOL BRASIL tem como missão organizar, representar e articular de forma 

ampla e transparente as cooperativas, associações e outros empreendimentos 

autogestionários da economia solidária, resgatando e promovendo a intercooperação, a 

igualdade social e econômica, a dignidade humana e o desenvolvimento sustentável. 

 

Principãis estrãte giãs dã UNISOL BRASIL 

 Promover o desenvolvimento da economia solidária, por meio do incentivo e apoio às 

iniciativas já em curso, bem como gerar novas iniciativas que resultem na criação de 

novos postos de trabalho e renda para os trabalhadores e pessoas em situação de 

exclusão. 

 Fortalecer os princípios do cooperativismo autêntico e da economia solidária, por meio 

da prática cotidiana da participação democrática, da intercooperação e da aglutinação 

das forças em prol do interesse comum dos sócios-trabalhadores. 

 Suscitar o debate - em âmbito nacional, regional, estadual e local - quanto às 

necessidades de modificações nas legislações correlatas à economia solidária e ao 

cooperativismo, influenciando nos respectivos legislativos para a adequação à atual 

realidade, bem como para a criação de mecanismo de incentivo, fomento e de apoio, 

concernentes aos interesses de toda a sociedade brasileira. 

 Dar representação política aos empreendimentos e às cooperativas como agentes de 

influência efetiva, promovendo a atuação conjunta, ampliando a participação e o 

desenvolvimento econômico e social como elementos fundamentais para a real inclusão 

dos trabalhadores e para a democratização dos meios de produção, do trabalho e das 

relações sociais. 
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 Incentivar, estimular, favorecer e fortalecer redes de cooperação produtivas e 

comerciais como instrumento de distribuição de renda e melhoria da condição de vida 

da classe trabalhadora. 

Estruturã de Góvernãnçã 

A UNISOL Brasil é gerida pelo conselho geral, eleito a cada três anos pela Assembleia 

Geral (órgão máximo da entidade): 

 

Conselho geral eleito até 2019: 
 

Direção Executiva 

Leonardo Penafiel Pinho – Presidente  

Maria Edinalva Costa Silva  – Vice Presidente 

Anne Guiomar De Sena Silva – Tesoureira 

Arildo Mota Lopes – Secretário Geral 

Carlos José Caramelo Duarte - Secretário de Movimento Sindical e Social 

 

Diretoria 

Carlos Omar da Silva – Diretor Regional Norte 

Vitoria Aparecida Pereira Vitor – Diretora Regional Nordeste 

Vitor Carlos Neves – Diretor Regional Centro-Oeste 

Hilarina Maria Machado – Diretora Regional Sudeste 

Jair Antunes – Diretor Regional Sul 

 

Conselho Fiscal 

Djenane Martins – Conselheira Fiscal Titular 

Lenildo de Lima e Silva – Conselheiro Fiscal Titular 

Júlia Batista De Sousa Tenório – Conselheira Fiscal Titular 

Rosa Maria Araujo Santos – Conselheira Fiscal Suplente 

Roberto Rivelino Rautenberg – Conselheiro Fiscal Suplente 

Kision Marques Andrade – Conselheiro Fiscal Suplente 
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Cónselhós e Fó runs cóm Pãrticipãçã ó dã 
UNISOL BRASIL 

 Conselho de Desenvolvimento Social – CDES. 

 Conselho Nacional de Economia Solidária – CNES. 

 Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH 

 Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES. 

 Câmara do Cooperativismo – MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento). 

 Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA. 

 Presidência do Conselho Municipal de Drogas - COMUDA SP. 

 Conselho Estadual de Direitos Humanos - CONDEPE SP. 

 Fórum Paulista de Economia Solidária. 

 Coordenação Executiva da Rede Estadual de Saúde e ECOSOL – SP. 

 Comitê Gestor do Programa Nacional de Apoio ao Cooperativismo Social. 

 Frente Estadual e Nacional de Drogas. 

 CICOPA – União de Cooperativas do Ramo Trabalho. 

 ICA/ACI – Aliança Cooperativa Internacional. 

 RECM – Reunião Especializada de Cooperativas do MERCOSUL. 

