
D
elegação do projeto Red
del Sur, composta pelo
diretor de relações com

a América-Latina da Cideal, Da-
niel Pavon, pelo Diretor Regional
do projeto Red del Sur, Gabriel
Isola e pela Coordenadora do
projeto na Itália, Eleonora Migno,
fazem visita a base da UNISOL
Brasil em São Bernardo do Cam-
po, SP, por ocasião de debates
técnicos acerca das diretrizes do
projeto Red del Sur para o ano
de 2011. Dentre suas atividades
foram realizadas reuniões com o
Presidente da UNISOL Brasil, Arildo
Mota Lopes e com o Secretário-
Geral, Marcelo Rodrigues. Em um
plano geral, a delegação de-
bateu questões como os avanços
de 2010, e as metas para o ano
seguinte.                             Página 4

UNISOL Brasil leva stand à Bio-

Fach, maior feira internacional de

produtos orgânicos, realizada no

Transamérica Expo Center em

São Paulo. A central de em-

preendimentos expôs seus pro-

dutos e vídeos ao longo do

evento, e contou com a pre-

sença de parceiros como SEBRAE

e a Natural Fashion. Página 5
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u UNISOL Brasil participa da organização
do “VI Seminário de Sensibilização do Coo-
perativismo e Asociativismo: A Economia
Solidária e outras formas de desenvolvi-
mento”, que aconteceu em Recife, PE, no
mês de novembro.  Página 5

u Confira as mensagens de final de ano
que alguns integrantes da UNISOL Brasil
deixaram no nosso jornal, referente aos
avanços que a UNISOL fez junto aos seus
empreendimentos, suas esperanças e an-
seios para 2011.                                  Página 7

u Gilson Gonçalves, Diretor Tesoureiro da
UNISOL Brasil, viaja à Belém no mês de no-
vembro afim de articular um projeto que
envolve a coleta de resíduos de açaí por
catadores, transformando-os em bio-
massa.  Página 8

Economia Solidária é tema 
em Seminário no Recife 

ESPECIAL FINAL DE ANO Diretor Tesoureiro da UNISOL
Brasil faz viagem à Belém

UNISOL Brasil leva
stand à BioFach

Delegação da Red del Sur
visita a UNISOL Brasil

Delegação da Red del Sur faz visita a sede da UNISOL Brasil em São Bernardo do Campo, SP

Presidente Lula garante ao Brasil o primeiro Sistema de Comércio
Justo e Solidário do mundo.                                                Página 2

Conselho naCional de eConomia solidária (Cnes), em Brasília, dF

Stand da UNISOL Brasil na BioFach
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O ano de 2010 trouxe lições impor-
tantes para todos nós. A Economia So-
lidária demonstrou que além de gerar
trabalho, renda e organizar as traba-
lhadoras e trabalhadores, é também
uma alternativa à comercialização,
consumo, organização da produção e
sustentabilidade para a sociedade.

Este ano a UNISOL Brasil pode pre-
senciar muitos avanços dentro e fora
da sua estrutura. No âmbito externo vi-
mos à ampliação dos programas sociais
e econômicos que se traduziu em al-
gumas ações de governo, que foram
consolidadas e geraram impactos reais
na população. Entre as iniciativas é im-
portante destacar o consagrado Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), que fi-
nancia projetos individuais ou coletivos,
gerando renda aos agricultores familiares
e assentados da reforma agrária; a am-
pliação do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), que compra a produ-
ção de agricultores familiares; o Pro-
grama Nacional de Microcrédito Pro-
dutivo Orientado (PNMPO), que incen-
tiva a geração de trabalho e renda
entre os microempreendedores popu-
lares e disponibiliza recursos para o mi-
crocrédito produtivo orientado; o Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), que garante, por meio da trans-
ferência de recursos financeiros, a ali-
mentação escolar dos alunos de toda
a educação básica, matriculados em
escolas públicas e filantrópicas; o Pro-
grama de Apoio à Consolidação de
Empreendimentos Autogestionários (PA-
CEA) através do BNDES, que apóia as
empresas recuperadas e a consolida-
ção de empreendimentos autogestio-
nários no setor industrial; e dois decretos
que foram assinados recentemente pelo
Presidente Lula, um deles que disciplina
o funcionamento do Programa Nacional
de Incubadoras de Cooperativas Po-
pulares (PRONINC), que buscará de-
senvolver e fortalecer processos de in-
cubação de empreendimentos eco-
nômicos solidários com foco na geração
de trabalho e renda. O outro decreto,
institui o Sistema Nacional do Comércio
Justo e Solidário, um conjunto de parâ-
metros para execução de políticas pú-
blicas relacionadas à promoção da
Economia Solidária e do comércio justo. 

