
Ano II u Edição 09 u Abril/2011 u Distribuição Gratuita u Tiragem: 4 mil exemplares

C
om o objetivo de for-
talecer a geração de
trabalho e renda, a UNI-

SOL Brasil finalizou no início do
ano um importante documento
que norteará o trabalho da en-
tidade nos próximos meses. Tra-
ta-se das diretrizes estratégicas
que já foram entregues aos po-
deres Legislativo, Executivo e

Judiciário, além de ter chegado
ao conhecimento do ex-presi-
dente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva (foto ao lado). En-
tre as diversas propostas defi-
nidas pela instituição está a
criação da Secretaria Especial
da Economia Solidária e da Mi-
cro e Pequena Empresa.       
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u A Unipol, antiga Profiplast,
mostrou para a cidade de Join-
ville, em Santa Catarina, e para
todo o País que é possível ven-
cer as dificuldades diante de
um processo de falência. Em-

presa que enfrentou sérios pro-
blemas em meados de 2005,
opera hoje nos moldes coo-
perativistas e já desenvolve
produtos voltados à sustenta-
bilidade.                Página 4

Propostas foram definidas
pela UNISOL Brasil ao lado de

importantes parceiros

Lula recebe diretrizes em favor
da Economia Solidária

Exemplo de superação 

u Sob aplausos, catadores
que se formaram pelo pro-
jeto Cataforte receberam
os certificados em soleni-
dade realizada no Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC.
A festa contou com a pre-
sença de 400 pessoas.
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Mais uma turma Com foco na produção 

Andris Bovo/ABCD Maior

u Dirigentes da UNISOL Brasil estiveram em Brasília para
debater os rumos da Agricultura Familiar como forma de

promover o diálogo en-
tre as entidades e ao

mesmo tempo criar
estratégicas

ligadas ao
setor.   
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Juiz da Vara Cível de Joinville há 10 anos,
Otávio José Minatto iniciou as atividades na dé-
cada de 1980 no Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, trabalhando no almoxarifado. Em 1989
foi secretário da Corregedoria Geral da Justiça
do Estado. Posteriormente prestou concurso pú-
blico e passou a atuar como juiz de direito subs-
tituto, alcançando mais tarde o cargo de juiz
de direito de Itapiranga, cidade que faz fronteira
com a Argentina e divisa com o Rio Grande do
Sul. Nos últimos anos o juiz tem acompanhado
situações de falências e concordatas de em-
presas, com destaque para o caso da coope-
rativa Unipol (Cooperativa dos Trabalhadores
na Indústria de Polímeros de Joinville), antiga
Profiplast, experiência que ele relatou para o
assessor de relações internacionais da UNISOL
Brasil, Victor Mellão. 

JORNAL UNISOL BRASIL - De que forma nasceu
a Unipol?  
OTÁVIO JOSÉ MINATTO - A Unipol (Cooperativa
dos Trabalhadores na Indústria de Polímeros de
Joinville) nasceu a partir da decretação de fa-
lência, antecedida por intervenção judicial. É
uma cooperativa que deu certo na medida em
que saiu dessa situação, com parque industrial
deteriorado, para nova atividade com produção
dentro dos princípios da legalidade, com o re-
colhimento de tributos, e mantendo os empregos. 

JUB - Quais são os próximos passos da coopera-
tiva?
MINATTO - Alguns bens que compunham a
massa falida tiveram como destino a Unipol por
intermédio de leilão realizado pela Justiça Federal
e pago com o crédito trabalhista. Os próximos
passos juridicamente se encaminharão na me-
dida em que o parque fabril for reformado, utili-
zando recursos do arrendamento. Em momento
posterior precisamos vender as máquinas para
sanar dívidas.  

JUB - O cooperativismo pode ser uma saída em
situação de falência?
MINATTO - O cooperativismo deve nascer dos
próprios funcionários. O espírito de liderança no
grupo ajuda a unir ainda mais os trabalhadores
em torno de uma proposta. O sistema coopera-
tivo é de organização, enquanto que o sistema
de intervenção judicial fiscaliza e exerce o con-
trole da empresa. Um exemplo foi quando tra-
balhei na cidade de Caçador, em Santa Cata-
rina, quando houve a falência de uma madei-
reira. Conversei com algumas pessoas para
saber como poderíamos mudar a realidade de
uma empresa fechada. Caçador era uma região
industrial e tinha o patrimônio de máquinas e
da mão de obra. Com empenho dos trabalha-
dores foi iniciado processo de fabricação de
painéis, madeiras e portas, produtos que foram
exportados para outros países como Canadá e
Holanda. 