 
Internãciónãl 

A Unisol Brasil atua com base no conceito do cooperativismo sobre tudo com 

princípios colaborativos, dessa forma a entidade avalia a participação internacional como 

parte fundamental da construção de uma sociedade cooperativa e justa, onde aqueles que 

por nós estão representados possam também atuar dentro de um modelo cooperativo e 

sustentável de produção com rendimentos igualitários. 

Com o avanço brasileiro nas questões de Política Externa dos últimos 10 anos a 

Unisol Brasil buscou acompanhar essa desenvoltura do cenário político internacional, 

contudo com uma atenção especial aos países vizinhos ao Brasil. Sendo assim, essa 

entidade devido a suas bandeiras de luta foi contemplada com a ampliação na participação 

em diversas atuações internacionais, entre elas a atual presidência da CICOPA Américas 
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(União das Cooperativas de Trabalho das Américas) cargo ocupado pelo presidente da 

Unisol Brasil Sr. Arildo Mota Lopes e dentre outras como a Aliança Internacional de 

Cooperativas a nível mundial e a participação na Reunião Especializada de Cooperativas 

do MERCOSUL. 

 

 

Experie nciã Instituciónãl 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA/Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial – SDT 
 

1) Contrato de Repasse nº 0268207-44/2008 - Vigência: de dezembro/08 a 

dezembro/2014 

Objeto: fortalecimento dos EES nos territórios rurais, por meio do desenvolvimento de 

assessoria técnica, consultorias pontuais e realização de Planos de Negócios e 

Planejamento estratégico. 

2) Contrato de Repasse nº0307912/2009 - Vigência: dezembro/2009 a dezembro/2015 

Objeto: instalação e operacionalização de 13 BSC (Bases de Serviço de Apoio à 

comercialização); realização de diagnósticos setoriais; promoção de seminários 

estaduais e nacionais voltados para a economia solidária, de feiras e eventos, 

intercâmbios entre empreendimentos; desenvolvimento de assessorias e consultorias 

técnicas; e processos de formação e/ou capacitação. 

 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA/Secretaria de 
Mobilidade Social, do Produtor Rural e Cooperativismo  
 

1) Termo de Fomento/MAPA Nº 0068/2018 – SICONV nº 875113/2018 - Vigência: 

setembro/2018 a abril/2020 

Objeto: Estruturar e fortalecer as práticas de gestão, inclusão socioprodutiva e 

comercialização de 16 empreendimentos da agricultura familiar, com base na 

organização para o beneficiamento dos produtos, na melhoria das condições de 

participação econômica e social, no aprimoramento das técnicas de gestão, bem como 

no acesso ao mercado e consolidação de redes de cooperação, nos territórios do Baixo 

Sul e Vale do Jequiriça no Estado da Bahia. 
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Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES / Ministério do Trabalho 
– MTB 
 

1) Convênio nº702457/2008 - Vigência: dezembro/2008 a maio/2012. 

Objeto: constituição e fortalecimento de redes de cooperação; consolidação de redes 

setoriais e cadeias produtivas; desenvolvimento de consultorias e assessorias 

técnicas junto aos EES; e realização de seminários. 

2) Convênio nº751688/2010 - Vigência: dezembro/2010 a março/2016 

Objeto: fortalecimento de empresas recuperadas (ER) por meio do desenvolvimento 

de consultorias e assessorias técnicas; realização de encontros e seminários; 

desenvolvimento de processos de inovação produtiva, gerencial e novos produtos. 

3) Convênio nº723646/2009 - Vigência: dezembro/2009 a dezembro/2013 

Objeto: desenvolvimento local e fortalecimento de EES da região Sudeste por meio 

da disponibilização de assessores técnicos e agentes locais; realização de 

seminários e participação em eventos. 

4) Convênio nº776121/2012 - Vigência: dezembro/2012 a dezembro/2016 

Objeto: Implementar ações de apoio às Redes de Cooperação Solidária nos 

processos de gestão, planejamento e controle social, buscando ampliar e qualificar 

a estratégia de desenvolvimento territorial com foco na dinâmica do Programa Brasil 

Sem Miséria do Governo Federal. 

