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Projeto de
Recuperação
ambiental

N

o ano de 2013, teve início a um projeto de recuperação ambiental em
faixa de APP – Área de Preservação
Permanente, em ambas as margens do rio
Cocalzinho, em Esplanada, município de
Içara/SC.
O projeto previu a plantação, em 2013, de
aproximadamente 1.100 mudas de árvores
nativas, distribuídas em uma área de 1,53
hectares. As mudas de árvores foram doadas em parceria com o Governo Municipal de
Morro da Fumaça, por meio da Fundação do
Meio Ambiente – FUMAF.
No ano de 2014, a COOPEMI, promoveu a
manutenção da área em recuperação com
a substituição das mudas que não obtiveram
sucesso de “pega”, havendo replantio de 400
mudas, sendo doadas pela CERMOFUL e
CYSY Mineração.
“Esta recuperação ambiental tem como objetivo
melhorar o meio ambiente degradado proporcionando a reabilitação da fauna e flora nativas,
bem como, melhor qualidade de vida para a
população”, destaca o engenheiro ambiental,
Wagner Benedet.

Sérgio Pagnan

Presidente Sindicer/Coopemi

Desafios e conquistas
Em 2013, a consolidação da Coopemi no fornecimento de argila para a Indústria da Cerâmica Vermelha foi, de fato uma importante vitória para o setor. Tal resultado creditamos, primeiramente
ao associado, que teve visão empreendedora suficiente para vislumbrar bons resultados, mesmo nos momentos menos favoráveis;
depois, ao corpo técnico e operacional, que mostrou eficácia na
gestão e operação nas frentes de lavra.
A regularização de uma área de 140 hectares com argila de
excelente qualidade, tanto para a fabricação de telhas, quanto para
a fabricação de tijolos é uma clara mostra de que estamos trilhando

o caminho correto.
Além da regularização de áreas, estamos investindo na recuperação ambiental, com o plantio de 1.100 mudas de árvores nativas
às margens do rio Cocalzinho, no município de Içara.
Participamos da assinatura do acordo de cooperação técnica entre a
OCB, o Sescoop e a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação
Mineral, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia.
Asseguramos a participação do Sindicer no Programa de Desenvolvimento Industrial, feito que irá potencializar o desenvolvimento da
indústria no Estado, inclusive a indústria cerâmica.
Também marcamos presença no apoio ao esporte com o apoio ao
Campeonato de Futebol de Areia no balneário Explanada e uma série de
outras ações ligadas as áreas social, educacional e empresarial.
Sabemos que a cada dia, novos desafios batem às nossas portas
e também sabemos que a maneira mais eficaz de encontrarmos as
soluções é a união.

Coopemi regulariza nova área
para extração de argila

N

a busca para oferecer argila de boa qualidade aos ceramistas, a Coopemi regularizou a 8ª cessão parcial de
direito minerário, desmembradas das Empresas Rio
Deserto para a Cooperativa de Exploração Mineral da Bacia do
Rio Urussanga (Coopemi). São ao todo, 140 hectares de área
cedida que teve sua averbação publicada no dia 17 de março
deste ano, e com isso a COOPEMI iniciou os trabalhos de preparação de um terreno de 15 hectares para começar a extração
neste ponto. O terreno onde será iniciada a lavra já está Licenciado Ambientalmente na FATMA.
A atividade no local irá beneficiar 74 cerâmicas, de telhas e
tijolos, que cotizaram a compra do terreno. “Trata-se de uma
área de várzea, onde existe a ocorrência de excelentes tipos de
argilas, propícias tanto para telha branca quanto para tijolo. A
área já foi toda pesquisada e, atualmente, a COOPEMI está com
uma máquina no local preparando o terreno”, explica o geólogo
Rafael Frizzo.
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Técnicos do DNPM vistoriam
áreas de Extração da Coopemi

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) realizou
no mês de março, uma vistoria de rotina nas áreas de extração
da Cooperativa de Exploração Mineral da Bacia do Rio Urussanga
(Coopemi). Os técnicos do DNPM verificaram o andamento das
atividades de lavra da cooperativa, percorrendo os sete títulos
minerários da Coopemi, onde opera com Guias de Utilização. Estas concessões foram renovadas no último mês, o que garantiu a
manutenção das atividades de lavra nestes locais por pelo menos
mais um ano. Os técnicos ainda enalteceram a condução das atividades da Coopemi.
“Os técnicos conferiram que as operações que estão sendo feitas corretamente, tanto quanto mineral, como ambiental, e isso é
importante para que após a vistoria fosse liberada as novas guias
solicitadas ao DNPM”, destaca o presidente do Sindicer/Coopemi,
Sérgio Pagnan.