ParceriaEditorial Otávio José Minatto
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UNISOL Brasil assina termo
de cooperação em Itapeva

Da falência ao 
cooperativismo

O
Plano de Negó-
cios DRS (Desen-
volvimento Re-

gional Sustentável) em
Itapeva, interior de São
Paulo, acaba de receber
a parceria da UNISOL Bra-
sil no cultivo de hortaliças
orgânicas. O termo de
cooperação foi assinado
entre a entidade e re-
presentantes do Banco
do Brasil, da Federação
da Agricultura Orgânica
e da Cooperorgânica
(Cooperativa de Produ-
tores Orgânicos).   

Com o compromisso
firmado, a UNISOL pode-
rá auxiliar na articulação
política, viabilizar mais
canais de comercializa-
ção e fortalecer o setor
da Agricultura Familiar,
entre outras ações. Para
o gerente geral da agên-
cia do Banco do Brasil
de Itapeva, José Renato
Egydio, a UNISOL contri-
buirá para o fortaleci-
mento do cooperativis-
mo, da economia soli-
daria e do desenvolvi-
mento sustentável na re-
gião. 

“A parceria permitirá
a união de forças. Vamos
desenvolver de forma
sustentável a agricultura
familiar com geração de
emprego e renda para

Entidade firmou
parceria com o
Plano de 
Negócios DRS
para o cultivo 
de hortaliças
orgânicas 

milhares de famílias em
todo o território nacio-
nal”, disse Egydio. O ge-
rente lembrou ainda dos
benefícios que podem
ser gerados a partir da
Lei e Programa Nacional
da Alimentação Escolar.
A iniciativa prevê que
pelos menos 30% dos pro-
dutos da merenda esco-
lar venham da agricul-
tura familiar.

Filiada à UNISOL desde
2008, a Cooperorgânica
representa o setor da Agri-
cultura Familiar na institui-
ção. Essa aproximação
também aumentou o le-
que de novos parceiros,
conforme contou o diretor
técnico da cooperativa,
Paulo Lucio Martins. Com
o apoio de importantes
instituições e por meio de
projetos advindos do Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à
Fome, a Cooperorgânica
está prestes a ganhar
sede em Itapeva, em ter-
reno de 900 metros qua-
drados doado pela pre-
feitura local. 

A construção possibi-
litará a aquisição de mais
dois caminhões para au-
xiliar na entrega da me-
renda escolar, já que a
cooperativa distribui ali-
mentos em 13 municípios

da região Sudoeste, por
meio do PAA (Programa
de Aquisição de Alimen-
tos), uma das ações do
Fome Zero. Entre os locais
que recebem o que é
fabricado pelos peque-
nos produtores, está o
Restaurante Popular de
Santo André. 

Hoje a Cooperorgâ-
nica envolve um total de
17 projetos, já capacitou
380 agricultores e pre-
tende incluir nessa lista
mais 400 para o processo
de produção orgânica.
Dentro da parceria entre
UNISOL, DRS e BNDES, os
cooperados têm ainda
acesso à linha de finan-
ciamento para aquisição
de insumos usados no
processo produtivo.    

As conquistas não pa-
ram por aí. A cooperativa
firmou recentemente
convênio com o Ministé-
rio da Ciência e Tecno-
logia por meio do CNPQ
(Conselho Nacional de
Pesquisa) e Universidade
Federal de Lavras para
capacitação dos traba-
lhadores no processo de
produção de sementes
orgânicas de tomate, al-
face e pimentão. Tam-
bém foram financiadas
três motocicletas por
meio do cartão BNDES. 

Parceria prevê mais canais no comércio dos alimentos 
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Projeto

O
projeto Brasil Lo-
cal - Desenvolvi-
mento e Econo-

mia Solidária - têm alcan-
çado resultados bastante
positivos no tocante à ge-
ração de trabalho e ren-
da. Na região Sudeste
não tem sido diferente.
Com a realização de se-
minários e Encontros de
Diagnóstico Participativo
já é possível criar iniciati-
vas de fomento e forta-
lecimento dos empreen-
dimentos, conforme infor-
mou o coordenador téc-
nico Aguinaldo Lima. A
expectativa é de que o
projeto seja prorrogado
até 2012, ao invés de ter-
minar no segundo semes-
tre deste ano. 

O Brasil Local está sob
o comando da Senaes
(Secretaria Nacional de
Economia Solidária), do
MTE (Ministério do Traba-
lho e Emprego). A UNISOL
Brasil ficou encarregada
de tocar o projeto na re-
gião Sudeste, nos estados
de São Paulo, Minas Ge-

rais, Rio de Janeiro e Es-
pírito Santo, em um total
de 51 municípios. O de-
senvolvimento local se dá
por meio de um total de
65 agentes solidários, prin-
cipais atores do projeto.
Ele atua como articulador
nas comunidades, levan-
do informações e auxi-
liando na organização
coletiva e no acesso as
políticas públicas.     