Ou seja, podemos dizer que o go-
verno federal encontrou o modelo eco-
nômico social que o Brasil precisa para
retomar o desenvolvimento e, ao mesmo
tempo, distribuir renda.

Na UNISOL Brasil, o ano foi de muito
trabalho para todos, com destaque
para os encontros setoriais, que reuniu
os empreendimentos filiados para trocas
de experiências e buscar projetos e
parcerias; as participações em feiras
nacionais e internacionais, em especial
a feira Sana na Itália, a Bio Fach em
São Paulo e a Expo Brasil no Rio de Ja-
neiro; os intercâmbios internacionais
com a Itália, Espanha, Holanda, Ca-
nadá, Peru, Argentina, Uruguai, Para-
guai e Cabo Verde na África, país de
língua portuguesa, a qual estamos ten-
do a oportunidade de apoiar os nossos
irmãos africanos; a participação no
Conselho de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (CDES), que compete
assessorar o Presidente da República
na formulação de políticas estratégicas
e diretrizes na construção a curto,
médio e longo prazo, e apreciar pro-
postas de políticas públicas. 

A UNISOL Brasil encerra o ano mais
fortalecida e experiente, atualmente
somos mais de 700 empreendimentos
filiados, representando mais de 50 mil
trabalhadoras e trabalhadores diretos,
com previsão para a soma do fatura-
mento de todas as filiadas chegará à
ordem de R$ 2 bilhões.  

Todo este processo demonstra a
emancipação da classe trabalhadora,
entretanto ainda temos muito por fazer.
Por isto, a futura Presidente Dilma Rousseff,
com o apoio de todos nós, terá a missão
de dar continuidade, preservar e ampliar
as nossas conquistas e criar as condições
para que o País continue no caminho
do desenvolvimento pelo direito de pro-
duzir e viver em cooperação de maneira
sustentável, com distribuição de renda
e inclusão social, ações que o governo
Lula criou, e fizeram o Brasil emergir com
força no cenário mundial.

O Brasil do futuro tornou-se a nação
do momento.

Um Feliz Natal e um excelente 2011
para todos nós!

Arildo Mota Lopes 

Presidente da UNISOL Brasil

AtualidadesEditorial Arildo Mota Lopes

Os avanços da UNISOL Brasil para 2011

apoiar os processos de
educação para o con-
sumo, organizando os
consumidores para a
compra dos produtos e
serviços do comércio jus-
to e solidário; fortalecer
uma identidade nacio-
nal de comércio justo e
solidário, por meio da di-
fusão do seu conceito;
e principalmente favo-
recer a prática do preço
justo para quem produz,
comercializa e consome.

Segundo o Presidente
Lula, “a Economia Soli-
dária, é uma alternativa
para a geração de em-
prego e renda, além de
importante saída para
incentivar o país a ado-
tar hábitos sustentáveis
de comércio, que seja
justo e solidário. O Brasil
já é referência mundial
no assunto desde 2003,
quando foi criada a Se-
cretaria Nacional de
Economia Solidária. E a
ação só se tornou bem
sucedida porque o go-
verno instituiu um diálogo
permanente com a so-
ciedade civil para cons-
truir as políticas públicas
necessárias”, afirmou o
Presidente.

D
urante reunião
na plenária do
Conselho Nacio-

nal de Economia Solidá-
ria (CNES), realizada no
dia 17 de novembro em
Brasília, DF, o Presidente
Lula assinou o decreto
que garantiu ao Brasil o
primeiro Sistema de Co-
mércio Justo e Solidário
do mundo.

