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Relatório de Técnico 

1) Ficha técnica: 

Nome do técnico:  Carlos Gimenes, Fernando Cayres, Victor Mellão 

Data da Atividade: 07/10/2016 Hora início: 8:30 

Local / Endereço:  Sindicato dos Metalúrgicos do ABC  

Rua João Basso, 231 

Hora fim:  13:30 

Município/UF:  São Bernardo do Campo/SP 

Tipo de atividade: Seminário (?)         ☐ Atendimento para Inovação 

Total de horas: 5  Nº de participantes: 145 Nº de Atendimentos:  

 
2) Empreendimentos beneficiários: 
 

Nº Nome do empreendimento CNPJ (apenas números) 

01 Kharmann Ghia Brasil  

3) Introdução: 

O “Seminário Internacional: experiências de fábricas recuperadas por trabalhadores (as) 

na Argentina, Brasil, Espanha e Itália” é uma atividade realizada pela Unisol Brasil, em 

parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a Nexus e o SEBRAE. Faz parte do 

cronograma de atividades do Projeto de Formação Kharmann Ghia Brasil, empresa que 

está ocupada pelos trabalhadores e trabalhadoras desde maio de 2016 em São 

Bernardo do Campo (SP), que estão passando por um processo de formação sobre 

recuperação de empresas e cooperativismo. 

 

4) Objetivos:  

O propósito do Seminário foi de apresentar algumas experiências de fábricas 

recuperadas na Europa e América Latina para os trabalhadores e demais interessados 

no tema. 

Além do seminário, houve reuniões entre os palestrantes convidados, a Unisol Brasil e 

o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para articular ações conjuntas, além de visitas a 

http://www.unisolbrasil.org.br/tipos-de-atividade


 

 

                                               
                                                                                                

2 
 

experiências de cooperativas e fábricas recuperadas, bem como à Kharmann Ghia 

Brasil. 

A preparação da atividade incluiu outras reuniões, bem como a articulação com 

palestrantes e suas entidades; organização de logística e hospedagem; organização de 

programação, metodologia, infraestrutura, convites, divulgação e demais atividades de 

produção antes e durante o evento.  

 

5) Descrição da Atividade:  

O cronograma que compôs da preparação à realização da atividade pode ser sintetizado 

na planilha abaixo: 

Data Ação 

De 15/09 a 

03/10/2016 

Contato com palestrantes para definição e compra de passagens aéreas; 

reserva de hospedagem; planejamento de logística durante a estadia no 

Brasil e elaboração da agenda desse período. 

23/09/2016 Reunião de organização entre Unisol e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

(SMABC), sobre objetivos, programação e infraestrutura. 

De 26/09 a 

05/10/2016 

- Elaboração conjunta (Unisol/SMABC) de convites para divulgação em 

diferentes mídias; 

- Convite para grupos e indivíduos interessados na temática para 

comparecerem ao seminário, além dos próprios trabalhadores da 

Kharmann Ghia Brasil. 

- Divulgação em redes sociais e para imprensa.  

- Tarefas de preparação de infraestrutura. 

03/10/2016 Reunião de alinhamento de tarefas entre Unisol e SMABC 

05/10/2016 Visita com Hugo Cabrera (FENECABA/CNCT) ao Projeto Tear (Guarulhos) 

e ao Design Possível (São Paulo). 

06/10/2016 - Reuniões preparatórias e de alinhamento com os palestrantes do 

seminário e a Unisol Brasil. Visita à UNIFORJA - Cooperativa Central de 

Produção Industrial de Trabalhadores em Metalurgia (Diadema). 

07/10/2016 - Organização final do espaço do seminário; orientação aos tradutores 

intérpretes; teste dos equipamentos audiovisuais e orientação dos 
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técnicos para a exibição sincronizada de apresentações dos palestrantes; 

recepção dos convidados; atividades diversas de produção ao longo do 

seminário; 

- Realização do Seminário Internacional; 

- Almoço com palestrantes, Unisol Brasil, SMABC e convidados. 

- Visita à Kharmann Ghia Brasil. 

 

No dia anterior ao debate, 6 de outubro, os palestrantes reuniram-se com a Unisol Brasil 

para trocarem informações em relação ao seminário e à conjuntura dos trabalhadores da 

Kharmann Ghia Brasil, bem como sobre o processo de formação em que estão inseridos e 

do qual o seminário internacional faz parte. Essas reuniões também serviram para o debate 

sobre a conjuntura nacional, as experiências da realidade de cada palestrante e de seus 

países e ações conjuntas entre as entidades ali representadas. Em seguida, realizaram 

visita à Uniforja - Cooperativa Central de Produção Industrial de Trabalhadores em 

Metalurgia.  

