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Reconhecimento
Ao nos aproximarmos do final deste ano, não podemos
deixar de fazermos uma espécie de balanço das realizações
do Sindicer/Coopemi. Em 2013 podemos dizer que avançamos bastante em todos os sentidos. Representamos e defendemos o setor da Cerâmica Vermelha em praticamente todas
as instâncias, sendo elas governamentais e não governamentais. Obtivemos muitos avanços e nos deparamos com novos

desafios. Para vencê-los, fundamentamos nossa atuação no
espírito e nos princípios do cooperativismo. Com a união do
setor o resultado só poderia ser um: o reconhecimento nacional com a Coopemi conquistando o prêmio “Melhores Práticas
2013”. O prêmio é concedido anualmente aos Arranjos Produtivos Locais (APL) do setor de base mineral que estejam em
conformidade com a legislação vigente do setor, levando em
conta entre outros itens, a sustentabilidade.
Isso prova que estamos no caminho certo e, sobretudo,
prova que atuar dentro da legalidade é o primeiro passo para
o desenvolvimento sustentável do setor.
O corpo técnico da Coopemi e o ceramista estão de
parabéns por tão importante conquista.

Jurídico da Coopemi participa de
curso sobre o Marco regulatório
O advogado da Coopemi, Andre Garcia Alves Cunha participou de
23 a 25 de outubro do curso de Legislação Mineral, em São Paulo,
realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Minerário (IBDM), e ministrado pelos professores William Freire e Tiago de Mattos, especialistas na área jurídico-mineral.
Inúmeros foram os assuntos debatidos, relacionados à mineração
sustentável, e de que forma a lei ampara aqueles que desenvolvem
esse tipo de atividade,
ou, por outro lado,
penaliza aqueles que
insistem em continuar
à margem da regularidade e da legalidade.
Também foram tratadas
as novas disposições
previstas no Novo
Marco Regulatório da
Mineração (Projeto de
Lei 5.807/2013) que,
provavelmente, já estará em vigor no ano
de 2014. De acordo
com o advogado, as
empresas devem se
preparar para a mudança dos regimes de aproveitamento mineral. “Principalmente,
devem se adequarem as novas regras que permitem um maior subjetivismo das decisões realizadas pelo Poder Público, o que não
ocorre atualmente”, destaca Cunha.
Por sua vez, no que tange às sociedades cooperativas, das quais
faz parte à COOPEMI, novamente foi criticado o Novo Marco, visto
que àquelas não foram devidamente contempladas no Projeto de
Lei, o que vem sendo motivo de intensa mobilização política por
parte da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) para a
inclusão de normas naquele projeto, que prevejam incentivo e fomento às sociedades cooperativas.
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Coopemi firma parceria com
cooperativa de criadores de peixes
A diretoria da Coopemi aprovou em reunião parceria com a
Cooperativa de Criadores de Peixes, Recuperação Ambiental e
Pesca Turística de Morro da Fumaça (Coopere) no projeto piloto
para instalação de tanques de rede em áreas degradas pela
exploração de argila e areia, em Morro da Fumaça. O projeto
está sendo desenvolvido pela coordenação de Agronomia da
Universidade do Sul de Santa Catarinense (Unisul).
Assim que forem instalados os 24 tanques de rede na lagoa,
inicialmente em um terreno de um empresário local, com capacidade para a produção sete toneladas de peixes, serão analisados pelos técnicos o comportamento da água e dos peixes.
Morro da Fumaça possui cerca de 250 hectares de áreas escavadas em decorrência da mineração, o que representa 21%
da área territorial do município. Todas essas áreas possuem
formação de lagoas provenientes da escavação que atingiu o
lençol freático.
O presidente da Coopere, Beto Madeira explica que a iniciativa
pretende atingir, principalmente, as famílias de baixa renda com
a inclusão de uma alternativa de trabalho. O projeto inclui ainda
um horto florestal às margens das lagoas. “A diretoria aceitou
ser parceira por que vimos a importância do projeto, principalmente no que representa ambientalmente” Sérgio Pagnan.