De acordo com Lima,
a primeira ação do pro-
jeto foi mobilizar em cada
Estado um ou mais par-
ceiros estratégicos da UNI-
SOL, para que os agentes
pudessem atuar. Tam-
bém foram nomeados
quatro articuladores es-
taduais. O seminário De-
senvolvimento Local e
Economia Solidária, rea-
lizado nos municípios, foi
um dos meios para cons-
truir novas parcerias. Al-
gumas reuniões foram or-
ganizadas em Sindicatos,
Prefeituras e Câmara Mu-
nicipal. 

O objetivo do seminá-

rio foi divulgar o projeto
e ao mesmo tempo abrir
edital para a escolha de
agentes, etapa já con-
cluída e que teve a par-
ticipação de um total de
1.500 pessoas. Em abril
deste ano foi iniciado os
Encontros de Diagnóstico
Participativo para identi-
ficar demandas, possibi-
lidades e limites de de-
senvolvimento local. São
ao todo 51 encontros e
ao fim de cada um é
criado o relatório de
diagnósticos. “Uma das
metas é conseguir pelo

menos cinco parceiros
estratégicos em cada
município durante os en-
contros”, explicou Lima.   

Ao fim do projeto a
proposta é criar rede de
parceiros que continuem
fomentando a econo-
mia solidária e o desen-
volvimento local. Para o
coordenador técnico,
uma das conquistas do
Brasil Local foi agregar
novos atores e, para a
UNISOL, foi fortalecer os
empreendimentos em
determinadas localida-
des, o que significa cor-

roborar também com a
própria geração de tra-
balho e renda.

Identidade Local – Du-
rante alguns meses o pro-
jeto mapeou a realidade
do Sudeste e descobriu
aspectos bem urbanos,
além de existir uma dife-
rença na perspectiva de
geração de trabalho e
renda em relação a ou-
tras regiões do País. No
Espírito Santo, por exem-
plo, há um grupo forte
de pescadores, assim
como no Riacho Grande,
em São Bernardo do
Campo, onde a priorida-
de territorial é a comuni-
dade de pescadores,
além dos setores de reci-
clagem e confecção. Po-
rém, existem municípios
em que a falta de orga-
nização social dificulta a
seleção de parceiros e
agentes. “Nesse caso va-
mos caminhar um pouco
menos, mas dá para lan-
çar algumas sementes”,
assegurou Lima.

Brasil Local ganha
destaque no Sudeste

Por meio de agentes e 
articuladores, projeto tem 
facilitado o acesso dos 
empreendimentos às políticas
públicas de incentivo 

Encontro dos agentes do
Projeto Brasil Local da região

Sudeste, em São Paulo

Seminário reúne trabalhadores da Unimáquinas
Encontro

Evento foi organizado pela UNISOL em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
Cooperados da Uni-

máquinas, em São Ber-
nardo, participaram de
seminário que teve como
objetivo mapear situações
diárias, assim como apon-
tar metas, para montar
um planejamento estra-
tégico até o fim do ano.
O evento foi organizado
pela UNISOL Brasil, com a

participação do coorde-
nador geral da entidade,
Alexandre Antonio da Sil-
va, em conjunto com o
Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC. A ação foi reali-
zada no Centro de For-
mação Celso Daniel, no
dia 1º de abril.

Essa foi a primeira vez
que a Unimáquinas pro-

move o encontro já que
atua como cooperativa
há pouco tempo, desde
que foi decretada a fa-
lência da Lawes, no fim
de 2010, o que trouxe a
possibilidade dos trabalhos
assumirem a administra-
ção do local. Estes já estão
conseguindo ver resulta-
dos positivos a partir da

realização do seminário. 
No dia 11 de maio, a

direção da Uniwidia, de
Mauá, visitou a fábrica.
Nesse mesmo dia, uma
das engenheiras da mon-
tadora Ford passou a ma-
nhã toda na empresa. A
expectativa é que eles
possam auxiliar no con-
serto de máquinas e na

parte de projetos. 
Vale lembrar que im-

portantes atores estiveram
envolvidos no processo
de construção da coo-
perativa Unimáquinas, en-
tre eles a própria UNISOL,
o Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, a Prefeitura
de São Bernardo e a Uni-
versidade Metodista.
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No coração de Joinville
A

s dificuldades en-
frentadas por
uma empresa

não significa que está
na hora de fechar as
portas. Exemplos de su-
peração demonstram
que é possível sim conti-
nuar as atividades cal-
cadas em modelos coo-
perativistas. Foi isso o que
aconteceu com a Uni-
pol, antiga Profiplast. Lo-
calizada na cidade de
Joinville, em Santa Ca-
tarina, a empresa come-
çou a apresentar sérias
dificuldades financeiras
em 2005.    