Na manhã do dia 7 de outubro, mediada por Isadora Santos, diretora da Unisol Brasil, a 

atividade contou com falas de Wagner Santana, secretário geral do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, Leonardo Pinho, presidente da Unisol Brasil, e Sandra Pareschi, 

presidente da ONG Nexus e diretora da área de Cooperação e das Políticas Internacionais 

da CGIL de Emilia Romagna (Itália). Os palestrantes na sequência foram João Luiz Trofino, 

presidente da Uniforja, Hugo Cabrera, presidente da Federación de Cooperativas 

Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA) e secretário de relações internacionais da 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT-Argentina), Ibrahim Elias, 

representante do Grupo Mondragón (Espanha) no Brasil, Carlo Ochialli, diretor executivo 

da Raviplast (Itália), e Marco Distefano, da cooperativa Fonderie Zen e componente da 

Secretaria Fiom, Padova. 

Após as apresentações, os palestrantes puderam responder a perguntas da plateia. Ao final 

do debate, todos foram convidados a almoçar no restaurante do SMABC. 
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Na parte da tarde, palestrantes, membros da Unisol Brasil e do SMABC fizeram visita à 

Kharmann Ghia Brasil, junto com trabalhadores da fábrica. 

 

6) Encaminhamentos:  

O seminário concluiu mais uma das etapas do projeto de formação dos trabalhadores da 

Kharmann Ghia Brasil. Com sua realização bem sucedida, foi encaminhada a continuidade 

nas demais atividades de formação. 

 

7) Conclusões:  

Com o seminário e as demais atividades da programação, foram trocadas experiências 

sobre fábricas recuperadas em Argentina, Brasil, Espanha e Itália. Além disso, foi 

apresentado o apoio de entidades ali representadas à causa dos trabalhadores da 

Kharmann Ghia Brasil, bem como foram conversadas ações conjuntas entre as entidades. 

O seminário contribuiu para a formação dos trabalhadores da Kharmann Ghia Brasil, bem 

como permitiu que grupos, entidades e indivíduos ligados ao tema da economia solidária e 

de fábricas recuperadas pudessem também usufruir dessa etapa da formação, bem como 

de tomar contato com a realidade não só dos palestrantes, mas da conjuntura na Kharmann 

Ghia. O público de 145 pessoas no dia 7 foi considerado muito satisfatório para os objetivos 

desta. 

 

8) Observações:  

      

Anexos: 

X Lista(s) de presença 

X Foto(s) 

X Matéria(s) da mídia/imprensa 

X Programação / Conteúdo programático 

☐ Ata oficial 

☐ Declaração 

X Material publicitário 

☐ Material de apoio (Apostila) 

☐ Curriculum Vitae do técnico 

☐ Ficha de inscrição / matrícula 

☐ Questionário e avaliação do beneficiário 

☐ Outro: 

 
 
 
Fotos 
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Hugo Cabrera visita o Tear. Foto: Unisol Brasil Reunião Unisol com palestrantes. Foto: Fernando Cayres 

 
Visita à fábrica da Uniforja. Foto: Unisol Brasil 

 
Visita à fábrica da Kharmann Ghia. Foto: Edu Guimarães 

 
Visita à fábrica da Kharmann Ghia. Foto: Edu Guimarães 

 
Mesa de palestrantes do seminário. Foto: Edu Guimarães 
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Fala de Sandra Pareschi. Foto: Edu Guimarães 

 
Fala de Ibraim Elias. Foto: Edu Guimarães 

 
Fala de Marco Distefano. Foto: Edu Guimarães 

 
Fala de Carlo Ochialli. Foto: Edu Guimarães 

 
Fala de Hugo Cabrera. Foto: Edu Guimarães 

 
Fala de João Luis Trofino. Foto: Edu Guimarães 
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Fala de Leonardo Pinho. Foto: Edu Guimarães 

 
Fala de Wagner Santana. Foto: Edu Guimarães 

 
Vista geral do seminário. Foto: Edu Guimarães 

 
Foto final com palestrantes e plateia. Foto: Edu 

Guimarães 
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Matérias da mídia/imprensa 
 

1) Título: “Seminário reúne experiências bem-sucedidas de cooperativas no mundo” 
Fonte: TVT 
Acesso: http://www.tvt.org.br/seminario-reune-experiencias-bem-sucedidas-de-cooperativas-no-
mundo-2/ 
 