“Graças a esse de-
creto será possível con-
solidar e ampliar as polí-
ticas públicas para o se-
tor e tornar efetiva as
conquistas dos trabalha-
dores brasileiros”, afirmou
o Presidente durante o
seu discurso. Na ocasião,
também foi assinado de-
creto instituindo o Pro-
grama Nacional de In-
cubadoras de Coopera-
tivas.

O Sistema Nacional
do Comércio Justo e So-
lidário é um conjunto de
princípios que devem ser
seguidos na execução
de políticas públicas vol-
tadas à geração de tra-
balho e renda em ações
de promoção da eco-
nomia solidária e do co-
mércio justo. 

Esse sistema visa

Lula apóia
Economia
Solidária

jorn
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NOTA: Em ocasião do período de Festas, a 6ª Edição do Jornal da UNISOL
Brasil será referente aos meses de novembro/dezembro. Boas festas!

Presidente
Lula no CNES
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Cooperação Internacional

Cultura

Osasco, SP, promove 1ª Conferência 
de Economia Solidária da Cultura

notas do leitor

AA I Feira do Futuro -
EXPOIDEA-

aconteceu em Recife
entre os dias 19 a 27 de
novembro. A UNISOL
Brasil esteve com um
stand institucional e
comercialização de EES
filiados a UNISOL em
Pernambuco.

Oassessor da direção

da UNISOL Brasil,

Alexandre A. da Silva,

coman dou a formação na

Coopasub, BA, de 8 a 12

de novembro, cujo tema

foi o "Coopera tivismo

Básico", com a parceria do

GEP - Grupo de Economia

Popular e Solidária da

Conquista e Região

Sudoeste e Coopasub.

F
oram realizados dois
encontros em Buenos
Aires capital da Ar-

gentina entre os dias 21 e
22 de novembro, dos quais
Marcelo Rodrigues, Secre-
tário-Geral e Victor Mellão,
relações internacionais da
UNISOL Brasil, estiveram
presentes representando
a UNISOL Brasil.

O primeiro encontro,
realizado no dia 21, se tra-
tava do Segundo Encontro
Regional de Cooperativas
de Trabalho, do qual par-
ticiparam empreendimen-
tos do Uruguay e da Ar-
gentina, onde os mesmo
puderam se organizaram
em setores para trocar ex-
periências. Durante este
encontro foi possível fazer
uma aproximação, co-
nhecer os empreendimen-
tos, projetar possibilidades
de aproximação com os

empreendimentos brasi-
leiros e encadeamentos
futuros.

O Secretário-Geral da
UNISOL Brasil, Marcelo Ro-
drigues integrou uma das
mesas de debate, onde
teve a oportunidade de
apresentar a UNISOL Brasil,
falar sobre a importância
desse encontro e a troca
de experiências que o

mesmo possibilitou.
Já no segundo encon-

tro, realizado no dia 22,
durante o seminário  “Coo-
perativas de Trabalho As-
sociado Como Geradoras
de Emprego na América,
o Secretário-Geral tam-
bém fez uma fala contun-
dente a respeito do pa-
norama político da Eco-
nomia Solidária no Brasil e

do cooperativismo de tra-
balho, falou também dos
desafios e debilidades bra-
sileiras nesse segmento e
da importância da inte-
gração e promoção da
Cicopa Américas, em
ocasião do evento que
estava sendo promovido
pela ACI-Américas. O ob-
jetivo desse segundo en-
contro, era a revitalização
da Cicopa América, a
partir de uma articulação
política integrada, propos-
ta pelo bloco político Red
del Sur, do qual a UNISOL
Brasil faz parte.

tendo seu secratrio-
geral, Marcelo Rodrigues
como um dos oradores
integrando uma das mes-
sas com o tema: expe-
riências de trabalho as-
sociado: coopertivas re-
cupaerdas de produção
e de serviços.

O Município de Osasco, SP, pro-
moveu nos dias 24 e 25 de novem-
bro, a I Conferência Nacional de
Economia Solidária da Cultura. O
evento teve como objetivo promo-
ver a discussão de Políticas Públicas
e práticas da Economia da Cultura
e Economia Solidária. 

A Conferência contou com a
participação de importantes nomes
entre gestores públicos, pesquisa-
dores, estudantes, artistas, organi-
zações sociais e trabalhadores da
Economia Solidária.