5) Termo de Fomento nº 014/2017 – SICONV nº 852904/2017 - Vigência: 

dezembro/2017 a dezembro/2019 

Objeto: Promover a eficácia econômica e organizativa das 17 Redes de Cooperação 

Solidária, visando seu fortalecimento e a sua organização, alinhados com o 

desenvolvimento territorial sustentável e autonomia econômica das mulheres, como 

estratégia de promoção da igualdade de gênero, protagonismo das mulheres e o 

pleno exercício de cidadania da mulher. 

6) Termo de Fomento nº 002/2018 – SICONV nº 867124/2018 - Vigência: 

setembro/2018 a setembro/2019 

Objeto: Disseminar os conceitos e princípios da economia solidária, como forma de 

contribuir e estimular a melhor organização de grupos produtivos e aprimorar a gestão 

dos empreendimentos autogestionários existentes, realizando capacitações e 

fornecendo informações atualizadas sobre a nova Lei do Cooperativismo e dos 

programas e políticas públicas de apoio. Ao mesmo tempo, apoiar iniciativas que 



8 

 

facilitam a inserção social de grupos com especificidades próprias, promovendo o 

desenvolvimento de novas técnicas e produtos, num sistema cooperativo e produtivo. 

7) Termo de Fomento nº 012/2018 – SICONV nº 879871/2018 - Vigência: 

dezembro/2018 a dezembro/2019 

Objeto: O projeto pretende qualificar os empreendimentos na adequação e melhoria de 

produtos, qualificar os processos jurídicos compreendendo os aspectos contábil e 

financeiros, e potencializar o fortalecimento dos empreendimentos economia solidários 

através da comercialização apoiando a Feira Estadual de Economia Solidária de 2018. 

Fundação Banco do Brasil –  FBB 
 

1) Convênio nº 6404 - Vigência: dezembro/2006 a novembro/2009 

Objeto: constituição e fortalecimento da cadeia de biojóias por meio do 

desenvolvimento de consultorias e assessorias técnicas; investimento em 

equipamentos de trabalho; e processos de capacitação técnica. 

2) Convênio nº 6464 - Vigência: dezembro/2006 a novembro/2009 

Objeto: fortalecimento da cadeia produtiva Justa Trama por meio do 

desenvolvimento de consultorias e assessoria técnica; investimento em 

equipamentos de trabalho; e processos de capacitação técnica. 

3) Convênio nº 6465 Vigência: dezembro/2006 a novembro/2009 

Objeto: fortalecimento de empresas recuperadas (ER) por meio do desenvolvimento 

de consultorias e assessorias técnicas; e realização de encontros e seminários. 

4) Convênio nº 8496 - Vigência: fevereiro/2009 a fevereiro/2010 

Objeto: desenvolvimento de assessorias e consultorias técnicas e aquisição de 

equipamentos para empreendimentos das UF: SP, PE, RS e RS. 

5) Convênio nº 9484 - Vigência: dezembro/2009 a abril/2012 

Objeto: desenvolvimento de apostilas voltadas para 10 temas da economia solidária. 

6) Convênio nº 11226 - Vigência: dezembro/2011 a junho/2012 

Objeto: desenvolvimento do Guia Referencial Brasileiro de Análise de EES, em 

conjunto com o DIEESE. 

7) Convênio nº 11784 - Vigência: dezembro/2011 a outubro/2015 

Objeto: fortalecimento da COOPASUB, CENTCOOP e COPACAJU por meio de 

assessorias e consultorias técnicas. 

8) Contrato nº 9337 “Projeto CATAFORTE” - Vigência: dezembro/2009 a 

dezembro/2012 
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Objeto: Formação, capacitação de lideranças, assessoria e consultoria técnica e 

elaboração de planos de logística para os empreendimentos dos Catadores de 

Materiais Recicláveis de Santa Catarina, beneficiando mais de 200 trabalhadores e 

trabalhadoras. 

