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E
mpreendimento filiado a
UNISOL Brasil ganha desta-
que no seu ramo de ativi-

dade, a cadeia produtiva da
mandioca, e beneficia 2.300
mandiocultores na região de Vi-
tória da Conquista, BA, através
do Programa de Fortalecimento
da Agricultura Familiar na Ca-
deia Produtiva da Mandioca,
uma parceria desenvolvido pela
Fundação Banco do Brasil.      
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Jorge Streit assume a presidên-
cia da Fundação Banco do
Brasil e segue com o objetivo
de fortalecer as instituições co-
letivas dando continuidade as

a ç õ e s
de in-
centivo
aos em-
preendi-
mentos
do mun-
do da
E c o n o -
mia Soli-
dária 
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Encontro dos setoriais da UNISOL Brasil

Fundação Banco do
Brasil investe em 

tecnologias sociais

O I Encontro dos Setoriais da
Agricultura Familiar e Fruticultura,
organizado pela UNISOL Brasil em
parceria com o Projeto MDA, foi
cenário de debates acerca do
papel dos mesmos na história do
pais e suas ações estratégicas na
Economia Solidária. Página 3

Países do MERCOSUL integram
o Projeto Rede do Sul, firmando
laços de união e criando espaços
em comum entre suas entidades
representativas, entre elas a UNISOL
Brasil, e, elegendo a CICOPA como
organismo de representação mun-
dial do cooperativismo de trabalho
buscando fortalecer os empreen-
dimentos da Economia Solidária no
Brasil e no mundo.                  Página 3

Entidades do Mercosul fortalecem cooperativismo 

UNISOL Brasil bus-
ca ferramentas atra-
vés de projetos, para
expandir internacio-
nalmente a comer-
cialização dos seus
empreendimentos.

Página 2

u UNISOL Brasil desen-
volve programa em
parceria com o Minis-
tério do Desenvolvi-
mento Agrário em 14
estados brasileiros be-
neficiando agriculto-
res locais.         Página 2

UNISOL Brasil 
beneficia dez mil
agricultores

u Projeto Cataforte,
utiliza o cooperati-
vismo como forma
de transformação
social, beneficiando
1.200 catadores de
dois estados brasilei-
ros, SP e SC.  Página 2

Estado do Acre con-
ta com seis leis de incen-
tivo a Economia Solidária
e agora aprova mais
uma, a Lei de Fomento

a Economia Solidáirano
estado.                 Página 2
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COOPASUB

Divulgação

Agricultores da 
  B ahia investem
na plantação de
mandioca

Projeto cataforte de
Santa Catarina

Nelsa Nespolo,Coordenadora
dos setoriais da UNISOL Brasil

Marcelo Rodrigues, Secretário-
Geral da UNISOL Brasil

para o cooperativismo brasileiro
um exemplo 

Cooperativa de Vitória da
Conquista, BA, tem destaque 

Cooperativismo
beneficia 
1.200 catadores

Lei estimula 
Economia 
Solidária no Acre

Jorge Streit, 
Presidente da FBB

Leia Editorial 



O estado do Acre
tpossui em seis de seus
municípios leis que in-
centivam a Economia
Solidária. E para ficar
mais completo, ganhou
mais uma, com a apro-
vação da Lei de Fomen-
to a Economia Solidária
no estado, aprovada

Marco Juridico

Lei estimula Economia Solidária no Acre

1- Qual a visão da UNISOL Braisl com relação a co-

mercialização dos seus empreendimentos?

A comercialização é um ponto decisivo para a con-
solidação do empreendimento, e a UNISOL através
dos projetos, procura criar mecanismos, tais como
folders, revistas, vídeos, feiras, etc, para a maior ex-
posição dos empreendimentos e dos seus produtos.

2 - Como a UNISOL está se organizando neste sentido

junto aos seus empreendimentos?

Como destaque a UNISOL Brasil participará em três
importantes feiras (Biofach- América Latina, Feira
SANA-Bologna e Feira ABC). Estas feiras somadas
atraem milhares de expositores e visitantes interessa-
dos em gerar negócios e conhecer o que há dispo-
nível no mercado. A grande vantagem está em
concentrar em um único evento, público interessado
nos produtos e segmentos apresentados.

3 - Como a comercialização dos empreendimentos

da UNISOL está sendo pensada internacionalmente? 