O evento foi realizado pela Pre-
feitura do Município de Osasco, atra-
vés da Secretaria de Desenvolvimen-
to, Trabalho e Inclusão/Programa de
Economia Popular e Solidária, Minis-

tério da Cultura, Ministério do Trabalho
e Emprego e Rede de Gestores de
Políticas de Economia Solidária. 

Com vasta programação, o
evento contou com atividades cul-
turais como a apresentação artística
Teatro Mágico e Doutores da Ale-
gria, seguida da mesa de abertura
dos trabalhos, onde foram debati-
dos temas como a “Economia Soli-
dária da Cultura: histórico e expe-
riências” e o tema “Políticas públicas
de fomento à Economia Solidária
da Cultura”, mesa que contou com
a participação de representantes
da Senaes/MTE. 

Houveram também mini-confe-
rências que abordaram temas como
finanças solidárias e crédito, onde

estiveram presentes debatendo o
tema, representante da Rede Na-
cional de Bancos Comunitários. Outro
importante tema foi a organização
e incubação de empreendimentos
de cultura, que contou com a pre-
sença de Samuel Batista, represen-
tante do empreendimento filiado a
UNISOL Brasil, Boca de Pano. 

Essa Conferência representou
um importante marco para o mun-
do da Economia Solidária, que se
mostra presente e atuante nos di-
versos segmentos da nossa socie-
dade, abrindo novos campos para
que outros empreendimentos soli-
dários possam aparecer e dar
continuidade aos debates nesse
campo.

AUNISOL Brasil

realizou na cidade

de Osasco, SP, no mês

de novembro, o

seminário Política

Nacional de Resíduos

Sólidos: Perspectivas e

Desafios para a Partici -

pação das Coopeativas

de Catadores(as) de

Materiais Recicláveis.

Estão indo pro ar
todas as sextas-feiras

às 20hs pela TVT – TV
dos Trabalhadores, nos
canais UHF 48 em São
Paulo e UHF 26 no Rio de
Janeiro, o Coopera Brasil,
vídeo das experiências
dos empreendimentos
da UNISOL Brasil.

Parceiro
internacional Red

Del Sur, lança no mês de
novembro, nova página
na internet. Acesse:
www.reddelsur.coop

Marcelo Rodrigues, Secretário-Geral da UNISOL
Brasil em mesa de debate no evento da ACI-Américas
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UNISOL discute Economia
Solidária em Buenos Aires
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C
om o propósito
de realizar reu-
niões afim de tra-

çar,  juntamente com in-
tegrantes da diretoria da
UNISOL Brasil, as diretrizes
do plano anual do pro-
jeto para 2011, delega-
dão do projeto Red Del
Sur, visita a base da UNI-
SOL Brasil em São Bernar-
do do Campo, SP, por
ocasião de debates téc-
nicos acerca do proje-
to.

Estiveram presentes o
diretor de relações com
a América-Latina da Ci-
deal, Daniel Pavon, o Di-
retor Regional do projeto
Red del Sur, Gabriel Isola
e a Coordenadora-geral
do Projeto, Eleonora Mig-
no.

Em um plano geral

Gabriel Isola, falou sobre
os avanços que o projeto
realizou no ano de 2010
destacando a integra-
ção entre os atores deste
projeto. 

Em termos de concre-
tização de atividades,
destacou ainda a apro-
ximação política que o
projeto possibilitou, ge-
rando a revitalização de
um organismo continen-
tal para o cooperativismo
de trabalho que é a Ci-
copa América. 

Gabriel também des-
tacou a RECM – Reunião
Especializada em Coo-
perativas do Mercosul -,
órgão do qual fazem par-
te representantes do ter-
ceiro setor e órgãos go-
vernamentais. Essa reu-
nião gerou um evento

realizado no Paraguai,
do qual a UNISOL Brasil
também participou junto
com os demais atores do
projeto para debater o
marco jurídico acerca
da lesgislação do coo-
perativismo de trabalho,
que é algo inexistente no
Paraguai, “a idéia foi fa-
zer um trabalho integra-
do, com intercâmbio de
legislação, para fomen-
tar uma legislação de
cooperativismo de tra-
balho”, afirma Gabriel
Isola, e completa dizendo
que “no Brasil, existe uma
sintonia entre os órgãos
governamentais e a so-
ciedade civil. E ainda,
percebemos que o mo-
vimento sindical tem um
papel claro no Brasil, di-
ferente do que acontece

no Uruguay, com a Eco-
nomia Solidária que é fa-
vorável a esse tema”.