9) Contrato nº 9331 “Projeto CATAFORTE” - Vigência: dezembro/2009 a 

dezembro/2012 

Objeto: Formação, capacitação de lideranças, assessoria e consultoria técnica e 

elaboração de planos de logística para os empreendimentos dos Catadores de 

Materiais Recicláveis de São Paulo, beneficiando mais de 1.000 trabalhadores e 

trabalhadoras. 

10)  Convênio nº11800 - Vigência: dezembro/2011 a dezembro/2013 

Objeto: Constituir infraestrutura para o acompanhamento técnico das diversas 

políticas públicas, a fim de inseri-los nos programas de incentivo, apoio e 

fortalecimento da economia. 

11)  Convênio nº12451 – 1ª FASE - Vigência: janeiro/2013 a janeiro/2015 

Objeto: Aplicação do referencial Brasileiro para análise de Empreendimentos de 

Economia Solidária e estruturação da rede do leite do Paraná.  

12)  Convênio nº12451 – 2ª FASE - Vigência: janeiro/2013 a janeiro/2015 

Objeto: Organização e estruturação de escritório de assessoria a empreendimentos 

da Economia Solidária, voltado para projetos de estruturação de plano de negócios 

e de apoio a captação de recursos junto a entidades financiadoras e apoiadoras. 

Estruturadora Brasileira de Projetos Sociais – EBPS. 

13)  Convênio nº13832 - Vigência: setembro/2013 a fevereiro/2015 

Objeto: Acompanhar, propor e articular junto ao poder público federal e demais 

parceiros, ações e projetos que visem o fortalecimento e crescimento da economia 

solidária. Da mesma forma, acompanhar os trâmites, encaminhamentos e articular 

projetos de lei no Congresso Nacional que sejam de interesse do cooperativismo, 

associativismo e empreendedorismo autogestionário. 

14)  Contrato nº2014/14574 – Vigência: março/2015 a setembro/2017 

Objeto: constituição de uma Base de Serviços a partir dos objetivos do Cataforte III 

para atender a Rede COOPERHORIZONTE, rede constituída por 21 

empreendimentos abrangendo 11 municípios em Santa Catarina, tendo por objetivo 

a estruturação da rede de modo a possibilitar avanços na cadeia de valor e inserção 

no mercado da reciclagem, o fortalecimento de sua autogestão e vitalidade 

associativa, atuando na lógica de negócio sustentável e solidário e em consonância 
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com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o Programa Pró-catador. 

Elaboração e implementação do Plano de Negócios Sustentável da REDE. 

15)  Contrato nº2014/14571 – Vigência: março/2015 a setembro/2017 

Objeto: O Projeto COOPETSINOS tem por objetivo potencializar as ações da Cadeia 

Solidária Binacional do Pet e da cadeia do Plástico Mole além de ampliá-las para 

outras regiões do Estado visando a melhoria da qualidade de vida na auto-gestão 

dos catadores protagonizando-os na cadeia produtiva dos materiais recicláveis. 

Elaboração e implementação do Plano de Negócios Sustentável da REDE. 

16) Contrato nº2014/14922 – Vigência: outubro/2015 a abril/2018 

Objeto: O Projeto COOPERCAN tem por objetivo potencializar as ações da Cadeia 

Solidária Binacional do Pet e da cadeia do Plástico Mole além de ampliá-las para 

outras regiões do Estado visando a melhoria da qualidade de vida na auto-gestão 

dos catadores protagonizando-os na cadeia produtiva dos materiais recicláveis. 

 

SEBRAE Nacional 
 

1) Convênio nº 050/2008 - Vigência novembro/2008 a junho/2011 

Objeto: fortalecimento de empreendimentos autogestionários, em âmbito nacional, 

por meio de assessorias e consultorias técnicas especializadas; realização de 

seminários e encontros; e participação em feiras e eventos.   

2) Convênio nº 045/2012 - Vigência novembro/2012 a dezembro/2016 

Objeto: Estimular e promover a organização, o desenvolvimento e a sustentabilidade 

de micro e pequenos empreendimentos autogestionários por meio do aprimoramento 

da gestão, da otimização e inovação do processo produtivo e da aplicação de novas 

estratégias de acesso ao mercado, visando o desenvolvimento social e econômico. 

