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Foi no século XIX, que o movimento operário saiu às 
ruas para reivindicar direitos mediante as condições 
de trabalho da época. Muito sangue foi derramado 
até que alguma providência fosse tomada e, atual-

mente, o Dia Internacional dos Trabalhadores, comemo-
rado em 1º de Maio, demonstra as conquistas da classe e, 
ao mesmo tempo, questiona-se novas medidas em incenti-
vo à categoria. Vale lembrar que muitos trabalhadores ain-
da lutam por salários mais dignos, redução da jornada de 
trabalho, educação e quali� cação pro� ssional, valorização 
do serviço, redução das taxas de juros, trabalho decente, 
igualdade entre homens e mulheres, além de outras pautas. 
Essa importância foi reforçada neste mês e a data trouxe a 
oportunidade para que grupos organizassem ato cultural, 
inter-religioso e político-social, no intuito de levantar de-
bates por todo o País.                                                        Página 6

Trabalhadores 
comemoram 
o 1º de Maio 
Classe vai às ruas para celebrar as conquistas 
ao longo da história, mas deixam claro 
que a luta por melhores condições de 
trabalho ainda não terminou

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo UNISOL Brasil

Foto: Márcia Kalume/Agência Senado
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EDITORIAL
MAIO DE 2012

Conferência das Nações Unidas promete renovar o 
compromisso político com o desenvolvimento sustentávelNo primeiro dia de maio foi comemora-

do o Dia Internacional dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras (e não do Trabalho, como in-
siste a velha mídia). É preciso recordar que 
a data vem de grande manifestação realiza-
da em Chicago em 1886, pela diminuição da 
jornada de trabalho para 8h, duramente re-
primida pela polícia, com a morte de vários 
trabalhadores.

Em pleno século 21, observamos que ao longo da história o traba-
lhador se mostra sob forma distinta: escravos, servos, operários e res-
ponsáveis pela produção dos bens da sociedade, entre outros. O tra-
balho sempre se mostrou de forma alienada, ou seja, o cidadão pro-
duz, mas não é dono do produto, nem decide o que será feito, como 
será feito, para quem vender e a que preço. Tampouco são remunera-
dos pela riqueza que produzem.

A Economia Solidária e o Cooperativismo são o oposto e o con-
traponto a este modelo. Apropria os Trabalhadores e Trabalhadoras 
como donos dos meios de produção, com o objetivo de oferecer uma 
vida mais digna e fazer com que cada um escreva sua própria história. 
A ideia não é o individualismo e o acumulo de capital ou lucro, mas o 
ser humano, a solidariedade, o coletivo, para viver em um ambiente 
saudável e sustentável.

A UNISOL Brasil faz parte do projeto da classe trabalhadora, 
apoiando e reivindicando, junto a outras instituições e parceiros, os 
interesses e direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Brasil e 
no mundo. Reivindicações que visam o desenvolvimento de forma 
sustentável e melhores condições de vida, saúde, educação, igualdade 
de gênero, melhores remunerações e mais empregos, cuja conquista é 
um dos pressupostos para alcançar e impulsionar avanços econômi-
cos e sociais para milhões de brasileiros, que a cada dia estão saindo 
da linha da miséria e ajudando a construir uma sociedade justa e de-
mocrática.

Não podemos esquecer de que a eleição de um operário e uma 
mulher na presidência do Brasil são frutos dessa luta. A partir dessas 
conquistas, alcançamos mudanças estruturais nunca vistas na histo-
ria do País. Vivemos um momento mágico comparado a outras eco-
nomias do mundo, mas sabemos que há muito que fazer e ser feito 
em prol das futuras gerações do Brasil e do mundo.

Alexandre Antonio da Silva
Assessor da Direção da UNISOL Brasil. 

Na maré do trabalho 
coletivo e solidário 

lacunas na implementação das 
decisões adotadas pelas prin-
cipais cúpulas sobre o assunto 
e do tratamento de temas no-
vos e emergentes. A Conferên-
cia terá dois temas principais: 
a economia verde no contexto 
do desenvolvimento sustentá-
vel e da erradicação da pobre-
za; e a estrutura institucional 

Começa a movimentação 
em torno da RIO+20

A Conferência das Na-
ções Unidas sobre De-
senvolvimento Susten-
tável será realizada de 

13 a 22 de junho, na cidade do 
Rio de Janeiro. O evento, mais 
conhecido como Rio+20, mar-
ca os 20 anos de realização da 
Conferência das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (Rio-92), 
que contribuiu para de� nir a 
agenda do desenvolvimen-
to sustentável para as pró-
ximas décadas.

 O objetivo é a re-
novação do compro-
misso político com 
o desenvolvimen-
to sustentável, por 
meio da avaliação 
do progresso e das 

para o desenvolvimento sus-
tentável. 

Em paralelo a Rio+20, será 
realizada a Cúpula dos Povos, 
em que organizações da socie-
dade civil discutirão temas re-
lacionados à Conferência da 
Organização das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no Aterro do Fla-
mengo, Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, a partir de 15 de junho. 
O evento deve reunir 18 mil 

pessoas nas 50 tendas. 
A UNISOL Brasil fará 

parte dos debates em tor-
no da RIO+20. A co-
bertura completa você 
acompanha na próxi-
ma edição do jornal e 
pelo site www.unisol-
brasil.org.br. 

Produtores 
fecharam o ano 
de 2011 com 
ótimos resultados 
na produção de 
amêndoas de 
caju. No entanto,  
a estiagem que 
atingiu o Nordeste 
frustrou as 
expectativas para 
a safra 2012

Representantes da UNISOL e Dieese visitam a Copacaju
Empreendimento localizado no Ceará tem 10 cooperativas 
singulares fi liadas, representando diretamente 600 trabalhadores

O assessor da direção da UNISOL Bra-
sil, Alexandre Antonio da Silva, e repre-
sentantes do Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos) visitaram a Copacaju, localizada 
no município de Pacajus, Ceará, de 14 a 16 
de maio. O objetivo foi capacitar os atores 
locais para elaboração do plano de negó-
cios. Atualmente o empreendimento tem 
10 cooperativas singulares � liadas, repre-

sentando diretamente 600 trabalhadores.
A estiagem que atingiu o Nordeste, no 

início do ano, frustrou as expectativas da 
Copacaju para a produção de amêndo-
as de caju. Muitos produtores projetavam 
com otimismo uma produção maior para 
2012, já que o ano passado fechou com óti-
mo resultado. Os produtores têm esperan-
ças de que a chuva caia nos próximos, para 
não perderem por completo a produção.