Já a Coordenadora
do Projeto Rede del Sur
na Itália, Eleonora Migno,
relembra a importância
que suas atividades tem
para o fortalecimento de
parceiros na Itália de
apoio do projeto. Ainda
afirma que a parceria
que a UNISOL Brasil tem
com a Cospe, organismo
do qual Eleonora faz par-
te, que começou em
2005, quando o Brasil des-
pertou interesse pelas ex-
periências internacionais
do cooperativismo de
trabalho. Hoje, seis anos
após essa parceria entre
Cospe e UNISOL Brasil,
estão desenvolvendo
parcerias na área de tu-

rismo debatendo o turis-
mo sustentável, algo que
ainda está sendo traba-
lhado no Brasil. E com-
pleta, destacando os de-
safios traçados para o
proieto Red del Sur em
2011, onde em primeiro
lugar encontra-se a difi-
culdade na prática do
projeto na sua forma
mais técnica. No âmbito
político, Eleonora  fala
sobre o fortalecimeno do
relacionamento entre os
organismos do projeto
Red Del Sur, já que alguns
tem uma visão mais con-
creta da estretégia e ou-
tros ainda tem que am-
pliar sua área de ação,
mas sem perder o foco
maior sobre as instituições
que já existem, juntando
para se fortalecer.

Cooperação Internacional

Delegação da Red del Sur visita
UNISOL Brasil em S. Bernardo, SP

Integrantes 
do projeto

Red Del Sur
em encontro

com a direção
da UNISOL

Brasil, em SP

jorn
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Feira

Seminário

UNISOL Brasil participa da BioFach,
maior feira de produtos orgânicos
U

NISOL Brasil conti-
nua ampliando
seus parceiros e

dando notoriedade aos
produtos de seus em-
preendimentos, e neste
mês de novembro parti-
cipa de mais uma feira, a
BioFach, maior feira inter-
nacional de produtos or-
gânIcos, realizada entre
os dias 3 a 5 no Transa-
mérica Expo Center em
São Paulo. 

A central de empreen-
dimentos participou com
um stand, expondo seus
produtos e vídeos. Tam-
bém estiveram presentes,
expondo, alguns parceiros
e empreendimentos filia-
dos como a Natural Fa -
shion, o Sebrae Nacional
e a Fundação Banco do
Brasil.

"Ao participar da Bio-
Fach América Latina a UNI-
SOL Brasil valoriza a impor-
tância dos empreendi-
mentos filiados que traba-
lham para o desenvolvi-
mento dos produtos orgâ-
nicos e da sustentabilidade
do planeta", afirma Gilson
Gonçalves, Diretor Tesou-
reiro da UNISOL Brasil.

Recife, PE, abrigou no
último dia 12 de novem-
bro o VI Seminário de Sen-
sibilização do Coopera-
tivismo e Ass ociativismo:
A Economia Solidária e
outras formas de desen-
volvimento, promovido
pela Iscos da Emília Ro-
magna.

Dentro desse contex-

to, a UNISOL Brasil teve
o papel de co-organi-
zadora do evento, ten-
do participação na or-
ganização do evento e
articulação dos pales-
trantes, dentre eles o Dr.
Marcelo Mauad, asses-
sor jurídico da UNISOL
Brasil, além de represen-
tantes dos empreendi-

mentos filiados a Cen-
tral, Sabão Selecta e
Adec. A UNISOL Brasil
também foi uma das res-
ponsáveis pelo sucesso
de público no evento,
tendo levado muitos re-
presentantes dos seus
empreendimentos. 