 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR 
 

1) Convênio nº 813119/2014 – Vigência: dezembro/2014 a dezembro/2015 

Objeto: Ampliar os Direitos dos Usuários da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

a partir da reflexão sobre as possibilidades abertas de acesso a direitos com a 

aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ampliar o 

conhecimento dos técnicos, usuários, familiares e entidades de apoio, representação 

e fomento acerca da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF). 
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Ministério dos Direitos Humanos da Presidência da República- MDH/PR 
 

1) Termo de Fomento nº 843351/2017 – Vigência: dezembro/2017 a dezembro/2018 

Objeto: Fomentar os direitos para população em situação de rua, promovendo os 

direitos econômicos e sociais. Sob essa perspectiva, as ações do projeto giram em 

torno de: 1) qualificação para o fomento da geração de emprego e renda; e, 2) 

formação de multiplicadores de Direitos Humanos. Todas as atividades serão 

realizadas no espaço CISARTE – Centro de Inclusão pela Arte, Cultura, Trabalho e 

Educação, espaço cedido pela Prefeitura de São Paulo para o Movimento Nacional 

de População em Situação de Rua – MNPR. 

 

Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura 
Municipal de São Paulo –  SDTE/PMSP 
 

1) Convênio nº025/2014 – Vigência: dezembro/2014 a dezembro/2016 

Objeto: Empreendedorismo solidário como instrumento de inserção e 

desenvolvimento social, gerador de renda e trabalho. Desenvolvendo atividades de 

mobilização, sensibilização, incubação, formação em cooperativismo e 

associativismo, assessoria e consultoria técnica para a constituição de 

empreendimentos, cadeias e redes solidárias no Município de São Paulo. 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de 
São Paulo – SMADS/PMSP 
 

1) Convênio nº 177/SMADS/2015 – Vigência: setembro/2015 a dezembro/2016 

Objeto: Projeto de ações integradas visando promover o desenvolvimento local e o 

empoderamento da população em situação de rua, vulnerabilidade social e 

suscetíveis a utilização abusiva de psicoativos, a partir da inclusão socioeconômica 

desses grupos, com base nos princípios da economia solidária. 

 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR 

1) Convênio nº 194/2015 – Vigência: dezembro/2015 a julho/2019 

Objeto: Fomentar a qualificação da comercialização de 60 empreendimentos 

coletivos da Agricultura familiar, a inserção de 25 empreendimentos nas compras 

públicas, a ampliação mínima de 50% dos volumes de vendas públicas de 25 

empreendimentos, a formalização de 04 Redes de Economia Solidária e a 
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constituição de 03 organizações de controle Social do Sistema Participativo de 

Garantia – SPG. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR/BAIHATER 

1) Contrato nº 020/2015 – Vigência: dezembro/2015 a dezembro/2019 

Objeto: Assistência Técnica e extensão rural destinados a estruturação produtiva e 

articulação de políticas públicas para promoção da sustentabilidade das Unidades 

Produtivas Familiares (UPF). 

 

Cooperativa Chico Mendes 

1) Contrato – Vigência: junho/2016 a junho/2017 

Objeto: viabilizar por meio de consultoria técnica, acompanhamento, avaliação e análise 

de ações que contribuam para a melhoria no processo de gestão e do beneficiamento da 

amêndoa. 

 

Projetos e Convênios Internacionais  
 

1) Red Del Sur – Vigência: agosto/2011 a dezembro/2014 

Objeto: Promover o desenvolvimento e a cooperação solidária de empreendimentos 

da Economia Solidária do Mercosul. 

2) Nexus - Acordo de Projeto nº035/2014 – Vigência: maio/2014 a maio/2015 

Objeto: Formação política de lideranças da Economia solidária para o fortalecimento 

do cooperativismo. 

3) Agência Brasileira de Cooperação – Ministério das Relações Exteriores – Projeto 

BRA/04/044 – Vigência: fevereiro/2011 a novembro/2014 

Objeto: Criação e desenvolvimento da reciclagem em Cabo Verde, África, por meio 

de processos formativos e elaboração de estudos de viabilidade. 