Além do trabalho cotidiano dos consultores que tra-
balham com as relações internacionais, as feiras an-
teriormente citadas possuem relevância local e
internacional, reforçando o papel da UNISOL na re-
lação com seus parceiros em outros países, valori-
zando o produto brasileiro em diversas frentes e
acima de tudo colocando a Economia Solidária em
destaque internacional em sintonia com a evolução
que o país atingiu nos últimos oito anos.

Gilson Gonçalves, Diretor Tesoureiro da UNISOL Brasil.

Projetos

Projeto Cataforte estimula

Editorial

Comercialização dos
empreendimentos

Gilson Gonçalves
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Projetos II

UNISOL beneficia dez mil
agricultores em 14 estados

A UNISOL Brasil assinou
um convênio em parceria
com a Secretaria de De-
senvolvimento Territorial
do Ministério do Desen-
volvimento Agrário, para
fomentar ações dentro
do Programa de Desen-
volvimento Sustentável de
Territórios Rurais.

O projeto será desen-
volvido em 14 estados
brasileiros compreendidos
nas regiões norte, nordes-
te e centro-oeste, bene-
ficiando diretamente dez
mil agricultores. Este pro-
jeto tem como metas:
ampliar, fortalecer e con-
solidar os empreendimen-
tos filiados a instituição
nesses territórios, como es-

O
projeto Catafor-
te, uma parce-
ria da Secreta-

ria Nacional de Econo-
mia Solidária / Ministério
do Trabalho e Emprego,
com a Fundação do
Banco do Brasil, desen-
volvido pela UNISOL Bra-
sil, terá duração de seis
meses, e já está em an-
damento, tendo com-
pletado um terço de sua
proposta, com previsão
de encerramento para
outubro de 2010. 

Este projeto de âm-
bito nacional, prevê a
formação de 10.600 ca-

tadores de todo Brasil.
Dessa forma, coube a
UNISOL Brasil ficar res-
ponsável por desenvol-
vê-lo nos empreendi-
mentos dos estados de
São Paulo e Santa Ca-
tarina, beneficiando
aproximadamente 1.200
catadores dos dois es-
tados. "O Projeto Cata-
forte possibilita o aumen-
to na renda e participa-
ção dos próprios cata-
dores na gestão do em-
preendimento", afirma
Gilson Gonçalves, Diretor
Tesoureiro da UNISOL Bra-
sil.

Os principais objetivos
deste projeto são: o for-
talecimento estrutural do
empreendimento, auto-
gestão e organização
do trabalho. “O fato do
projeto ter seu foco na
formação é uma estra-
tégia política de empo-
deramento, onde é im-
portante entender o tra-
balho como forma de
transformação social,
garantindo assim o res-
gate da cidadania” afir-
ma Julio Cesar da Silva,
Coordenador Técnico
do Projeto Cataforte em
Santa Catarina.

tratégia para que os em-
preendimentos se conso-
lidem, qualifiquem-se em
serviços e produtos au-
mentando sua eficiência. 

As principais cadeias
produtivas a serem tra-
balhadas neste projeto
são: apicultura, cajucul-
tura, fruticultura, artesa-
nato, bio-jóias, confec-
ção e têxtil, agricultura
familiar e alimentação.
“O projeto é importante
porque irá possibilitar aos
empreendimentos um
melhor conhecimento da
cadeia a qual se insere”,
afirma  Adilson Gumieiro,
assessor técnico da UNI-
SOL Brasil e coordenador
do projeto.

pelo Governador Arnó-
bio Marques de Almeida,
que criou o Programa
de Fomento Estadual a
Economia Solidária.

Essa Lei prevê a par-
ticipação dos empreen-
dimentos dentro das po-
líticas públicas do esta-
do, agora serão ao todo

1.200 famílias beneficia-
das com essas Ações. 

“Essa Lei veio para fa-
zer com que as politicas
públicas aconteçam
dentro do Estado”, afir-
ma Rosivan, Coordena-
dor do Setorial de Ali-
mentação da UNISOL
Brasil. 

Reunião de catadores
do Projeto Cataforte

em Santa Catarina

Economia Solidária



Parceiros

U
m exemplo no
mundo corporati-
vo, Jorge Streit, fez

sua carreira dentro do
Banco do Brasil desde
1980, conduzido ao cargo
da presidência no mês de
junho deste ano, tem pela
frente a missão de co-
mandar uma das institui-
ções pioneiras na difusão
e aplicação de Tecnolo-
gias Sociais no Brasil.