Coopemi ganha prêmio nacional

A

Cooperativa de Exploração Mineral da
Bacia do Rio Urussanga – Coopemi,
recebeu o prêmio “Melhores Práticas
2013”, no setor mineral. O evento de premiação aconteceu no dia 6 de novembro, em
Vitória, no Espírito Santo, durante o Seminário
Nacional de Arranjos Produtivos Locais de
Base Mineral.
O prêmio “Melhores Práticas 2013” visa
distinguir e reconhecer, anualmente, atores
da mineração de pequeno e médio porte, sob
a forma de APLs e suas Melhores Práticas
realizadas no âmbito da cadeia produtiva do
setor mineral, que abrangem os processos de
pesquisa mineral, extração, beneficiamento,
transformação mineral e comercialização dos
produtos.
Atualmente, a Coopemi conta com 160 cooperados e possui 24 títulos minerários totalizando
em torno de dois mil hectares, sendo que, opera
em sete destes títulos. “A cooperativa contribuiu
para o fortalecimento das empresas e melhoria
da competitividade. Uma vez que o cooperado
não precisa mais se preocupar com a matériaprima, ele pode focar mais atenção ao mercado
e na otimização do processo de fabricação”,
destaca o engenheiro ambiental, Wagner Benedet. “Este prêmio demonstra o reconhecimento
do trabalho e do esforço de toda a equipe da
Coopemi e dos coopedados, e incentiva que se
continue trabalhando em prol do setor”, finaliza
o geólogo, Rafael Frizzo.
Para o presidente da Coopemi, Sérgio
Pagnan, o prêmio comprova que as diretrizes traçadas na área mineral e ambiental
da Coopemi estão corretas. “Estarei sempre
lutando pela defesa do setor, porém, sempre
respeitando a legislação”, ressalta Pagnan.

Ceramistas participam
de encontro nacional
Ceramistas associados do Sindicer/
Coopemi estiveram visitando o 42
Encontro Nacional da Indústria de
Cerâmica Vermelha, em Recife, nos
dias 25 a 28 de outubro. O evento é
um dos maiores encontros dedicados
ao segmento na América Latina, onde
coloca a indústria cerâmica no centro
dos debates, abordando os principais
temas do mercado, como tecnologia e
sustentabilidade.
Paralelamente ao evento, aconteceu
o Expoanicer – Exposição de Máquinas,
Equipamentos, automotivos, Serviços e
Insumos para a Indústria Cerâmica na
terceira posição do ranking mundial de
feiras do setor.

Ceramistas associados do
Sindicer/Coopemi que
participaram do encontro:

Alunos do Senai visitam o Sindicer/Coopemi

No mês de setembro, o presidente do Sindicer/Coopemi, Sérgio Pagnan, e equipe, receberam a visita de 70 alunos e três professores do Senai, de Palhoça. O objetivo foi conhecer
o local e os trabalhos realizados pelas instituições. Durante a visita, os alunos assistiram
palestra com o presidente, conheceram o laboratório, o projeto Olaria das Artes, a estrutura
administrativa e operacional do Sindicer e da Coopemi, além de visitas a cerâmicas.
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Visita na fábrica da Cerâmica Casagrande
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Cerâmica Vermelha participa da Casa Pronta

E

m sua 11 edição da Feira Casa Pronta, o Sindicer e Coopemi marcaram
presença no evento, nos dias 16 a 20
de outubro, no Centro de Eventos José Ijair
Conti, em Criciúma.
Com uma casa de quase 60m2 construída
de cerâmica vermelha e exposição individualizada das cerâmicas participantes, toda a parte
decorativa foi feita com peças de artesanato
produzidas pela Associação de Artesão “Olaria das Artes”. Considerada uma das maiores
feiras do setor de Santa Catarina, a feira
deste ano, recebeu aproximadamente 55 mil
visitantes, e trouxe as últimas novidades dos
produtos e serviços relacionados à construção
civil, mobiliário e decoração.
Confira alguns dos melhores momentos
da feira:

Ceramistas paraenses
visitam cerâmicas da região
A convite do presidente da Coopemi e Coordenador Nacional
do Ramo Mineral, Sérgio Pagnan, uma comitiva composta por
dirigentes da Organização das Cooperativas do Estado do Pará,
de cooperativas do Estado e da OCB Nacional, conheceram a
história da Coopemi e realizaram uma visita técnica a indústria
de telhas no municípios de Morro da Fumaça.
Participaram Flávia de A. Zerbinato Martins (OCB Nacional),
Milton Dalago (Ocesc), Ernandes Raiol (OCB-PA), Ivan Saiki
(CAMTA-PA), Ademir Venturin (CACAUWAY-PA) e Etevaldo Cruz
Arante (COOGARIMA-PA). Eles visitaram a fábrica de talhes Icetec – Terracotagres Cerâmica LTDA, e conheceram o trabalho
desenvolvido. Morro da Fumaça é o único município do Brasil
que fornece telhas brancas, uma inovação do setor, onde a queima da argila proporciona a troca da cor do produto final.
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Premiação
Durante o 42º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica
Vermelha, em Recife – PE, aconteceu a entrega do prêmio
João-de-Barro. Na categoria “Personalidade”, o prêmio foi
para o empresário Gelson Bertan, falecido em julho deste
ano. Gelson foi escolhido por ser um grande empreendedor
no setor, juntamente com sua família e a equipe de trabalho
na Natreb Indústria de Máquinas.
Em nome dos ceramistas associados do Sindicer/Coopemi,
os cumprimentos aos familiares pela importante e justa
homenagem.
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