Foto: Arquivo UNISOL Brasil
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Cooperativa Açaí ganha sede própria
Esforço conjunto 
entre UNISOL 
Brasil e Conosud 
possibilitará a 
construção de 
polo em área 
de preservação 
ambiental

Em meio à Mata Atlânti-
ca, próximo a um par-
que ecológico e em área 
de preservação ambien-

tal. Assim estará localizada a 
sede da Cooperativa Açaí, so-
nho que se tornou realidade. 
A UNISOL Brasil em parce-
ria com a instituição Cono-
sud, da Espanha, viabiliza-
ram a compra e a construção 
do terreno, com a apoio da ca-
deia Justa Trama, Fundação 
Banco do Brasil e Sebrae (Ser-
viço de Apoio as Micro e Pe-
quenas Empresas), que ajuda-
ram na parte de assessoria téc-
nica, consultoria e compra de 
equipamento. O polo terá ca-
pacidade de receber matéria 
prima, área para fabricação de 
produtos, criação de coleções, 
capacitação de pessoas e espa-
ço para recepcionar parceiros 
e clientes. A expectativa é de 
que o local fique pronto em ju-
lho.

A Cooperativa Açaí atua 
no segmento de Biojóia e estão 
iniciando trabalhos no cam-
po da decoração, resgatando 
a identidade regional. Outra 
novidade do empreendimento 
será o tingimento natural dos 
tecidos, um dos elos formados 
com a cadeia Justa Trama. Vale 
destacar que a matéria prima 
utilizada vem das sementes 
das palmeiras, como o coqui-
nho, açaí, babaçu e paxiubão, 
entre outras. A fibra das pal-
meiras também será utilizada 
na confecção de colares e obje-
tos de decoração.

O empreendimento com-
pletou em 2012 nove anos de 
existência e passou por pro-

cesso de reestruturação. Hoje 
trabalham com 26 sócios co-
operados, além de 40 deten-
tas e famílias de três comuni-
dades locais. As tarefas eram 
divididas entre todos e cada 
um desenvolvia o trabalho em 
casa, o que muda com a cons-
trução do novo polo. Os pro-
dutos são comercializados em 

toda região, nos estados, em 
outros países e até pela inter-
net (http://cooperativaacairo. 
blogspot.com.br/). “Quero 
agradecer a todos os parceiros 
envolvidos neste projeto, que 
confiaram e acreditaram em 
nosso trabalho”, disse a presi-
dente da cooperativa, Maria 
Dalvani de Souza.

Acima, trabalhadoras no local onde será construída a sede da cooperativa; ao 
lado e abaixo, artesanato feito em sementes  pelas cooperadas

Fotos: Arquivo UNISOL Brasil
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Senado aprova lei 
que inclui catadores 
na contribuição da 
Previdência Social
Catadores passarão a contribuir para a previdência com 
alíquotas de 2,3% sobre o salário mínimo ou sobre a 
renda da comercialização dos materiais

Os catadores de materiais 
recicláveis serão incluí-
dos na categoria de se-
gurados especiais da 

Previdência Social. O projeto de 
lei, que viabiliza a contribuição 
especial desses profissionais, foi 
aprovado no dia 15 de maio, em 
caráter definitivo pela CAS (Co-
missão de Assuntos Sociais do 
Senado Federal). O projeto terá 
ainda que ser aprovado na Câ-
mara dos Deputados para entrar 
em vigor.

Se a lei for aprovada pelos 
deputados e sancionada pelo 
governo, os catadores passarão 
a contribuir para a previdência 
com alíquotas de 2,3% sobre o 
salário mínimo ou sobre a ren-
da da comercialização dos ma-
teriais. Para o autor do projeto, 
senador Rodrigo Rollemberg 

(PSB-DF), a lei trará aumento 
da inclusão previdenciária e do 
exercício da cidadania para esses 
trabalhadores.

A atual legislação enquadra os 
catadores na categoria de contri-
buinte individual, o que represen-
ta, em números, repasse de 11% 
sobre o salário mínimo. Para o 
coordenador do Movimento Na-
cional de Catadores de Reciclá-
veis (MNCR), Ronei Alves da Sil-
va, o projeto dá um passo impor-
tante na valorização do catador. 
“Esse projeto mostra que o po-
der público tem visto os catadores 
como agentes importantes na so-
ciedade. Até há pouco tempo nós 
não éramos nem reconhecidos”, 
disse à Agência Brasil.

Ronei elogiou o projeto, mas 
ressaltou que a lei não agrega três 
pontos essenciais na regulamen-

tação do trabalho de catadores. 
Segundo o coordenador, o tex-
to não especifica o que é um ca-
tador de materiais recicláveis e 
também não privilegia as pesso-
as que estão organizadas em co-
operativas. “E, o mais importan-
te, não fala sobre a aposentado-
ria desses trabalhadores. Há gente 
que está nesse ramo há mais de 30 
anos sem contribuir [com a pre-
vidência] e o texto não dispõe do 
tempo de serviço”, afirmou. Ronei 
disse que o movimento vem tra-
balhando com outros parlamen-
tares para a inclusão desses pon-
tos em outros projetos.

O MNCR estima que, no 
Brasil, 800 mil trabalhadores vi-
vam da renda obtida pela venda 
de matérias recicláveis.

Elas se tornaram donas do 
lar, cuidam dos filhos e ainda 
tem tempo para trabalhar e 
estudar. Realmente o sexo fe-
minino surpreende a cada dia 
por sua sensibilidade. Em co-
memoração ao Dia das Mães, 
celebrado no segundo domin-
go de maio, prestamos ho-
menagem a uma mulher que 
venceu o preconceito e não 
teve medo de lutar pela vida. 
Você acompanha agora a his-
tória de Marineide Alves, di-
retora de relações públicas da 
cooperativa Coopernatuz. 

UNISOL Brasil: Quando 
você iniciou o trabalho como 
cooperada?
Marineide: Em 2005 me reu-
ni com algumas mulheres do 
bairro para trabalhar com co-
leta seletiva de porta em porta. 
Passado um ano, fomos cha-
madas para integrar o Progra-
ma Osasco Solidária, que con-
templava Incubadora Pública. 
Foi com o trabalho de catado-
ra de material reciclável que eu 
e minhas colegas constituímos 
a Coopernatuz. Nesse meio 
tempo engravidei e tive meu 
primeiro filho, o David, aos 27 
anos. Tive que aprender a con-
ciliar a jornada dupla de tra-
balho. Na época meu marido 
não aceitava minha profissão, 
ele tinha vergonha 
de mim, e me pediu 
para escolher en-
tre ele e o trabalho. 
Escolhi continuar 
como catadora.