Diante dos proble-
mas, os trabalhadores
resolveram ocupar a em-
presa. O processo con-
tou com manifestações
e envolveu o Ministério
Público. O juiz concedeu
a possibilidade dos fun-
cionários administrarem
o local. No entanto, com
as dívidas fiscais e tra-
balhistas girando em tor-
no de R$ 80 milhões pa-
recia quase impossível
dar continuidade as ati-
vidades. Nessa época
os trabalhadores foram
informados de que o
cooperativismo poderia
ser uma saída, processo
esse que estava cres-
cendo no País.   

Foi estabelecido con-
tato com movimentos
sociais e diálogos com
a UNISOL  Brasil - que
apontou direções con-
forme o que os traba-
lhadores acreditavam
ser o modelo ideal. A
empresa recomeçou as
atividades como Unipol
em 2007 e conta com
50 cooperados. Atual-
mente a preocupação
é fazer a diferença no

Unipol supera dificuldades e é exemplo de cooperativismo em Santa Catarina e no País

mercado, buscar tecno-
logia e trabalhar com
produto competitivo. 

A Unipol é referência
na extrusão de perfis
plásticos para indústria
com foco na transfor-
mação de PVC, entre-
tanto o portfólio também
conta com diversidade
de materiais. Em parce-
ria com a UNISOL, o em-

preendimento criou a
grelha plástica de ma-
terial reciclável, popu-
larmente conhecida
como boca de lobo. O
produto suporta aproxi-
madamente 25 tonela-
das e substituirá as gre-
lhas de ferro, qu4e não
são tão resistentes e ain-
da motivam o furto. 

O primeiro pedido

das grelhas veio da Pre-
feitura de Joinville e ela
poderá ser comerciali-
zada em todo o País. O
processo de produção
possibilita a inclusão de
catadores na gestão do
produto. “Outra criação
é o uso de nanotecno-
logia na isenção de bac-
térias e fungos, voltado
principalmente para re-

frigeração. Toda essa
sustentabilidade prepara
a Unipol para o futuro”,
ressaltou Gilson Gonçal-
ves, presidente da Unipol
e diretor tesoureiro da
UNISOL. 

Profissionais - A vice-pre-
sidente da Unipol, Joseli
dos Santos, contou que
o modelo cooperativista
auxiliou em seu cresci-
mento profissional e que
o trabalho nunca vira ro-
tina. “Todo início é difícil,
mas a união dos traba-
lhadores fez com que as
atividades continuassem
de maneira organizada.
Queremos ser referência
em Santa Catarina e no
País”, explicou.  

Altamirando Matias
da Silva, 61 anos, come-
çou a trabalhar na em-
presa na década de
1990 e acompanhou de
perto todo o processo
de mudança. “Já traba-
lhei em cooperativas e
sabia que não era fácil.
Com a Unipol não foi di-
ferente. O que fez com
que ela conquistasse um
patrimônio foi à união
de todos os coopera-
dos”, observou.  

O coordenador de
produção e engenharia
Edson Pereira de Lima,
32 anos, participou de
muitas assembléias que
deram início a coope-
rativa. Na empresa des-
de 1998, ele diz que os
problemas enfrentados
há alguns anos já estão
sendo superados. “En-
caramos o desafio e es-
tamos vencendo, pri-
mando pela qualidade
dos produtos e desen-
volvendo novos proje-
tos”, explicou.

Unipol conta
hoje com
grupo de 50
cooperados

Gilson Gonçalves, presidente
da Unipol e diretor tesoureiro

da UNISOL Brasil

Grelha de material reciclável é
um dos produtos desenvolvidos

pela cooperativa
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Capacitação

Com certificado em mãos
F

oi na presença de
aproximadamente
400 pessoas que se

concretizou a cerimônia
de entrega dos certifica-
dos aos catadores do Es-
tado de São Paulo que
se formaram pelo projeto
Cataforte (Curso de Ca-
pacitação para o Forta-
lecimento do Associati-
vismo e Cooperativismo
dos Catadores de Mate-
riais Recicláveis). O even-
to foi realizado no Sindi-
cato dos Metalúrgicos do
ABC em São Bernardo no
dia 16 de abril. 

Os catadores e fami-
liares foram recepciona-
dos às 8h com café da
manhã. Em seguida can-
taram o Hino Nacional e
assistiram ao documen-
tário Lixo Extraordinário
do artista plástico Vik Mu-
niz. Quem fez questão de
prestigiar o evento foi um
dos personagens do filme,
Sebastião Carlos dos San-
tos mais conhecido como
Tião. Ele é catador e pre-
sidente da Acamjg (As-
sociação dos Catadores
do Aterro Metropolitano
do Jardim Gramacho) lo-
calizada em Duque de
Caxias, Rio de Janeiro.