O seminário contou
também com a presença

da CUT, do sindicato ita-
liano CISL, da UGT, sindi-
cato espanhol, da SE-
NAES/MTE (Secretaria Na-
cional de Economia Soli-
dária/Ministério do Tra-
balho e Emprego), do
Governo de Pernambu-
co, entre outras entida-
des da sociedade civil e
orgãos públicos. 

O principal objetivo
do evento, foi gerar um
debate acerca da Eco-
nomia Solidária e forta-
lecer a discussão sobre
o assunto em âmbito na-
cional. Além de gerar a
troca de experiências en-
tre empreendimentos de
estados diferentes pre-
sentes no encontro.

Stand da UNISOL Brasil na BioFach

Produtos
dos em-
preendi-
mentos
filiados

O parceiro SEBRAE também esteve na BioFach
expondo seus produtos

Economia Solidária vira tema em Seminário no Recife

5jorn
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UNISOL Brasil leva stand
Feira

à Expo Brasil no RJ

Autonomia e Independência
As cooperativas são organizações autônomas para ajuda mútua,

controladas pelos seus membros. Mesmo que estes recebam
ajuda externa, se mantem independente.

quarto princípio do cooperativismo

A
A nona edição da
Expo Brasil Desenvolvi-
mento Local 2010 foi

sediada no Centro de Con-
venções SulAmérica, no Rio de
Janeiro de 1 a 3 de dezembro. 

Após o sucesso obtido nas
oito primeiras edições, a Expo
Brasil Desenvolvimento Local
hoje constitui-se o maior evento
de desenvolvimento local no
Brasil.

Com uma expectativa de
público beirando as 2.500 pes-
soas estiveram participando
entidades de todas as regiões
do Brasil e convidados de ou-
tros países.

Entre os temas propostos
na programação do evento
estão: tecnologias sociais; aces-
so à comercialização e a ser-
viços financeiros para em-
preendimentos solidários e para
micro e pequenas empresas,
economia verde e cidade cria-
tiva & economia criativa.

Foi nesse contexto que a
UNISOL Brasil esteve presente
com um stand onde estiveram
expostos produtos de seus em-
preendimentos e vídeos relati-
vos a suas cadeias produtivas. 

O evento promoveu um
diálogo por meio de palestras,
debates, feira de projetos, ofi-
cinas e minicursos, que giram
em torno do tema Economia
Solidária e o fomento às micro
e pequenas empresas, entre
outros. 

“A participação da UNISOL
Brasil, em mais essa feira, foi
uma experiência única, já que
foi possível grande articulação
e representatividade dos em-
preendimentos no estado do
Rio de Janeiro, por meio da
participação na Expo Brasil”,
afirma Joel Alves Caldeira, Di-
retor de Relações Instituicionais
da UNISOL Brasil.

Stand da UNISOL
Brasil recebe visitantes

AUTONOMIA

INDEPENDÊNCIA

Participantes do encontro
tiveram oportunidade de debater
questões acerca da Expo Brasil

Empreendimentos puderam expor
seus produtos na Expo Brasil

jorn
al

6

Jornal_UNISOL_06:Layout113/12/201016:06Page6



“O ano de 2010 significou
um ano de conquistas, 
avanços, integração dos
empreendimentos da 
Paraíba filiados a UNISOL 
Brasil e muita solidariedade.”
Vitória, Assessora Técnica da UNISOL Brasil, PB

“Em 2010 a crença de que a organização autogestionária de
trabalhadores e trabalhadoras é a alternativa viável para a

construção de uma sociedade justa e igualitária, embalou as
ações dos empreendimentos filiados à UNISOL Brasil no Rio

Grande do Sul e contribuiu para inúmeras conquistas.”  
Antonio Prado, da Coopsol Brasil, RS

“O ano de 2010 possibilitou muitas conquistas
para o mundo da Economia Solidária.