UNISOL Brasil: 
Podemos dizer que 
após esse episódio 
você iniciou novo 
projeto de vida?
Marineide: Eu quis 
provar para todo 
mundo que nós 
mulheres éramos 
capazes de fazer 
nossa própria histó-
ria. No início da co-
operativa cada uma 
ganhava R$ 50. Pas-

sei uma fase bastante difícil 
com meu filho, por não ter 
condições de comprar o leite e 
o substituía por chá. Contava 
com a ajuda de vizinhos, mas 
não demorou muito para pro-
gredirmos. Em dois anos cada 
catadora já ganhava cerca de 
R$ 800. 

UNISOL Brasil: Como foi a 
vinda do segundo filho?
Marineide: Anos depois en-
gravidei novamente e dei a luz 
a um menino que nasceu de 
cinco meses. Lutamos pela vida 
dele e hoje está tudo bem. O 
nome dele é Obama Mandela, 
o que nos rendeu uma enorme 
briga na Justiça. Meu marido é 
de religião africana e resolve-
mos colocar o nome pelo sig-
nificado simbólico que tem. O 
processo demorou seis meses e 
nós vencemos.  

UNISOL Brasil: E como é 
conciliar a dupla diária de 
trabalho?
Marineide: Hoje eu tenho 
dois serviços e ainda estudo 
à noite. Conto bastante com 
o apoio da família para criar 
meus filhos. Dedico todo o 
meu fim de semana a eles e me 
sinto realizada em olhar para 
trás e ver que nossa história 
foi uma conquista.

Sem medo de ser feliz

Marineide dedica os fins de semana aos filhos 
e se sente realizada por olhar para trás e 

perceber que sua história foi uma conquista
Fonte: Agência Brasil/FB.

Atualmente a legislação 
enquadra os catadores 
na categoria de 
contribuinte individual

Foto: Cinthia Isabel

Foto: Arquivo UNISOL Brasil
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economia Solidária 
pode ser alternativa 
contra crise mundial

A Organização Cospe e 
a Fundação Cultural 
Responsabilidade Ética 
promoveram a confe-

rência “Resposta a Crise ou Mo-
delo de Desenvolvimento Alter-
nativo?”, que ocorreu na Itália, 
no dia 26 de maio. O foco do de-
bate foi o momento que vivem 
Brasil e Marrocos.

A conferência contou com 
a participação da diretora do 
Difesol (Departamento de In-
centivo e Fomento à Economia 
Solidária), do governo do Rio 
Grande do Sul, Nelsa Fabian, 
que apresentou um painel sobre 
os atuais dados do número de 
empreendimentos econômicos 
solidários no Brasil. Foi mostra-
do ainda que a Economia Soli-

Cospe e a Fundação Cultural Responsabilidade Ética debateram a 
crise financeira mundial e o momento que vive o Brasil e Marrocos

dária provoca discussão de mo-
delo para além da crise que vive 
a maioria dos países.

Os presentes puderam co-
nhecer as experiências em torno 
da Cadeia Solidária Binacional 
do PET, com foco na preserva-
ção do meio ambiente e atacan-
do o maior problema do mundo 
que é a desigualdade social, exa-
tamente pela forma como a eco-
nomia vem centralizando em 
grandes grupos econômicos, 
enquanto na Cadeia do PET to-
dos se fortalecem. A formação 
de custos de cada elo é discutida 
entre todos, e constrói um valor 
justo para cada uma das etapas 
do processo produtivo e com 
o aproveitamento de uma ma-
téria prima que em muitos pa-

íses é incinerada. A cadeia de-
marca processo de cooperação 
internacional provocada pela 
Rede del Sur, com seus parcei-
ros UNISOL Brasil, FCPU, Cos-
pe e Nexus.

Durante o evento foi apre-
sentado ainda o vídeo da Ca-
deia do PET e citada as várias 
leis e políticas publicas que for-
talecem a Economia solidária 
como a lei de compras, da me-
renda escolar e de Resíduos só-
lidos. Nos próximos dias serão 
realizadas reuniões a fim de de-
monstrar as várias ações que es-
tão sendo desenvolvidas e cons-
truir possibilidades de coopera-
ção que Fortaleçam a Economia 
Solidária no Rio Grande do Sul 
e no Brasil.

Em sua exposição, 
Nelsa Fabian Nespolo 
apresentou o número 
de empreendimentos 
econômicos solidários 
no Brasil

Os presentes puderam 
conhecer as experiências  
em torno da Cadeia Solidária 
Binacional do PET

Aspectos jurídicos e contá-
beis das cooperativas e centrais 
de reciclagem foram debatidos 
no Centro de Formação Celso 
Daniel, em São Bernardo, no 
dia 11 de maio. Estiveram pre-
sentes representantes da UNI-
SOL Brasil, Instituto Integra, 
Cáritas Brasileiras Regional 

Instituições debatem temas jurídicos e contábeis
Iniciativa visa 
driblar as questões 
tributárias, que 
tem impedido 
a expansão e 
consolidação de 
muitas cooperativas 
de reciclagem

Grupo de Trabalho se reunirá periodicamente para aprofundar as discussões; resultados serão sistematizados e divulgados

São Paulo, CRCA (Centro de 
Referência do Cooperativismo 
e Associativismo), Banco da 
Mulher de Campinas e Secre-

taria do Trabalho de Campinas.
Durante o encontro foram 

abordados assuntos relaciona-
dos à tributação das operações 

em toda cadeia produtiva e a tri-
butação sobre a renda dos coo-
perados, referente à remunera-
ção do trabalho e na distribuição 

dos resultados. Foi constituído 
Grupo de Trabalho e Estudo que 
se reunirá periodicamente para 
aprofundar as discussões, sendo 
que os resultados serão sistema-
tizados e divulgados por diversos 
meios. Também está previsto a 
realização de seminários abertos 
para ampliar os debates e divul-
gar os resultados. O primeiro está 
previsto para acontecer no início 
no mês de agosto, em São Paulo.