Tião começou a tra-
balhar como catador aos
11 anos de idade junto
com a família. Hoje, aos
32 anos, ele vê um sonho
se tornar realidade. Em
2008 esteve em Londres
com Vik Muniz, onde o
quadro “Marat Sebas-
tião”, com a imagem do
próprio Tião, foi leiloado
por R$ 100 mil. Outra gran-
de conquista foi a parti-
cipação do catador na
cerimônia de entrega do
Oscar 2011, no Kodak
Theatre, em Hollywood,

em mesa reservada para
a equipe do documen-
tário.

“Toda qualificação é
sempre bem vinda. Seja
catador, médico ou pro-
fessor! É necessário apren-
der cada vez mais. Pre-
cisamos nos preparar
para os novos desafios e
a capacitação faz parte
de todo o processo. Por
isso é tão importante o
papel da UNISOL dentro
desse contexto.”, disse
Tião.         

Após assistirem ao do-
cumentário a atenção se
voltou à mesa de aber-

tura da solenidade. Entre
os presentes estavam o
diretor presidente da UNI-
SOL, Arildo Mota Lopes,
o secretário geral da UNI-
SOL, Marcelo Rodrigues,
o diretor da área de co-
municação da Fundação
Banco do Brasil, Claiton
Melo, o diretor tesoureiro
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, Teonilio
Monteiro e um dos coor-
denadores do projeto Fá-
bio Luiz Cardozo. 

Na ocasião, foram res-
saltadas as conquistas da
Economia Solidária assim
como a importância do

trabalho dos catadores
e o desafio de atuarem
em todas as etapas da
cadeia produtiva da re-
ciclagem, desde a coleta
até o beneficiamento e
a transformação em um
novo produto. Ações es-
sas que agregam valor
ao material e aumentam
a renda dos trabalhado-
res. 

O evento foi encerra-
do ao som de muita mú-
sica e com almoço pre-
parado especialmente
para os convidados. Ago-
ra a expectativa é reali-
zar, em Maio, a formatura
de mais catadores, só
que dessa vez na cidade
de Balneário Comburiu,
em Santa Catarina. 

Primeiras Turmas – A pri-
meira cerimônia de en-
trega dos certificados
pelo Cataforte ocorreu
em 12 de março no Cen-
tro Comunitário da Igreja
Matriz no município de
Xanxerê, Santa Catarina,
onde 32 sócio-trabalha-
dores da Arxan (Associa-
ção dos Recicladores
Xanxerenses Amigos da

Natureza) se formaram.  
Já no dia 19 de março

na cidade de São José
do Rio Preto, interior de
São Paulo, 200 catadores
se formaram. Alguns deles
são da própria cidade e
outros desenvolvem ati-
vidades em cooperativas
situadas nos municípios
vizinhos. A cerimônia foi
realizada no auditório da
Unesp (Universidade Es-
tadual Paulista). 

Projeto - O Cataforte foi
iniciado em abril de 2010
pela UNISOL com investi-
mentos do MTE (Ministério
do Trabalho e Emprego)
por meio da Senaes (Se-
cretaria Nacional de Eco-
nomia Solidária) e Fun-
dação Banco do Brasil.
O projeto atendeu um to-
tal de 1.200 catadores. 

No Estado de São Pau-
lo o Cataforte contem-
plou 42 empreendimentos
distribuídos em 22 muni-
cípios, sendo que alguns
deles estão concentrados
no ABC Paulista. Já em
Santa Catarina o projeto
atendeu 12 instituições
em 12 cidades. 

UNISOL Brasil realiza formatura de catadores no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC  
Importantes atores sociais participam da solenidade   

O diretor presidente da UNISOL, Arildo Mota Lopes,
entrega certificado para Beatriz Aparecida do Prado,
da Coopermap

Fotos: Andris Bovo/ABCD Maior
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Por um futuro melhor
Planejamento

A Uniforja (Coopera-
tiva Central de Produção
Industrial de Trabalhado-
res em Metalurgia), em
Diadema, organizou se-
minário entre os dias 6 e
7 de abril para discutir
os objetivos da entidade
e ações futuras. Para o
encontro foram convida-
das 40 pessoas, entre elas
dirigentes da própria
cooperativa, represen-
tantes do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC,
Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômi-

cos) e UNISOL Brasil. 
De acordo com o pre-

sidente da Uniforja, João
Luís Trofino, a importância
do seminário é justamen-
te perpetuar o projeto
autogestionário da coo-
perativa após 13 anos
de luta. Ele explicou que
haverá outros encontros
para definir diretrizes ba-
seadas em novos con-
textos. “Hoje a Uniforja é
uma empresa sólida no
mercado. Agora o ponto
crucial é saber quais são
os grandes objetivos que
nortearão nosso trabalho

futuramente”, ressaltou
Trofino.   