4) ViiV Healthcare UK Ltd. – Vigência: dezembro/2014 a dezembro/2015 – Fase I 

Objeto: Proporcionar reintegração de jovens e adultos que estão em situação de 

risco extremo de vulnerabilidade social e de saúde, que fazem uso abusivo de 

substâncias psicoativas na região central de São Paulo. Essas pessoas estão 

inseridas no Programa Municipal "DE BRAÇOS ABERTOS". O projeto tem como 

objetivo, viabilizar a construção da cidadania por meio de oficinas e atividades que 

promovam a redução de danos culturais, como estratégia de atenção. 

5) ViiV Healthcare UK Ltd. – Vigência: setembro/2016 a dezembro/2017 – Fase II 
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Objeto: Proporcionar reintegração de jovens e adultos que estão em situação de 

risco extremo de vulnerabilidade social e de saúde, que fazem uso abusivo de 

substâncias psicoativas na região central de São Paulo. Essas pessoas estão 

inseridas no Programa Municipal "DE BRAÇOS ABERTOS". O projeto tem como 

objetivo, viabilizar a construção da cidadania por meio de oficinas e atividades que 

promovam a redução de danos culturais, como estratégia de atenção. 

6) NEXUS - Termo De Cooperação Técnica e Financeira  - Atividades 2016 – 2017 – 

Vigência: outubro/2016 a setembro/2017 

Objeto: Fomentar intercâmbios de experiências e propiciar debate sobre Economia 

Solidária e o novo papel que o sindicalismo pode ter neste setor; unir as estratégias 

gerais da UNISOL Brasil com as estratégias para Mulheres (federalização, 

fortalecimento dos estados/regiões, articulação nacional); fortalecimento da 

organização local para a construção das UNISOL estaduais e a maior participação 

das mulheres nesses processos; Promover a inclusão social e econômica das 

pessoas em situação de desvantagem social (pessoas com deficiência ou problemas 

mentais, libertados da prisão, consumidores de álcool e drogas, jovens com 

dificuldades de acesso ao emprego, pessoas sem abrigo), através da cooperação 

social e Trabalho decente; Criar um Programa de Finanças Solidárias que tenha 

esses referenciais e que possa ser implementado e multiplicado em outras regiões 

do país; Dispor de serviços técnicos para o fomento e fortalecimento dos 

empreendimentos; e Apoiar reuniões institucionais da diretoria executiva e ampliada 

da UNISOL Brasil. 

 

Cãpãcidãde Operãciónãl 

Em sua sede, localizada no centro da cidade de São Bernardo do Campo / SP, a 

UNISOL Brasil possui escritório equipado com: acesso a internet de banda larga, três (3) 

impressoras multifuncionais, vinte (20) computadores, sala de reuniões para 10 pessoas, 

projetor (datashow), ventiladores, sala para arquivos físicos, servidor de domínio Dell 

(modelo) Intel Xeon 2.2 (Windows 2008) e servidor de proxy/firewall  (zentyal/Ubuntu), 

telefonia fixa (PABX). Conta também com serviços de contabilidade, recursos humanos e 

consultoria jurídica contratados. Além de sua própria sede, a UNISOL Brasil conta com 
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parcerias na cidade que disponibilizam espaços para realização de atividades de 

mobilização, formação e eventos em geral. 

Centro de Formação Celso Daniel – Conta com dois auditórios, um com capacidade para 

30 pessoas e o segundo com capacidade para 100 pessoas, ambos equipados com ar-

condicionado, projetor (data show), quadro branco, cadeiras, mesas, microfone, aparelho 

de som e de vídeo, bebedouros e acesso a internet banda larga. Além dos auditórios, o 

espaço também conta com duas (2) salas menores para reuniões, igualmente equipadas, 

biblioteca, área para confraternização, estacionamento, cozinha, banheiros, elevador. Todo 

o espaço tem acessibilidade garantida a pessoas com deficiência locomotora. 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC – conta com auditório com capacidade de acomodação 

para mil (1000) pessoas, equipado com ar-condicionado, projetor (data show), cadeiras, 

mesas, palco, microfone, aparelho de som e de vídeo, bebedouros e acesso a internet 

banda larga. 