A reciclagem é um setor que 
reúne uma série de trabalhado-
res organizados em diversos em-
preendimentos econômicos soli-
dários e a questão tributária tem 
se apresentado como desafio a ser 
enfrentado, já que impede a ex-
pansão e a consolidação do setor.

Fotos: Arquivo UNISOL Brasil

Foto: Arquivo UNISOL Brasil
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No Brasil, a data é comemorada desde 1895 e virou feriado nacional; o 1º de Maio passou a ser 
festejado com desfiles, celebrações e reivindicações, já que a busca por direitos trabalhistas continua 

O Dia Internacional dos 
Trabalhadores, come-
morado no dia 1º de 
Maio, é visto por mui-

tos como uma data para refle-
xão, já que evidencia lutas his-
tóricas por melhores condições 
de trabalho. A classe anseia por 
salários mais dignos, redução 
da jornada de trabalho, educa-
ção e qualificação profissional, 
valorização do serviço, redução 
das taxas de juros, trabalho de-
cente, igualdade entre homens 
e mulheres, além de tantas ou-
tras medidas. Ainda há um lon-
go caminho a percorrer, mas 
ao olharmos para trás é possí-
vel perceber que já houve con-
quista.

Como o 1º de Maio eviden-
cia ainda mais a luta da classe 
trabalhadora, algumas institui-

ções fazem questão de reforçar 
a importância desse dia orga-
nizando ato cultural, inter-reli-
gioso e político-social. A CUT 
(Central Única dos Trabalha-
dores), de São Paulo, comemo-
rou a data com dois dias de fes-
ta. As atividades começam no 
dia 30 de abril, realizadas no 
Centro da cidade e na Zona 
Sul. O tema deste ano foi “Di-
versidade no Brasil e no Mun-
do – Um olhar de cinco jeitos”, 
com foco na valorização da po-
lítica, cultura e história das cin-
co regiões do País.

Já no ABC Paulista, os traba-
lhadores se reuniram no Paço de 
São Bernardo sob a bandeira da 
defesa do emprego e da produ-
ção nacional. Nesse dia, os meta-
lúrgicos da região tiveram moti-
vos de sobra para festejar. Entre 

as medidas de incentivo à indús-
tria nacional, anunciadas pela 
presidente Dilma Rousseff, está 
o Novo Regime Automotivo, que 
incorpora uma série de reivindi-
cações que estão na pauta da ca-
tegoria há vários anos. Entre as 
novas propostas do Sindicato es-
tão a intensificação da engenha-
ria nacional; novos parâmetros 
para aumentar a nacionalização 
do veículo produzido no País; a 
implantação de um código de 
conduta social para as empresas 
do setor e a garantia das contra-
partidas aos trabalhadores nos 
possíveis benefícios fiscais ofere-
cidos pelo governo.

Dilma Rousseff se pronun-
ciou pelo Dia Internacional dos 
Trabalhadores, exibido em rede 
nacional de rádio e televisão, no 
dia 30 de abril. A presidente co-

brou redução maior nas taxas de 
juros por parte dos bancos pri-
vados e classificou como “inad-
missível” que o Brasil, com “um 
dos sistemas financeiros mais só-
lidos e lucrativos, continue com 
um dos juros mais altos do mun-
do”. Também afirmou que o go-
verno vai procurar utilizar os re-
cursos públicos “sempre de for-
ma eficiente e honesta para que 
a população sinta, da forma mais 
efetiva possível, o retorno do im-
posto que paga”.

Perdas e Ganhos:
Comemorada desde o final do 
século XIX, o Dia Internacional 
dos Trabalhadores é uma ho-
menagem aos oito líderes tra-
balhistas norte-americanos que 
morreram enforcados em Chi-
cago, nos Estados Unidos, em 

1886. Eles brigavam pela redu-
ção da jornada de trabalho para 
8h diárias.

Em 23 de Abril de 1919 o se-
nado francês ratifica o dia de 8h 
e proclama o dia 1º de Maio fe-
riado, como homenagem as lu-
tas sindicais de Chicago. Em 
1920, a União Soviética adota 
o 1º de Maio como feriado na-
cional, e este exemplo é seguido 
por muitos outros países.

No Brasil, a data é comemo-
rada desde 1895 e virou feriado 
nacional em setembro de 1925, 
por um decreto do presidente 
Artur Bernardes. O Dia Inter-
nacional dos Trabalhadores pas-
sou a ser comemorado com fes-
tas populares, desfiles e celebra-
ções similares. Atualmente, essa 
característica foi assimilada pelo 
movimento sindical nacional.  

a luta da classe operária por 
melhores condições de trabalho

Foto: Divulgação
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Governo Federal quer incentivar 
consumo de produtos orgânicos

O Governo Federal pre-
para política nacional 
de agroecologia e pro-
dução orgânica que 

visa ampliar para 300 mil o nú-
mero de famílias envolvidas na 
produção de produtos agroe-
cológicos, além de incentivar o 
consumo desses produtos pela 
população. A meta de expansão 
é até 2014. As ações foram dis-
cutidas durante o evento Diálo-
go Governo e Sociedade Civil, 
no dia 18 de maio. 

Para alcançar a meta, uma 
das ações previstas para am-
pliar a quantidade de famílias 
empregadas na produção de or-
gânicos, estimada atualmente 
em 200 mil, é a implantação de 
projetos agroecológicos em as-
sentamentos de reforma agrá-
ria.

Está previsto também o au-
mento da distribuição de se-
mentes, qualificação dos pro-
dutores e da assistência técnica. 

A política busca ainda passar de 
2% para 15% a participação de 
produtos orgânicos nas com-
pras governamentais, também 
até 2014.

Romeu Leite, presiden-
te Câmara Temática Nacional 
de Agricultura Orgânica, que é 
formada por governo e organi-
zações da sociedade civil, citou 

a ampliação da pes-
quisa e o registro legal 
de insumos que subs-
tituem os agrotóxi-
cos como lacunas que 
precisam ser preen-
chidas pela política.

“É irrisório o que 
se investe no Brasil 
em pesquisa nessa li-
nha limpa. Para re-
duzir o uso de agro-
tóxicos, é preciso que 
haja insumos. E, nesse 
sentido, têm insumos 
usados há décadas 
dentro da orgânica 
que agora foram tor-
nados ilegais porque 
precisam de registro, 
embora sejam de bai-
xo impacto. É preciso 

que haja agilidade nessa ques-
tão do registro”, disse.