Um dos convidados
para o seminário foi o di-
retor presidente da UNI-
SOL Brasil, Arildo Mota Lo-
pes, que na ocasião res-
saltou a importância da
parceria com a Uniforja,
além de incentivar de-
bates com este mesmo
conteúdo dentro de ou-
tras cooperativas.

“Durante o seminário
relembramos momentos
históricos e, contudo, es-
peramos bons encami-
nhamentos que sejam

orientadores para o fu-
turo da própria Uniforja”,
disse Lopes.

Outra participante foi
a gestora Leonilda Rosa
de Oliveira que trabalha
no local desde 1977.
Para ela o seminário é
uma grande oportunida-
de de unir ainda mais
os trabalhadores e de
buscar novos caminhos

para o aprimoramento
do sistema cooperativis-
ta. 

“Nosso objetivo é a
geração de emprego e
renda. Independente
das dificuldades, a luta
continua. Os encontros
ajudam no sentido de re-
tirar soluções para nossos
problemas diários”, afir-
mou Leonilda.

Após 13 anos de luta a Uniforja promove seminário
para debater ações em benefício dos trabalhadores 

Apoio financeiro na hora certa

A
dificuldade que
pequenos produ-
tores enfrentavam

para adquirir empréstimos
em instituições financeiras
fez com que a UNISOL Bra-
sil constituísse a UNISOL Fi-
nanças, como importante
instrumento para o aten-
dimento das necessidades
dos empreendimentos. 

Criada em maio de
2006 a instituição mantém
o foco no capital de giro
das cooperativas que bus-
cam crédito em curto pra-
zo para investimentos em
máquinas, instalações,
modernização do proces-
so produtivo e compra de
matéria prima. O objetivo
é buscar melhorias nas
condições de trabalho
daqueles que atuam no
campo da Economia So-
lidária.    

De acordo com o ge-
rente da UNISOL Finanças,
Paulo Roberto de Toledo,
as cooperativas não en-
contravam taxas de juros
adequadas para viabilizar
o projeto, prazos de pa-
gamento que fosse ajus-
tado a realidade do pro-
dutor, falta de acesso ao
crédito em determinada

localidade e, principalmen-
te, por não atenderem as
exigências da maioria das
instituições financeiras. 

A parceria de institui-
ções internacionais da Itá-
lia e Espanha, o apoio de
entidades parceiras e os
aportes feitos por em-
preendimentos filiados fi-
zeram com que a UNISOL

Finanças criasse um fundo
emergencial para socorrer
os produtores que preci-
savam manter o capital
de giro. A iniciativa foi ha-
bilitada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego a
operar com o Microcré-
dito Produtivo Orientado. 

Um dos diferenciais
oferecidos para quem ad-
quire o empréstimo pela
UNISOL Finanças são as
taxas de juros de 1,9% ao
mês. Atualmente a car-
teira da instituição está
em torno de R$ 3 milhões,
sendo que 90% do mon-
tante está pulverizado e
já circula entre os benefi-
ciários. Conforme explicou
Toledo a maior demanda
vem da região Sul, Sudes-
te e Norte do País. “Esta-
mos com 25 empreendi-
mentos filiados, que reali-

zaram o cadastro e já
operam.”, explicou o ge-
rente.    

O primeiro passo para
adquirir crédito é se filiar
a UNISOL Brasil e a UNISOL
Finanças. O empreendi-
mento também deve
contribuir com cota pro-
porcional ao faturamento.
Após a filiação é feita
análise da real situação
da cooperativa e assim
definido o valor a ser em-
prestado. “Dessa forma
estamos promovendo a
geração de trabalho e
renda, bem como fomen-
tar a consolidação de no-
vos empreendimentos”,
observou Toledo. 

Para mais informações
entre em contato pelo te-
lefone (11) 4339-3652 ou
envie e-mail para finan-
ceiro@unisolbrasil.org.br.

UNISOL Finanças empresta recursos para manter o capital de giro nas cooperativas
Paulo Roberto

de Toledo,
gerente da

UNISOL
Finanças

Um dos grupos formados
durante o seminário coloca
em prática o que foi debatido



Setorial notas do leitor

7jorn
al

Será realizada a 1ª
Expo Feira da

Agricultura Familiar e a

10ª Exposição de
Animais do Semi-Arido

Nordestino, eventos

que ocorrerão juntos

no Parque de
Exposição de
Monteiro, na Paraíba,

entre os dias 26 a 29

de maio.