É nesse contexto que
Jorge estabelece como
meta para seu planeja-
mento trienal, seguir
atuando nos seguintes
eixos: geração de traba-
lho e renda, educação e  

mantendo as Tecnologias
Sociais em vista. Dessa
forma estreitando os
laços, já existentes com a
Economia Solidária e o
desenvolvimento susten-
tável, afirma dar continui-
dade às ações da
Fundação neste campo.

A área da recicla-
gem, por exemplo, agora
conta com uma parceria
com o BNDES, a priori-
dade nessa área é para
a formação de redes.
“Não apoiamos mais
cooperativas de recicla-
gem de forma isolada,
mas a formação de algu-
mas grandes redes de

cooperativas que consi-
gam ganhar em escala e
fazer frente aos atraves-
sadores. Sobretudo
agora, que estamos tam-

bém com outra parceria
importante com a SE-
NAES/MTE para a capaci-
tação de 10.200
catadores em todo o Bra-
sil”. Afirma Jorge Streit em
entrevista concedida ao
portal RTS. Na agroindús-
tria e na Agricultura Fami-
liar, seguirá com o
mesmo objetivo de forta-
lecer as instituições coleti-
vas. Nesse âmbito, a
UNISOL Brasil concorda e
apóia as ações e opi-
niões expressas por Jorge
Streit, desejando ao atual
presidente da FBB longe-
vidade nessa nova em-
preitada de sua carreira. 

Países do MERCOSUL
integram o Projeto Rede
do Sul, firmando laços de
união e criando espaços
em comum entre suas en-
tidades representativas.
Diante desse panorama,
em meados de 2009, fir-
mou-se uma “Carta de
Intenção” entre as enti-
dades integrantes do pro-
jeto, entre elas: UNISOL
Brasil, FCPU do Uruguai,
Confederação de Coo-
perativas do Paraguai e
Confederação Nacional
de Cooperativas de Tra-

balho da Argentina. O
principal objetivo dessa
carta é ajudar na criação
de Leis do Cooperativismo
de Trabalho a serem de-
senvolvidas em cada um
dos países integrantes do
proejto, além de eleger a
CICOPA como um orga-
nismo de representação
mundial do cooperativis-
mo de trabalho, buscan-
do fortalecer os empreen-
dimentos da Economia
Solidária no Brasil e no
mundo. "A articulação en-
tre nossas instituições de
representação no Merco-
sul e a criação da CICO-
PA, é um grande passo
na união de nossos ideais,
visando o desenvolvimen-
to econômico e social de
nossos países com distri-
buição de riquezas", afir-
ma Marcelo Rodrigues,
Secretário-Geral da UNI-
SOL Brasil.

Entidades do MERCOSUL 
fortalecem empreendimentos

Setorial

Empreendimentos

da UNISOL Brasil

participam do Encon-

tro de Parcerias e Ne-

gócios 2010 -

Cooperação de  Em-

presas Brasil-Holanda

para o Desenvolvi-

mento Sustentável,

ocorrido no mês de

junho em Recife-PE.

agenda
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Jorge Streit, 
Presidente da FBB

Durante os dias 5, 6, 7
e 8 de junho, Salvador,
BA, foi o cenário de reu-
niões acerca do I Encon-
tro dos Setoriais da Agri-
cultura Familiar e Fruticul-
tura, onde estiveram reu-
nidos dirigentes de diver-
sos estados brasileiros re-
presentando seus em-
preendimentos.

O encontro coordena-
do pela Diretora dos Se-
toriais da UNISOL, Nelsa
Nespolo, foi organizado
pela instituição em par-
ceria com o Projeto MDA.
Durante as reuniões, foram
feitas análises do papel
dos setoriais, dos atuais
Projetos de Lei que estão
em debate no país e as
ações estratégicas da UNI-
SOL para estes segmentos.
“Os representantes de
cada Estado trouxeram
conteúdo diversificado e
grande conhecimento do

setor da Agricultura Fami-
liar.  Quem faz parte dessas
ações, encara como um
projeto de vida”, afirma
Nelsa Nespolo.  O evento
contou com a participa-
ção de Maria Andrade,
socióloga; Ludgério Mon-
teiro, Consultor do SEBRAE
Nacional; Paulo Alvim, Ge-
rente da UAGRO – SEBRAE
NACIONAL e o engenheiro
agrônomo, Luis Eduardo
Galletti, do  ESSA – Estra-
tégia Socioambiental.