Ao apresentar as linhas ge-
rais da política, o secretário de 
Extrativismo e Desenvolvimen-

to Rural Sustentável do Minis-
tério do Meio Ambiente, Paulo 
Cabral, também assinalou a dis-
posição do governo de disponi-
bilizar linhas de crédito diferen-
ciadas para a agricultura orgâni-
ca, além de ampliar a pesquisa 
no setor com o objetivo de au-
mentar o número de registros 
de insumos regulamentados 
para a agricultura orgânica.

Gilson Alceu Bittencourt, 
da Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, defendeu 
que as medidas busquem tam-
bém baratear a produção, tor-
nando os produtos orgânicos 
acessíveis a toda a população. 
“Se por um lado precisamos 
ampliar a oferta de produtos, 
por outro precisamos ampliar 
o acesso. Não adianta ser uma 
produção orgânica para mino-
ria”, constatou.

Oficina do Programa Rede Brasil Rural contou com a 
participação de associações de produtores

Foto: Arquivo UNISOL Brasil

Para alcançar a meta, governo pretende ainda aumentar a distribuição de sementes 

Política nacional visa ampliar para 300 mil o número de famílias envolvidas na produção de agroecológicos

mda realiza oficina e divulga nova 
ferramenta de comercialização

Foto: Divulgação

Com informações da Rede Brasil 
Atual.

O MDA (Ministério do 
Desenvolvimento Agrário) re-
alizou a oficina do programa 
Rede Brasil Rural, no auditó-
rio do Incra (Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma 
Agrária), no Mato Grosso do 
Sul, em 28 de maio. O intui-
to foi apresentar a mais nova 
ferramenta de comercializa-
ção dos produtos da reforma 
agrária. O evento contou com 
a participação de associações 
de produtores, cooperativas de 

serviço, Consad Serra da Bo-
doquena e da Unisol Brasil.

De acordo com o delega-
do do MDA, João Grandão, é 
de fundamental importância 
que se crie novos mecanismos 
de comercialização, para que 
os empreendimentos tenham 
oportunidade de entrar no 
mercado e vender o produto 
com melhor preço.

O assessor técnico da Uni-
sol Brasil no Mato Grosso do 
Sul, Ari Jose de Souza, desta-

cou que o programa é bom e 
vai ajudar os empreendimen-
tos rurais. No entanto, men-
cionou que a ferramenta pre-
cisa ser melhorada em alguns 
aspectos. “Isso não atrapalha-
rá os produtores em ter aces-
so a nova plataforma e que a 
UNISOL divulgará o progra-
ma entre os empreendimen-
tos filiados”, observou.

Com informações de Ari José de 
Souza.

Plataforma possibilitará que empreendimentos tenham oportunidade de vender o produto com melhor preço
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“E ste é um ano em-
blemático que traz 
muita expectativa 
e responsabilida-

de”, avaliou Luis Fernando Ti-
vidini, coordenador de apoio 
a organizações associativas do 
MDA (Ministério do Desen-
volvimento Agrário), fazendo 
alusão a 2012: O Ano do Co-
operativismo – determinado 
pela ONU (Organização das 
Nações Unidas). O coordena-
dor ainda ressaltou a impor-
tância do modelo de desenvol-
vimento. “O trabalho coopera-
do fortalece o setor econômi-
co, social e cultural. Tudo de 
forma sustentável”, disse.

A ponderação de Tividini 
ocorreu durante o debate sobre 
a atual conjuntura do coopera-
tivismo no Brasil, no dia 16 de 
maio, na 5ª edição da Agrobra-
sília – a grande feira do cerrado 
brasileiro, que ocorreu no Par-
que Tecnológico Ivaldo Cenci, 
por meio do PAD-DF (Progra-
ma de Assentamento Dirigido 
do Distrito Federal).

“É necessário ouvir as en-
tidades representativas para 
estabelecer as políticas públi-
cas setoriais efetivas”, afirmou 
Vera Daller, diretora do Dena-
coop (Departamento de Co-
operativismo e Associativis-
mo), do Mapa (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento). Vera ainda confir-
mou que o trabalho de orga-
nização do ano comemorati-
vo, iniciado em dezembro de 
2011, é continuo.

O evento reuniu represen-
tantes de vários Ministérios e 
entidades representativas do 
setor, além de cooperados de 
todo o Brasil. O mediador das 
discussões, Luiz Lesse Mou-
ra Santos, técnico do Denaco-
op e presidente da Cooperati-
va de Economia e Crédito Mú-

Na ocasião, a UNISOL Brasil participou do evento com estande que apresentou os produtos da Economia Solidária

medidas para ano do cooperativismo 
são discutidas na agrobrasília 2012

tuo dos Servidores do Poder 
Executivo Federal em Brasí-
lia, foi escolhido para a função 
por conseguir analisar ambos 
lados do discurso. “Podemos 
ver com clareza que no gover-
no temos pessoas com espíri-
to cooperativista, com com-
prometimento e boa vontade”, 
acrescentou.

Alertando acerca dos desa-
fios do modelo de desenvolvi-
mento de cooperação, o diretor 
presidente da UNISOL Brasil, 
Arildo Mota Lopes, foi um dos 
representantes da sociedade ci-
vil no evento. “A grande ques-
tão é criar consensos entre as 
diversas instâncias de poder e 
aprovar o marco legal que fo-
mente homens e mulheres co-
operados”, concluiu. Vale lem-
brar que a Central de Coope-
rativas esteve com estande no 
evento, levando ao conheci-
mento dos visitantes produtos 
da Economia Solidária. 

Estande da UNISOL Brasil apresentou infinidade de produtos da Economia Solidária dos quatro cantos do País, fazendo sucesso entre os visitantes do evento

Um dos 
produtos 
expostos na 
Agrobrasília 
2012 foi a 
famosa cajuína, 
bebida natural 
que hoje é 
fabricada 
pela Cocajupi 
(Central de 
Cooperativas 
de Cajucultores 
do Estado do 
Piauí), e que já 
caiu no gosto do 
brasileiro

A criação de uma moe-
da comemorativa, um sorteio 
de extração da loteria federal 
e um ato no Congresso Na-
cional no dia do cooperativis-
mo, em julho, estão previstos 
na pauta de comemoração do 
Ano do Cooperativismo, de 
acordo com a gerente de Re-
lações Institucionais da OCB 
(Organização das Cooperati-
vas Brasileiras), Tânia Zanella.