Odiretor secretário
geral da UNISOL

Brasil, Marcelo
Rodrigues,
desembarcou no dia 13
de maio em Turim, na
Itália, para participar do
Join For Change 2011,
evento organizado pelo
Consórcio Étimos.

Arede de produtos

artesanais Trama

da Mata, constituída

pelos Estados do Acre,

Amazonas, Rondônia,

Roraima, Amapá e

Pará, recebeu

aprovação para que

todas as associações

do segmento, filiadas a

UNISOL Brasil, tenham

seu produto

certificado com o selo

de qualidade de

comercialização

solidária.

Acoordenadora do

setorial de

artesanato da UNISOL

Brasil, Terezinha

Rosenhaim,
representou a entidade

durante sua
participação no

seminário Alternativa

Solidária, realizado em

Montevideo, no

Uruguai, no dia 13 de

maio.

Preocupação com a Comunidade
As cooperativas trabalham pelo

desenvolvimento de suas comunidades, através
de políticas aprovadas por seus membros. 

sétimo princípio do cooperativismo

UNISOL Brasil debate novos 
caminhos para Agricultura Familiar

A
direção da UNI-
SOL Brasil esteve
reunida com o se-

cretário de Desenvolvi-
mento Territorial do MDA
(Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário), Jerônimo
Rodrigues Souza, e com
produtores da agricultura
familiar com o objetivo
de promover o diálogo
entre as entidades na
construção de diretrizes
e linhas estratégicas liga-
das à Agricultura Familiar.
O encontro foi realizado
em Brasília, no dia 12 de
abril. 

Para o secretário, é
muito importante a UNI-
SOL integrar um processo
de desenvolvimento ter-
ritorial, partindo do prin-
cípio de que a estratégia
adotada pelo governo,
de dinamizar a economia
dos territórios, é centrada
no cooperativismo. Du-
rante a reunião, Jerônimo
também perguntou como
a UNISOL se articula ao
governo na frente de
combate a pobreza ex-
trema, principal eixo do
governo da presidente da
República, Dilma Rousseff.
“Reafirmo o interesse de
continuar trabalhando
com as grandes redes de
cooperativas, que é o
caso da UNISOL Brasil”,

Encontro foi realizado em Brasília e reuniu importantes atores,
entre eles o secretário do MDA, Jerônimo Rodrigues Souza

assegurou.
De acordo com o diri-

gente do setorial Agricul-
tura Familiar da UNISOL,
Israel de Oliveira Santos,
existe a necessidade da
criação de planos espe-
cíficos com metodologia
em âmbito nacional, le-
vando informações para
os empreendimentos filia-
dos. “Para tanto é preciso
investir em profissionais
que compreendam o
contexto histórico da Agri-
cultura Familiar”, mencio-
nou. Neste sentido foi
apontada a aproxima-
ção da UNISOL com Es-
colas Famílias Agrícolas e
com estudantes dos cur-
sos de Agroecologia e
Agronomia.

Outro ponto bastante
debatido no encontro foi

a luta pela isenção dos
impostos para agricultores
familiares que produzem
orgânicos e a proposta
do novo processo de cer-
tificação dos produtos or-
gânicos. Conforme expli-
cou Santos, com o estí-
mulo haverá significativo
aumento na produção e
renda das famílias por
conta da alta demanda
de produtos orgânicos em
bares, restaurantes e su-
permercados do País.
Aliás, a demanda só ten-
de a aumentar com a
aproximação de eventos
esportivos no País. Um
exemplo é a Copa do
Mundo de 2014, que le-
vará alimentos da Agri-
cultura Familiar para a
mesa de hotéis e restau-
rantes. 

Entre as conversas fi-
cou clara a importância
da Fundação Banco do
Brasil atuando na área e
foi sugerida a criação de
prêmio voltado à criação
de instrumentos e equi-
pamentos que facilitem
a vida do trabalhador. Foi
apontada a importância
dos centros digitais nas
comunidades rurais para
facilitar e contribuir na or-
ganização da produção
e comercialização junto
aos agricultores, além de
mantê-los conectados às
notícias diárias em todo
o Brasil. “É um meio de
emancipação dos traba-
lhadores e trabalhadoras
que atuam no segmen-
to”, afirmou Santos.  

Próximo Passo – A UNISOL
Brasil encaminhará docu-
mento com as principais
diretrizes que busca tra-
balhar em conjunto com
o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário. Entre as
ações destaca-se o tra-
balho em rede, mapear
novas parcerias, buscar
integração entre os em-
preendimentos e enca-
minhar projetos em par-
ceria com outras institui-
ções que visam a susten-
tabilidade, entre outras
ações.

