
JARDIM GONZAGA

  Seminário expõe projetos solidários implantados no bairro.  

  

  

SEMINÁRIO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL FOI
ORGANIZADO PELA PREFEITURA E UFSCAR 

  

  

Na tarde desta quarta, dia 19, a Prefeitura e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
organizaram o "I Seminário de Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial - Jardim
Gonzaga e Entorno: Consolidação de Parcerias e Perspectivas". 

  

  

  

O evento foi realizado no Centro Público "Herbert de Souza - Betinho", com a presença do
vice-prefeito Emerson Leal; do secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e
Tecnologia, Adilson Cruz; do prefeito eleito para o próximo mandato (2009/2012), Oswaldo
Barba; do vice-reitor da UFSCar, Pedro Manoel Galetti Jr.; da coordenadora da Incubadora
Regional de Cooperativas Populares (Incoop/UFSCar), Maria Zanin; e da secretária da
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Cooperlimp, Eliene Souza Silva (representando os cooperados de 20 empreendimentos
solidários).

  

  

  

"Fui criado no Jardim Gonzaga, onde meus pais moram até hoje, e posso afirmar com toda
certeza que o prefeito Newton foi o administrador que mais promoveu mudanças nesta região",
afirmou o secretário Cruz.

  

  

  

A principal finalidade deste seminário foi desenvolver novas perspectivas de fomento
econômico e social, buscando novos postos de trabalho e elevando a renda mensal dos
associados. O acúmulo de experiências da Incoop/UFSCar indicou a necessidade de assumir,
como forma de atuação preferencial, atenção aos territórios definidos a partir de
empreendimentos que apresentem potencial de ampliação e consolidação dos negócios
solidários, articulados com outras políticas setoriais, tais como saúde, educação, habitação e
saneamento ambiental.

  

  

  

Esta proposta valoriza o movimento de cooperativas populares acionando intervenção na
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infraestrutura, produção de conhecimento e formação de estudantes e outros profissionais
interessados nesta temática. "A Economia Solidária consolida o belo projeto do Habitar Brasil,
que primeiramente melhorou as condições habitacionais, estruturou uma rede de serviços
comunitários e gerou novas oportunidades profissionais às famílias carentes", elogiou o diretor
do Departamento de Economia Solidária, Reynaldo Sorbille.

  

  

  

Valor ao capital humano

  

A formação de cooperativas é um conjunto de práticas fundadas em relações de colaboração,
inspiradas por valores culturais que entendem o ser humano como sujeito e finalidade da
atividade econômica, ao invés da acumulação privada de riqueza e de capital. Com base
nesses princípios, a Prefeitura e o Incoop promovem capacitação dos moradores para atuarem
nestes empreendimentos autogestionários. 

  

  

  

"Poucas indústrias são-carlenses empregam cerca de 600 trabalhadores, quadro registrado em
nossas 20 cooperativas atualmente", observou o futuro prefeito Barba. "O trabalho do prefeito
Newton neste setor foi extraordinário, sendo que na próxima administração avançaremos com
o intuito de agregar novos cooperados e aumentar a renda mensal", complementou.
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