Fotos: Arquivo UNISOL Brasil

Com informações do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 
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 Foto: Divulgação

autoridades se reúnem para debater 
projeto das sociedades cooperativas

Foi realizada audiência pú-
blica no Senado, para de-
bater as normas sobre as 
sociedades cooperativas, 

projetos de lei de autoria dos se-
nadores Osmar Dias e Eduardo 
Suplicy. A sessão, realizada no 
dia 24 de maio, foi promovida 
pela CRA (Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária) e ao 
abrir o debate, o ministro Pepe 
Vargas, do Desenvolvimento 
Agrário, pediu aos senadores 
que aprovassem lei com regras 
mais simples, que facilitem a or-
ganização dos agricultores fa-
miliares.

A UNISOL Brasil esteve 
muito bem representada na au-
diência pela presença do diretor 
presidente, Arildo Mota Lopes, 
que defendeu a necessidade de 
respeitar e praticar os princí-
pios cooperativistas, além da li-
vre representação e do livre re-
gistro. “Em pleno ano interna-
cional do cooperativismo e no 
momento em que representa-

mos 6% do PIB (Produto Inter-
no Bruto), não podemos ficar só 
no marketing, precisamos avan-
çar na lei”, afirmou Lopes.

Conforme explicou o pre-
sidente da UNISOL, é neces-
sário mudar o atual sistema de 
representação, garantindo a de-
mocracia plena, um dos princí-
pios mais importantes para as 
cooperativas. A aprovação do 

Projeto de Lei 03/2007 propor-
cionará o surgimento de novas 
entidades sejam elas pequenas, 
médias ou grandes, conforme 
aponta o relatório do ex-sena-
dor Renato Casagrande, hoje 
governador do Espírito Santo.

No mesmo sentido, o ex-
ministro da Agricultura Rober-
to Rodrigues, que já presidiu a 
OCB (Organização das Coope-

rativas Brasileiras), argumen-
tou que a legislação deve refle-
tir a unicidade do cooperati-
vismo. “É uma doutrina e, por-
tanto, fundamental que haja 
unicidade”.

Já, em sentido oposto, o eco-
nomista Paul Singer, secretário 
de Economia Solidária do Mi-
nistério do Trabalho e Empre-
go, classificou como “absurdo” 

o modelo em vigor. Para ele, re-
presentantes devem ser escolhi-
dos e não impostos por lei. Vale 
lembrar que Singer defende um 
sistema democrático e flexível, 
capaz de representar os diversos 
ramos de cooperativismo.

Com posição semelhan-
te, Daniel Rech, da Unicafes 
(União Nacional das Coopera-
tivas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária), citou ma-
nifestação de juristas que consi-
deram inconstitucional a asso-
ciação compulsória.

A senadora Ana Amélia, e 
Eduardo Suplicy ressaltaram a 
importância de um novo mar-
co legal para o cooperativis-
mo. A lei que trata do setor tem 
mais de 40 anos e a regulamen-
tação do sistema cooperativista 
é aguardada desde a promulga-
ção da Constituição Federal.

Audiência foi realizada no Senado e contou com a presença do presidente da UNISOL Brasil, Arildo Lopes

ii Cúpula das américas destaca os problemas ambientais
Conferência expôs as diferentes formas para que os países alcancem o desenvolvimento socialmente sustentável

O aumento da renda e a 
criação de emprego devem ser 
obtidos a partir de investimen-
tos públicos e privados, no sen-
tido de reduzir a emissão de ga-
ses de efeito estufa, promover 
a eficiência energética, evitar a 
perda da biodiversidade e pro-
mover a produção e consumo 
sustentáveis. Todos esses assun-
tos estiveram presentes duran-
te a Segunda Cúpula Coopera-
tiva das Américas, realizada no 
Panamá, de 28 de maio a 01 de 
junho. A UNISOL Brasil esteve 
representada no evento por seu 
presidente, Arildo Mota Lopes, 
que também está à frente da Ci-

copa Américas.
A Conferência foi organiza-

da pela ONU (Organização das 
Nações Unidas), em coordena-
ção com a ACI (Aliança Coope-
rativa Internacional) e o Movi-
mento Cooperativo na Améri-
ca. As entidades esperam que 
uma nova declaração retome o 
tema ambiental como norma de 
conduta da organização e como 
parte da estratégia de negócio 
competitivo, além das disposi-
ções das leis, o exercício da res-
ponsabilidade social e uma coo-
perativa genuína.

Durante a conferência, foi 
falada as muitas maneiras e di-

ferentes formas para que os pa-
íses alcancem desenvolvimento 
ambiental e socialmente susten-
tável, criando economias ver-
des e nacionais que fomentem 
a produção e o consumo lim-
po, além de proteger os recursos 
naturais. “É hora de cada em-
presa, cooperativa e sociedade 
civil fortalecer as medidas con-
cretas tomadas para alcançar o 
desenvolvimento sustentável”, 
afirmou a advogada Ana Gisel-
le Rosas de Vallarino, diretora 
executiva do Ipacoop.

Com informações da Assessoria 
de Comunicação da senadora Ana 
Amélia e do Senado Federal.  

Fonte: Ipacoop.

Durante a audiência, ficou clara a 
importância de um novo marco 
legal para o cooperativismo

Reunião foi realizada pela Organização das Nações Unidas, em coordenação com 
a Aliança Cooperativa Internacional e o Movimento Cooperativo na América

Foto: Márcia Kalume/Agência Senado
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Aperfeiçoamento e aumen-
to da capacidade produti-
va, essas são palavras de 
ordem para quem deseja 

aprimorar o próprio empreendi-
mento com o desenvolvimento de 
ações inovadoras. É com este ob-
jetivo que a UNISOL Brasil deci-
diu criar o Programa Investimen-
to Solidário, plataforma que será 
lançada no dia 01º de junho. A 
ação conta com a parceria da Red 
del Sur – rede de entidades de re-
presentação do cooperativismo 
de trabalho e da Economia Soli-
dária no âmbito do Mercosul.

Criado exclusivamente para 
atender os empreendimentos filia-
dos a UNISOL Brasil, o programa 
constituirá um Banco de Projetos 
de Investimentos Solidários, desti-
nado à modernização dos proces-
sos produtivos, além de viabilizar 
o financiamento das ideias selecio-

nadas por meio do edital.
A partir do lançamento da 

plataforma, os empreendimentos 
econômicos solidários já poderão 
se inscrever, lembrando que pre-
cisam estar com todas as obriga-
ções em dia. Vale destacar que o 
participante pode enviar quan-
tos projetos desejar, sendo que 
a aprovação de uma ou de mais 
ideias ficará a critério de Comis-
são Executiva composta por re-
presentantes da UNISOL Brasil e 
parceiros convidados.