Esperamos que em 2011 a UNISOL Brasil
aumente seu número de empreendimentos e
continue o bom trabalho que vem realizando

até hoje com os mesmos.” 
Terezinha, AM

Especial
Fim 

de Ano

A UNISOL Brasil com um pouco mais de seis anos de fundação
se tornou para a Economia Solidária, sua maior referência no
nosso País. Por isso, neste ano que está apenas terminando para
dar lugar a um novo ano que se aproxima, espera que
consigamos avançar na busca da realização dos nossos sonhos.”
Cláudio, da Metalcoop, SP

"O ano de 2010 foi de muitas
realizações, desafios e de crescimento.
Avançamos muito, mas a maior das
nossas conquistas foi a regularização
da REDESOL, MG. Hoje somos uma
cooperativa Central com 11
empreendimentos filiados e estes
filiados a UNISOL Brasil.”  
Neli Medeiros, em nome da equipe REDESOL 
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Cooperação Internacional Articulação

você sabia

1 Que em setembro de 2010, a
Amazônia perdeu 17km² de

floresta. De acordo com os números do
Sistema de Alerta de Desmatamento
(SAD), o ritmo de derrubada foi
21% menor que o registrado em
setembro do ano passado?

2 Que uma pesquisa realizada
pelo Instituto Data Popular,

mostra que o potencial de consumo
das classes C e D aumentou,
representando atualmente um
mercado de mais de 800 bilhões 
de reais?

3 Que além dos benefícios sociais e
econômicos, a reciclagem de latas de

alumínio também favorece o meio
ambiente. O processo de reciclagem utiliza
apenas 5% da energia elétrica e libera somente
5% das emissões de gás de efeito estufa
quando comparado com a produção de
alumínio primário, segundo dados do
International Aluminium Institute.

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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Apoio:Realização:

UNISOL Brasil participa do
GT de Responsabilidade
Social e Combate a Pobreza
A

UNISOL Brasil faz parte
do GT - Grupo de Tra-
balho de Responsabili-

dade Social e Combate a Po-
breza, entre outras entidades
como:  Instituto Ethos, Unitraba-
lho, Fundação Banco do Brasil,
Avina e Icco

Cada uma dessas instituições
tem uma área de atuação dis-
tinta dentro desse grupo. E pro-
vavelmente, a UNISOL Brasil es-
tará a frente da secretaria exe-
cutiva  e presidência desse gru-
po no próximo ano.

A proposta do GT, criado em
2003, é articular suas ações com
outros atores sociais envolvidos

no tema, construindo uma rede
que passa a atuar de forma
conjunta sobre determinados
temas colocados em pauta,
como a Economia Solidária, o
combate a fome e a pobreza
e responsabilidade social.

“Nesse âmbito é de grande
importância para o cenário dos
empreendimentos da Economia
Solidária que a UNISOL Brasil as-
suma o posto da presidência
deste grupo, já que dessa forma
poderá representá-los dentro
do GT, buscando novas formas
de fortalecer esse tema”, afirma
Arildo Mota Lopes, Presidente
da UNISOL Brasil.

O Diretor Tesoureiro da UNI-
SOL Brasil, Gilson Gonçalves
esteve em Belém, entre os
dias 24 e 25 de novembro,
com a finalidade de repre-
sentar a UNISOL Brasil, que
tem o papel de articuladora
e está a frente do projeto que
envolve a extração dos resí-
duos do açaí.

Esse processo se dá desde
a coleta da fruta pelos ‘ca-
tadores’, até sua transforma-
ção em biomassa. O resultado
desta coleta será vendido a
VAR, empresa holandesa, que
fará o beneficiamento deste
material. 

Esta articulação entre Bra-
sil-Holanda veio por meio da
ICCO, uma das parceiras in-
ternacionais da UNISOL Brasil. 

"Participar de projetos que

tem como objetivo a melhora
de renda da população local,
desenvolvimento de novas
tecnologias e cuidado com
o meio ambiente são propos-
tas que fazem parte da visão
da UNISOL para uma  socie-
dade mais justa", afirma Gilson
Gonçalves, Diretor Tesoureiro
da UNISOL Brasil.

Delegação da UNISOL vai a Belém-PA

4 Que em 2009, 
o Brasil bateu

novamente o recorde mundial
de reciclagem de latas de

alumínio para bebidas, com o índice 
de 98,2%. Foram 198,8 mil toneladas de

sucata de latas recicladas. 

5 Que uma latinha de alumínio pesa 
apenas 14,5 gramas. E que 67 latinhas 

de alumínio correspondem a 1 kg?

Photo
Xpress

jorn
al

8

Encontro em Belém, PA
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