Cooperação Internacional

Fundação Banco do Brasil investe 
em tecnologias sociais 

Nelsa Nespolo em ativi-
dade durante setorial da
Agricultura Familiar

Reunião dos integrantes
da Cicopa
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Salvador reúne setoriais da 
Agricultura Familiar e Fruticultura

Fundação Banco do

Brasil e UNISOL Brasil

apóiam a produção

de óleo de gergelim

dos pequenos produto-

res do Assentamento

Itamarati de Ponta

Porã, MS.

Aconteceu no mês

de junho a II edi-

ção da Cajufestmel em

Picos, PI. Evento reali-

zado em cima da caju-

cultura e apicultura.

Foi realizado no mês

de junho o Seminário

de Desenvolvimento

Local e Economia Soli-

daria do Projeto Brasil

Local em Terezópolis, RJ.

Aconteceu em For-

taleza, CE, nos

dias nove e dez de

agosto o Setorial de

Confecção e Têxtil da

UNISOL Brasil.

Foi lançado no mês

de junho o I Seminá-

rio do Projeto Brasil

Local na cidade de

Cariacica, ES.

no país



Empreendimentos

C
OOPASUB (Coo-
perativa dos Pe-
quenos Agricul-

tores da Região Sudoeste
da Bahia), empreendi-
mento fundado há ape-
nas cinco anos, filiado re-
centemente a UNISOL
Brasil, já ganhou destaque
no seu ramo de ativida-
de, a cadeia produtiva
da mandioca.

No município de Vitó-
ria da Conquista, BA, 120
mandiocultores integram
o Programa de Fortaleci-
mento da Agricultura Fa-
miliar na Cadeia Produti-
va da Mandioca, desen-
volvido pela Fundação
Banco do Brasil.

O  projeto começou
com pequenos grupos de
discussão em torno das
questões na Agricultura
Familiar no estado, apoia-
dos pelo Movimento dos

Trabalhadores Rurais sem
Terra, Movimento dos Tra-
balhadores Acampados
e Assentados, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais
com a Coordenação da
Comissão Pastoral da Ter-
ra. Com o propósito de

melhorar a condição de
vida dos produtores de
mandioca na região.

Foi então, que após
pesquisa sócio-ambiental
feita em 13 municípios
com 848 produtores de
mandioca para rever as

um exemplo de cooperativismo

formas de produção, be-
neficiamento e a distri-
buição da raiz na região,
foi criado um projeto
onde a cooperativa foi
contemplada com equi-
pamentos e infra-estrutura
necessária; tratores, assis-

jorn
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Coopasub,
tência técnica e terreno
para construção da fe-
culadora, a reforma de
19 casas de farinha, a
construção de seis casas
de farinha, a construção
de uma armazém, uma
empacotadeira de fari-
nha, além dos cursos de
capacitação. A UNISOL
foi convidada a participar
do comitê gestor do qual
participam outros parcei-
ros, e ajudará com apoio
e auxílio em capacita-
ção, contratação, gestão
interna, organização do
estatuto e regimento in-
terno. “A UNISOL vai aju-
dar na capacitação e
melhorar a gestão porque
gerir um empreendimen-
to desse é difícil, e agente
conta com a experiência
da UNISOL”afirma Izaltie-
ne Rodrigues, Diretor Pre-
sidente da Coopasub.

u Colabore. Envie
suas sugestões 

e opiniões 
para o nosso 
jornal através 

do e-mail 
imprensa@

unisolbrasil.org.br

u Se você quiser 
ler nossas matérias

na íntegra, 
além de outros

conteúdos, acesse
nosso site: 

www.unisolbrasil.org.br
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você sabia?

1 Que as reservas externas do Brasil em
2002 eram de 35 bilhões de dólares e

hoje são de 250 bilhões da moeda americana?

2 Que o presidente Lula recebeu, em maio
deste ano, o prêmio de "Campeão

mundial na luta
contra a fome", do
Programa Mundial
de Alimentos, da
Organização das
Nações Unidas, a
ONU?

3 Foram gerados
212.952 postos

de trabalho no Brasil
só no mês de junho
de 2010, totalizando
2,5 milhões de novos

empregos este ano e 15 milhões de empregos
no governo Lula?

4 Que 43,5% dos Empreendimentos de
Economia Solidária do Brasil estão no

Nordeste, segundo a SENAES?

5 Quase metade (48,31%) dos EES
(Empreendimentos de Economia

Solidária) estão na área rural e outros
17% tem atuação mista nas áreas rural e

urbana?

Apoio:

Reunião dos agricultores da Coopasub 