A cooperativa que se ins-
crever deve ficar atenta, pois é 
de responsabilidade do parti-
cipante certificar-se periodica-
mente das novidades relaciona-
das ao programa, eventuais avi-
sos e acompanhar os resultados 
disponibilizados através do site 
www.unisolbrasil.org.br.

É importante que a coopera-

tiva já comece a escrever o proje-
to, já que o prazo para inscrição 
se encerra dentro de dois meses. 
Nesse sentido, a UNISOL BRA-
SIL convida a todos os empreen-
dimentos filiados a participarem. 
Ações inovadoras são sempre 
bem vindas a fim de fortalecer a 
Economia Solidária e criar alter-
nativas para que o País continue 
em plena ascensão. Contamos 
com você. Boa Sorte!

Programa Investimento Solidário busca o aprimoramento 
e modernização dos processos produtivos dos 
empreendimentos espalhados por todo o País

Criado 
exclusivamente 
para atender os 
empreendimentos 
filiados a UNISOL 
Brasil, o programa 
constituirá ainda 
Banco de Projetos 
de Investimentos 
Solidários

UNiSoL Brasil lança 
plataforma em apoio a 
projetos inovadores

A UNISOL Brasil em parce-
ria com o Instituto Integra reali-
zaram o Mutirão nas Comuni-
dades – Formalizar é Legal Ga-
ranta Seus Direitos. O evento 
ocorreu no Sindicato dos Ban-
cários do ABC, em Santo An-
dré, no dia 26 de maio, e levou 
serviços como a formalização 
de empreendedores individu-
ais, orientação sobre associati-
vismo e cooperativismo, plan-
tão jurídico com advogados e 
micro finanças.

Na ocasião, foram atendidas 
15 pessoas nas áreas contábil e 
jurídica, sendo que a iniciati-
va conseguiu formalizar apro-
ximadamente 100 microem-
preendedores. De acordo com 
o presidente da Unisol Brasil, 
Arildo Mota Lopes, o evento 
contribui para impulsionar a 
economia regional. “O núme-
ro de empresários formalizados 
está crescendo todos os meses 
em nossas cidades. Temos no-
tado aumento de novos negó-
cios no segmento de estética, 
alimentação e prestação de ser-
viços. A demanda por estes ser-
viços está aquecida na região e 
a tendência natural é que eles 
passem a ser ainda mais utiliza-
dos por conta dos novos com-
plexos imobiliários que estão 
em fase final de construção em 
todo o ABCD”, destacou.

Para a presidente do Sin-
dicato dos Bancários do ABC, 
Maria Rita Serrano, o empre-
endedor que passa a trabalhar 
com a sua empresa formalizada 

obtém inúmeros benefícios. “É 
como se fosse um plano de car-
reira, mas só que voltado para o 
crescimento da empresa. O em-
presário pode passar a fornecer 
seus produtos para grandes em-
presas e também pleitear linhas 
de crédito nas instituições ban-
cárias com tarifas mais atrati-
vas”, disse.

Para Cintia Bertão, consul-
tora jurídica do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas), o brasilei-
ro está buscando cada vez mais 
ter o próprio negócio. “A cul-
tura está mudando. Antes avós 
e pais diziam que era bom ter 
emprego para  construir e al-
cançar seus objetivos, mas atu-
almente o que se nota é que as 
pessoas buscam ter o seu em-
preendimento para gerar renda 
e emprego. Com o “Formalizar 
é Legal” estamos dando opor-
tunidade para que os empreen-
dedores possam crescer e con-
quistar resultados que impul-
sionem a expansão dos negó-
cios”, ponderou.

Legalizar - Já Almir da Cos-
ta, gestor do Banco do Povo 
Paulista do ABCD, reiterou 
que os empresários que ainda 
não estão formalizados devem 
aproveitar o momento para le-
galizar seus negócios. “Nos pró-
ximos anos vamos contar com 
diversos eventos esportivos em 
nosso País e as grandes empre-
sas vão precisar de reforço ex-
tra para atender essa demanda, 
ou seja, ter o empreendimento 

operando com 
todos os docu-
mentos em dia 
pode facilitar 
a participação 
dentro de uma 
licitação na ad-
ministração pú-
blica, como tam-
bém na federal”, 
afirmou.

Formalizar é Legal chega 
a mais uma edição

Com 
informações do 
ABCD Maior. 

Programa de Investimento 
Solidário – UNISOL Brasil
Período de inscrição: 
01/06/12 – 01/08/12
Mais informações:  
www.unisolbrasil.org.br/pis.

O diretor secretário geral da UNISOL 
Brasil, Marcelo Rodrigues, concedeu 
entrevista a TV dos Trabalhadores 
para falar sobre o programa. Acesse 
nosso site e confira a reportagem 
(www.unisolbrasil.org.br/pis). 

Reprodução

Foto: Divulgação
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Trata-se da Piauí Sampa, que este ano contou novamente com a presença da Casa Apis, Comapi e Cocajupi

A Casa Apis, Comapi e Co-
cajupi, empreendimentos 
filiados a UNISOL Bra-
sil, participaram da oita-

va edição do Piauí Sampa, reali-
zada no Shpping Eldorado , em 
São Paulo, de 21 a 27 de maio. O 
objetivo do evento é divulgar as 
oportunidades de negócios e in-
vestimentos que podem ser reali-
zados por meio da originalidade 
dos produtos artesanais, da gas-
tronomia, do mel, da castanha de 
caju, da cajuína e do turismo que 
o estado do Piauí oferece.

Para o assessor da direção da 
UNISOL Brasil, Alexandre An-
tonio da Silva, o Piauí Sampa tem 
sido instrumento de oportunida-
des para as cooperativas piauien-
ses, pois possibilita que a Econo-
mia Solidária seja vista de forma 
diferente e contribui para a gera-
ção de emprego, renda, desenvol-
vimento da economia do estado e 
divulgação das ações da Agricul-
tura Familiar.