2) Título: “Unisol compartilha experiência de cooperativa com companheiros na Karmann-
Ghia” 

Fonte: Tribuna Metalúrgica. Edição 3968; (05/10/16); página 4 
Acesso: http://www.smabc.org.br/Interag/tribuna_pdf/%7B3C41B50D-8D90-441B-847C-
5A1BA65AE863%7D_TM_3968%20lores.pdf 
 

3) Título: “Seminário vai apresentar experiências internacionais de recuperação de fábricas” 
Fonte: Tribuna Metalúrgica. Edição 3970 (07/10/16); capa e página 3 
Acesso: http://www.smabc.org.br/Interag/tribuna_pdf/%7B3B787E63-20A4-41C4-9EAE-
C37EDB6D2DDE%7D_TM_3970%20lores.pdf 
 

4) Título: “Formação da Kharmann-Ghia aborda experiências internacionais” 
Fonte: Tribuna Metalúrgica. Edição 3971; (08/10/16); capa e página 3 
Acesso: http://www.smabc.org.br/Interag/tribuna_pdf/%7BAB33EA3E-67D7-47A8-AD88-
E8C8FA601E02%7D_TM3971ores.pdf 
 

5) Título: “Trabalhadores da Karmann Ghia debatem cooperativismo” 
Fonte: ABCD Maior. (07/10/16) 
Acesso: http://www.abcdmaior.com.br/materias/economia/trabalhadores-da-karmann-ghia-
debatem-cooperativismo 
 
 
  

http://www.tvt.org.br/seminario-reune-experiencias-bem-sucedidas-de-cooperativas-no-mundo-2/
http://www.tvt.org.br/seminario-reune-experiencias-bem-sucedidas-de-cooperativas-no-mundo-2/
http://www.smabc.org.br/Interag/tribuna_pdf/%7B3C41B50D-8D90-441B-847C-5A1BA65AE863%7D_TM_3968%20lores.pdf
http://www.smabc.org.br/Interag/tribuna_pdf/%7B3C41B50D-8D90-441B-847C-5A1BA65AE863%7D_TM_3968%20lores.pdf
http://www.smabc.org.br/Interag/tribuna_pdf/%7B3B787E63-20A4-41C4-9EAE-C37EDB6D2DDE%7D_TM_3970%20lores.pdf
http://www.smabc.org.br/Interag/tribuna_pdf/%7B3B787E63-20A4-41C4-9EAE-C37EDB6D2DDE%7D_TM_3970%20lores.pdf
http://www.smabc.org.br/Interag/tribuna_pdf/%7BAB33EA3E-67D7-47A8-AD88-E8C8FA601E02%7D_TM3971ores.pdf
http://www.smabc.org.br/Interag/tribuna_pdf/%7BAB33EA3E-67D7-47A8-AD88-E8C8FA601E02%7D_TM3971ores.pdf
http://www.abcdmaior.com.br/materias/economia/trabalhadores-da-karmann-ghia-debatem-cooperativismo
http://www.abcdmaior.com.br/materias/economia/trabalhadores-da-karmann-ghia-debatem-cooperativismo
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Material publicitário 
 

1) Arte para convite em meio digital 
 

bbbb  
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Programação da atividade 
 

Horário  Atividade  Informações adicionais 

8h30 Recepção  
 

9h00 Abertura Moderadora Isadora Candian dos Santos (Unisol Brasil) dá as 
boas-vindas e compõe a mesa com todos os palestrantes. 
Em seguida, convida para as falas de saudação (até 5 minutos 
cada): 

- Wagner Santana (SMABC); 
- Leonardo Pinho (Unisol Brasil); 
- Sandra Pareschi (Nexus/Emilia Romagna). 
 

9h20 Mesa: 
parte 1 

Os palestrantes tem até 20 minutos de fala. Nesta primeira 
parte falam: 
- João Luís Trofino (UNIFORJA - Brasil); 
- Hugo Cabrera (FEDECABA/CNCT - Argentina); 
- Ibrahim Elias (Mondragón Corporação Cooperativa - 
Espanha). 
 

10h30 Intervalo  
 

10h45 Mesa: 
parte 2 

Nesta segunda parte falam: 
- Carlo Occhiali (Raviplast - Itália); 
- Marco Distefano (Cooperativa Fonderie Zen - Itália). 
 

11h30 Debate Moderadora abre para perguntas no microfone 
 

12h50 Encerramento Moderadora convida Wagner Santana (SMABC) para fala de 
encerramento. 
 

13h00 Fim Fim do seminário. 
 

 