Central Nacional dos Metalúrgicos – com dois auditórios, ambos equipados com ar-

condicionado, projetor (data show), quadro branco, cadeiras, mesas, microfone, aparelho 

de som e de vídeo, bebedouros e acesso a internet banda larga, com capacidade para 

acomodar 100 pessoas cada um. 

 
Equipe te cnicã 

Contando com equipe multidisciplinar, e com larga experiência no 

cooperativismo e economia solidária, a UNISOL Brasil desenvolve ações de assessoria, 

formação e consultorias técnicas, com o objetivo de estimular e promover a organização 

dos processos produtivos e gerenciais de empreendimentos econômicos coletivos e auto 

gestionários.  

Abaixo segue breve resumo das qualificações dos profissionais que compõem a 

equipe da UNISOL Brasil, dentro da perspectiva deste edital: 

 

COORDENADORES TÉCNICOS 

ESPECIALISTAS 

1) Eugênio Alves Soares – Advogado com experiência na economia solidária desde 

2010. Desde então, atua em projetos da UNISOL BRASIL nos processos de 
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formalização de empreendimentos e no planejamento de formações, seminários e 

palestras de cooperativismo e associativismo.  

2) Aguinaldo Luiz de Lima – Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade São 

Francisco, mestre em Educação pela Universidade de São Paulo-USP, com 

experiência em análise contábil e tributária de empreendimentos econômicos 

solidários, suporte técnico contábil para levantamento de informações da legislação 

tributária referente ao cooperativismo e economia solidaria, elaboração de pareceres 

técnicos e análise contábil de empreendimentos. Participou da elaboração e ministra 

palestras sobre o Marco Regulatório de Organizações Socias – MIROSC.  

 

TÉCNICOS - EDUCADORES 

1) Elizabete de Jesus Rocha – Bacharel em Ciências Jurídicas com vasta experiência 

no assessoramento técnico a empreendimentos econômicos solidários. Assessora 

técnica da UNISOL desde 2005, acompanhando empreendimentos e ministrando 

palestras, cursos e seminários com temas da Economia Solidária. Apoio na 

formalização e gestão de empreendimentos solidários. 

2) Daniel Tomazoni – Assessor Técnico com experiência em atividades de apoio a 

empreendimentos econômicos solidários com ênfase em: realização e 

sistematização de diagnósticos, programas de capacitação em gestão, formação em 

cooperativismo, formalização de empreendimentos, elaboração de projetos focados 

em comercialização em rede, elaboração de estudos de viabilidade econômica e 

articulação de redes e cadeias produtivas. Formado em psicologia, cursando MBA 

em Desenvolvimento Humano de Gestores pela FGV/ISAE. 

3) Jaqueline Vieira de Moraes – Graduação em Administração de Empresas pela 

Universidade Metodista de São Paulo. Desenvolveu acompanhamento técnico para 

os empreendimentos solidários na Incubadora de Empreendimentos Solidários de 

São Bernardo do Campo.  

 

EQUIPE ADMINISTRATIVA E APOIO 

1) Vicente Afonso Armonia – Coordenador Administrativo e Financeiro da UNISOL 

BRASIL, com experiência no planejamento e avaliação de estratégias para a 

execução de projetos sociais.  

2) Celiane Rodrigues de Oliveira – Tecnóloga em Gestão Financeira, com 

experiência em Prestação de Contas financeiras de projetos/Convênios firmados 
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com o Governo Federal, instituições nacionais e internacionais, voltados para a 

Economia Solidária: Processos de Contratações, elaboração de relatórios, 

operacionalização do Sistema SICONV, Conciliações Bancárias. 

3) Tays Santos Ulisses Alves – Graduada em Arquitetura e Urbanismo, com 

experiência nas áreas administrativo-financeiro, elaboração de relatórios e prestação 

de contas de projetos.  

4) Marina Ferreira dos Santos – Graduanda em Ciências Contábeis, com experiência 

na área fiscal e contábil de projetos do terceiro setor, prestação de contas financeira, 

elaboração de relatórios contábeis e conciliação bancária. 

 

São Bernardo do Campo, 11 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Leonardo Penafiel Pinho 

Presidente 