A mostra é uma realização do 
Sebrae (Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas) Piauí 

em parceria com o Sebrae Nacio-
nal, Governo do Estado, Prefeitu-
ra Municipal de Teresina, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Fe-
deral, Fiepi (Federação das In-
dústrias do Estado do Piauí), Fe-
deração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do 
Piauí, Fecomércio; e Faepi (Fede-
ração da Agricultura do Estado 
do Piauí).

fique ligado
Foi iniciada, no Mato Grosso 

do Sul, a Semana Nacional da 
Produção Orgânica. A ação, com 
direito a café da manhã, aconteceu 
no dia 28 de maio. Participaram 
do evento autoridades, produtores 
e representantes de instituições 
que apoiam a produção orgânica 
no estado. Durante a ação, falou-
se da preocupação do Mapa 
(Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento) em 
relação à certificação de produtos 
como garantia de que são 
orgânicos.

* * *

A Coopermape (Cooperativa de Reciclagem 
de Matéria-Prima de Embu das Artes) e 
representantes de cooperativas de outros 
municípios (Osasco, Jandira, Cotia, Taboão da 
Serra, Carapicuíba, Itapevi e Santana do Parnaíba) 
se reuniram este mês com o prefeito Chico Brito 
em seu gabinete para a exposição de propostas 
para a coleta seletiva de resíduos recicláveis. Uma 
das ideias visa à criação de uma cooperativa de 2º 
grau (associação que agrega várias cooperativas). 
Outro projeto demonstra a intenção da 
Coopermape em assumir 100% da coleta seletiva 
do município.

* * *

A Uniforja (Cooperativa Central de Produção 
Industrial de Trabalhadores em Metalurgia) realizou 
recentemente investimento comprando uma 
Furadeira CNC de grande porte. O novo equipamento 
proporcionou ao empreendimento maior 
produtividade, com alta velocidade de usinagem bem 
como remoção de material, além do grande salto de 
qualidade nos produtos. A furadeira proporcionou 
ainda o fornecimento de espelhos para trocadores 
de calor e o local já colhe os bons frutos com o 
fornecimento do produto para o cliente Apema.

* * *

Estão abertas as inscrições para as 
oficinas de artesanato no Espaço Solidário, 
no Centro de São Bernardo. Entre elas, 
crochê e confecção de colar, artesanato 
com material reciclável, crochê e confecção 
de chaveiro, artesanato em jornal, pintura 
em tecido com estêncil e ponto com fita. 
As aulas acontecem das 14h às 16h e as 
inscrições podem ser realizadas no Espaço 
Solidário (Rua Marechal Deodoro, 2.316, 
esquina com a Central de Trabalho e 
Renda, no Centro).

* * *

O Investimento Responsável, prática 
do investimento com retorno financeiro acrescido 
de benefícios sociais e ambientais, pode oferecer aos 
gestores um poderoso mecanismo para a promoção 
do bem comum. Esse tipo de política já direcionou 
bilhões de dólares para projetos ambientais e sociais 
em diferentes países no mundo. É exatamente este 
que norteará a Conferência Internacional “Políticas 
Inovadoras para o Investimento Responsável”, a 
ser realizado no Rio de Janeiro, em 20 de junho. 
A iniciativa conta com apoio da UNISOL Brasil, 
Fundação Rockefeller, BNDES (Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social) e 
Unitrabalho. 

Evento visa divulgar as oportunidades de negócios e investimentos que podem 
ser realizados por meio da originalidade dos produtos artesanais

Foto: Arquivo UNISOL Brasil

Foto: Cinthia Isabel

mostra de São Paulo apresenta
potencialidades do Piauí

Com informações do assessor da 
direção da UNISOL Brasil, Alexandre 
Antonio da Silva.
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VOCÊ SABIA?

Representantes de instituições do 
Canadá visitam a Uniforja
Objetivo foi conhecer o empreendimento, além de relatar experiências de cooperativas da região de Quebec

J ean Bergevin, da institui-
ção Desjardins, e Claude 
Dorion, da MCE Con-
ceils, ambos da região 

de Quebec, no Canadá, visi-
taram o parque fabril da Uni-
forja (Cooperativa Central de 
Produção Industrial de Traba-
lhadores em Metalurgia), em 
Diadema, no dia 04 de maio. 
Na oportunidade, se reuniram 
com a diretoria da metalúrgi-
ca e também com a UNISOL 
Brasil. O objetivo da visita foi 
conhecer o empreendimento, 
considerado referência em au-
togestão no Brasil e no mun-
do, além de apresentar algu-
mas experiências de coope-
rativas do Canadá. “Foi um 

grande prazer conhecer a Uni-
forja, conversar com alguns 

cooperados e se encontrar no-
vamente com nossos compa-

nheiros da UNISOL Brasil. 
Pessoalmente gostei muito da 

visita e dos encontros”, ressal-
tou Bergevin.
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Expediente:

1 Que na Revolução Industrial os trabalhadores chegavam a trabalhar 
até 17h por dia. Como forma de manifesto, muitos quebravam as 

máquinas das fábricas (atitude conhecida como ludismo) e realizavam 
greves?

2 Que a Economia Solidária ganhou força a partir 
dos anos 90, em razão dos efeitos da crise social 

do desemprego em massa e da exclusão social, 
surgindo em todo o país cooperativas de empresas 
recuperadas pelos empregados?

3  Que o movimento da Economia Solidária se 
fortaleceu rapidamente, alcançando grandes 

conquistas em junho de 2003, como a Secretaria 
Nacional de Economia Solidária, vinculada ao 
Ministério do Trabalho e Emprego?

4 Que após um ano de serviço, todo trabalhador passa a ter direito 
a um período de até 30 dias de férias para descanso e lazer, sem 

deixar de receber seu salário? 

5 Que a licença maternidade é benefício de caráter 
previdenciário, garantido pelo artigo 7º da 
Constituição Brasileira, que consiste em conceder à 
mulher que deu à luz 120 dias de descanso? 

6 Que de acordo com a Constituição Brasileira, 
o período de tempo que o trabalhador deve 

prestar serviço e permanecer a disposição do 
empregador é de no máximo 8h diárias ou 44h 
semanais, sendo que as horas trabalhadas além da 
jornada são pagas como hora normal de trabalho 

acrescido de, no mínimo, 50%?

Secretaria de
Desenvolvimento Territorial

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

Parcerias:

Entre os presentes, estavam Jean Bergevin, da instituição 
Desjardins e Claude Dorion, da MCE Conceils, além de 
representantes de instituições locais

Fotos: Arquivos UNISOL Brasil
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