Encontro reuniu dirigentes da UNISOL, represen-
tantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário
e produtores da agricultura familiar 
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Parcerias:

Desenvolvimento Econômico e Social 

D
irigentes da UNISOL Brasil
definiram importantes di-
retrizes estratégicas para

o fortalecimento dos empreen-
dimentos econômicos solidários,
com foco na geração de tra-
balho e renda. O documento
já foi apresentado a parlamen-
tares, órgãos do Governo Fe-
deral e também chegou às
mãos do ex-presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva,
entregue pelo diretor secretário
geral da UNISOL, Marcelo Ro-
drigues, durante visita a sede
da entidade, em São Bernardo,
no mês de abril.

Entre as diversas propostas
pautadas pela UNISOL está a
criação da Secretaria Especial
da Economia Solidária e da Mi-
cro e Pequena Empresa. O tema
está em discussão no País e re-
centemente foi colocado em
pauta durante audiência na
Câmara dos Deputados. As di-
retrizes estratégicas apontam
também para a Lei Geral da
Economia Solidária em apoio
às iniciativas sustentáveis deba-
tidas no âmbito das Senaes (Se-
cretaria Nacional da Economia

Solidária) e a Lei Geral do Coo-
perativismo que busca substituir
a lei atual 5764/71 por meca-
nismos mais modernos e ade-
quados, entre outros princípios.

Outro projeto é constituir o
Sistema Público de Economia
Solidária. Tal projeto permitirá o
reconhecimento de novos di-
reitos das organizações econô-
micas que tenham por base o
trabalho associado, a proprie-
dade coletiva, a cooperação,
a sustentabilidade e a solida-

riedade. A pauta prevê ainda
a criação do Fundo Nacional
de Apoio a Economia Solidária
com recursos provenientes do
FAT (Fundo de Amparo ao Tra-
balhador), fundo social do
BNDES e aportes privados, além
da constituição de instrumentos
específicos de apoio financeiro
aos empreendimentos.  

No tocante às vendas, a UNI-
SOL quer criar programas públi-
cos que ajudem o pequeno
produtor nas certificações den-

tro do Sistema Nacional de Co-
mércio Justo e Solidário, e na
criação de espaços de comer-
cialização. Com a chegada de
importantes eventos esportivos,
como a Copa do Mundo de
2014, as Olimpíadas e Parao-
limpíadas, ambas em 2016, é
debatida a criação de um selo
específico certificando os em-
preendimentos no segmento tu-
rístico e cultural, já que os pro-
dutos estarão na mesa de im-
portantes restaurantes e redes
hoteleiras do Brasil.    

De acordo com Rodrigues,
as diretrizes estratégicas foram
definidas no início do ano, ao
lado de parceiros institucionais,
e norteará o trabalho da insti-
tuição nos próximos meses. “Nos-
so propósito é que os programas
públicos venham ao encontro
das pautas apresentadas no
plano de ações. A idéia é con-
tinuar debatendo maneiras de
melhorar as condições de vida
do trabalhador e conseqüen-
temente do País”, disse.  

Para ler o documento na ín-
tegra basta acessar o site
www.unisolbrasil.org.br.

1 Que os investimentos programados para organização e
realização da Copa do Mundo Fifa 2014 no Brasil, bem como

o maior volume de movimentação econômica durante e após o
evento, representa uma oportunidade de apropriação desses
montantes pelos empreendimentos da economia solidária e pelas
micro e pequenas empresas brasileiras situadas nos
Estados onde ocorrerão os jogos?

2 Que os três principais motivos para a criação
dos empreendimentos econômicos solidários

são: alternativa ao desemprego (45%),
complemento da renda dos sócios (44%) e
obtenção de maiores ganhos (41%), sendo que essa
situação modifica-se de acordo com as várias regiões?

3 Que do total de empreendimentos solidários no Brasil, 67,4%
afirmam que se preocupam com a qualidade de vida dos

consumidores de seus produtos e serviços, 58,2% têm
compromisso social ou comunitário e 59,4% participam de
movimentos sociais e populares ?

4 Que em 2010, entre os empreendedores iniciais,
50,7% eram homens e 49,3% mulheres, mantendo

o equilíbrio entre gêneros no empreendedorismo
nacional. Entre os 21,1 milhões de empreendedores
brasileiros, 10,7 milhões pertencem ao sexo
masculino e 10,4 milhões ao feminino. Nesse mesmo

ano, 22,2% dos brasileiros com idades entre 25 e 34
anos estavam envolvidos com algum empreendimento?

Dirigentes e parceiros da UNISOL criam diretrizes para fortalecer a economia solidária

O secretário geral da UNISOL, Marcelo Rodrigues entrega à Lula
o documento com as diretrizes estratégicas

Fontes: Sebrae, Pesquisa GEM, Atlas da Economia Solidária no Brasil e Ministério do Trabalho e Emprego
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