Sindicer/Coopemi e Sicredi
Sul SC formalizam parceria

O

Sindicato da Indústria da Cerâmica Vermelha de Morro da
Fumaça / Cooperativa de Exploração Mineral da Bacia do
Rio Urussanga foi uma das primeiras instituições a apostar
na vinda da cooperativa de crédito Sicredi Sul SC para Morro da
Fumaça. A Instituição Financeira Cooperativa completou no mês de
março, quatro meses de existência na cidade. Mas antes da inauguração, o Sindicer/Coopemi já havia formalizado a sua associação
em evento realizado no centro de Eventos Sonho Dourado.
Participaram da reunião mais de 120 associados do Sindicer/
Coopemi.
Defensor e atuante no cooperativismo, o presidente do Sindicer,
Sérgio Pagnan, exaltou esse modelo econômico em sua fala no encontro. “O cooperativismo é o modelo econômico mais democrático
e idôneo. E digo mais, o ramo de crédito é onde estas vantagens
são mais facilmente percebidas”, disse Pagnan, que também é
membro do Conselho Consultivo do Ramo Mineral da Organização
das Cooperativas Brasileiras - OCB.
A parceria tem rendido bons frutos. Além da cooperação que fortalece os associados das duas cooperativas, membros do Sindicer
já participaram do Programa de Formação Cooperativa Crescer,
promovido pelo Sicredi. “O Crescer oferece ao associado mais conhecimento sobre o negócio do qual ele é dono, além de informar
que tudo o que é investido na cooperativa de crédito, permanece na
cidade e fomenta a economia local”, explica o presidente da Sicredi
Sul SC, Aloísio Westrup.
Pagnan vai além ao descrever a iniciativa: “Sicredi e Sindicer/
Coopemi é parceria que concretiza uma das frases que melhor traduzem o cooperativismo: é a união de forças para crescer”.
O gerente da Unidade, Giovani Figueredo, informa que a equipe de colaboradores está preparada para atender os associados
e futuros associados, oferecendo para as necessidades deles, as
melhores soluções financeiras. A Unidade Morro da Fumaça está
localizada na Rua Prefeito Paulino Biff, Centro.

Coopemi incentiva o esporte
Com o intuito de incentivar a
prática de esportes, a Cooperativa de Exploração Mineral da Bacia do Rio Urussanga (Coopemi)
apoia há cinco anos o Campeonato de Futebol de AreiaPraião Coopemi, no balneário
Esplanada. Na temporada 2014, o evento aconteceu
nos dias 8 a 15 de janeiro, e teve 23 equipes inscritas.
Segundo os organizadores o Praião da Esplanada já
é um dos principais eventos esportivos do litoral sul
de Santa Catarina.

Presidente do Sicred Sul Aloísio Westrup e Sérgio Pagnan
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Coopemi realiza assembleia geral
para prestar contas aos associados

C

om a presença dos associados, a Coopemi, realizou na noite
do dia 27 de março, na sede, assembleia geral ordinária com
a participação do presidente, Sérgio Pagnan e diretoria.
Na pauta a prestação de contas do exercício de 2013, compreendendo a prestação de contas do Conselho de Administração e parecer do Conselho Fiscal. Também foi repassado aos cooperados,
Projeto Extração Conjunta, II Expocever 2014 - Rio do Sul, Projeto
Economia Verde da Cerâmica Artística e Encontro PDIC - Programa
de Desenvolvimento Industrial Catarinense da Fiesc.

Diretoria
COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO MINERAL DA BACIA
DO RIO URUSSANGA – COOPEMI – JAN/2013 à JAN/2016
Presidente: Sérgio Pagnan
Vice-Presidente: Antonio Alexandre Gietner
Conselheiros: Aldo Saviato
		
Juares Manoel Pereira
Secretário: Luiz Frasson
Conselho Fiscal
Efetivos: Mario Cezar Galatto
Jaison Vieira Pereira
EladioFelisbino
Suplentes: Louival José da Silva
AdilçonAdurvânio Réus
Luiz Maragno

A Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM)
assinou no dia 31 de março, acordo de
cooperação técnica com a Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop). O presidente do Sindicer/Coopemi, Sérgio Pagnan
participou do ato, em Brasília.
O objetivo é promover o desenvolvimento das cooperativas
de mineração, cuja finalidade é
pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar
e exportar produtos minerais. “O
acordo irá reparar a mão de obra
das cooperativas de mineração,
por meio de treinamentos, e nós
somos uma”, explica Pagnan.
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Acordo de cooperação beneficia mineradores

Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Carlos Nogueira da C. Júnior, Presidente da OCB, Márcio
Lopes de Freitas, Superintendente da OCB, Renato Nobile e o Coordenador da OCB, Sérgio Pagnan.

Expediente Este informativo é de responsabilidade do Sindicer/Coopemi.
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