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A direcção da Unicoope lamenta que a
publicação do «Boletim Cooperativista»
tenha sofrido um atraso.
Decidiu-se dar continuidade ao Boletim,
porém não foi possível reunir todo o
material que se encontrava preparado para este número, nem se conseguiu entrar em contacto com todos os colaboradores,
Reduziu-se a paginação e evitou-se a
utilização de gravuras para não alongar
o papel.
Alguns textos não são desde já publicados por não se desejar protelar por
mais tempo a saída do Boletim.
Solicita-se a colaboração dos cooperativistas para que o Boletim seja vivo e
actuante, como órgão cimeiro do cooperativismo português.
É oportuno repetir aqui as palavras de
M. Robert Kobler, referidas na jornada de
trabalho consagrada ao problema das relações entre editores e jornalistas da
imprensa cooperativa, durante o Congresso da ACI, em Varsóvia:
«O jornalista, que está em contacto
quotidiano com alguns aspectos concretos do movimento cooperativo, não deve
renunciar a ter opiniões que possam diferir das dos seus editores. Mas POR
MAIS LEGÍTIMO QUE SEJA ESTE DESEJO DE INDEPENDÊNCIA, NÃO DEVE
CONTUDO CONDUZIR A REDACÇÃO A
SUBSTITUIR-SE À DIRECÇÃO DA EMPRESA AO DIRIGIR-SE AOS LEITORES.
O êxito do empreendimento deve ser um
FIM COMUM tanto para os primeiros
como para os segundo», e é necessário
que apresente ao público uma FRENTE
UNIDA. A relação entre editores e jornalistas deve pois ser definida em estatutos que fixem os direitos e deveres das
duas partes. Um tal documento não atin- i
ge contudo a sua finalidade — o facto
foi reconhecido por todos e enunciado à j
maneira de conclusão — sempre que as i
redacções dos jornais cooperativos não
estejam representadas no seio dos órgãos directivos das empresas, e reconheddas como «PARCEIROS VALIDOS»
ao nível das discussões e das decisões.

DE NORTE A SUL
BOLETIM

CULTURAL

«A Sacavenense», Cooperativa de
Consumo de Sacavém, publica desde
Janeiro u m boletim cultural que dist r i b u i aos seus sócios. A responsabilidade do mesmo pertence à comissão
cultural.
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VIANA DO CASTELO
COOPERATIVA UNIÃO
E BOA VONTADE
Hoje como nunca se impõe a necessidade de u m a razoável doutrinação
básica das massas associativas das cooperativas de consumo. Estas, colocadas
por vezes ante opções de aparência
menos ortodoxa impostas por uma economia dia a dia mais tentacular, sabem
e sentem que é condição de sobrevivência o apoio de uma massa não apenas
cooperadora, mas conscientemente cooperadora. Nunca bastou e hoje, menos
que nunca, basta u m a adesão mais ou
menos sincera, mais ou menos sentimental com o que não se compadecem
os modernos métodos da tecnocracia
do sector capitalista. Nessa convicção
e dentro das suas para j á limitadas
possibilidades tem procurado a Cooper a t i v a União e Boa Vontade ensaiar
os primeiros passos no sentido de uma
maior consciencialização cooperativista
entre os seus associados. Assim, todos
os associados recebem directamente o
Boletim Cooperativista. E m Dezembro
passado f o i oferecido a todos os associados o recente divro editado pela Seara
Nova «As Cooperativas em Q u e s t ã o .
N a mesma linha de intenções, f o i
levada a efeito em Novembro passado
uma sessão cinematográfica, na qual
foram exibidos vários documentários e
um filme de longa metragem. A sessão
f o i realizada com a colaboração das
Embaixadas do Canadá e d a Suécia,
da Empresa Cinematográfica Vianense
e do Cine-Clube do Porto.
O pintor vianense Victor Barros concebeu, especialmente para essa sessão,
vários desenhos.

ALHOS VEDROS
Com data de 24 de Fevereiro
p. p., e
subscrita
pelos Presidentes
da Direcção, Cons. Fiscal
e Assembleia
Geral
da Sociedade
Cooperativa
Operária
de
Crédito
e Consumo
de Alhos
Vedros,
recebemos
a carta
que passamos
a
transcrever:
«Exmos.

Snrs.:

Respeitosamente
vimos
junto
de
V. Exas.
informar,
que a nossa
Cooperativa
não vende e nem nunca
vendeu mais
caro
que as
Cooperativas
Integradas
na Unicoope.
Pois a prova
está no facto
de ultimamente
pouco
ter-mos
comprado
à Unicoope,
em virtude dos seus preços serem mais
elevados
que os que costumamos
comprar
e, senão, confirmem-no
junto da
Direcção
da Unicoope,
de quem
estamos à espera
que nos mande,
conforme
prometeu,
pessoa
para
tratar
connosco
sobre
preços
de: A ç ú c a r ;

massas; arroz; bacalhau; feijão; grão;
cevada; aveia; bolachas; vinhos, cafés

e cosméticos e, até hoje ainda não fomos merecedores
de tal
oferecimento.
Supomos
que na margem
Sul, não
somos os únicos que não estamos
integrados
e se assim é, porque
não citaram também
os casos da
Cooperativa
Piedense;
Cooperativa
Pragalense;
Cooperativa
Seixalense;
Cooperativa
Amorense;
Cooperativa
Trabatijo;
Cooperativa
Colsado;
Cooperativa
de Ermidas Sado; e Cooperativa
Silvense e,
nesta ordem, surpreende-nos
tanta
gentileza da vossa parte ao
indicarem-nos
e de que maneira
na vossa
reportagem.
Assim,
agradecemos
mandem
publicar esta carta
a desmentir
a
afirmação feita na vossa reportagem
acima e,
creiam-nos
com simpatia
e amizade.
De V. Exas.
O Conselho
de Gerência da
Socied.
Cooperativa
Oper.
Crédito
e Cons, de Alhos
Vedros»
N. R. — 1. Esta carta refere-se
à reportagem
efectuada
por José A. Salvador, no Barreiro,
e publicada
no Boletim
de Janeiro
último.
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VINHO VERDE
DA UNIÃO OAS ADEGAS COOPERATIVAS

ALGUNS PROBLEMAS DO COOPERATIVISMO PORTUGUÊS
por JOSÉ MANUEL MENDES
(Presidente da Direcção da Cooperativa «Novos Pioneiros»)

A discussão teórica do cooperativismo, a que temos vindo a proceder, só será verdadeiramente
profícua se se entender que os
princípios vitais não se constituem
doutra forma que não seja a da sua
e x p r e s s ã o n a prática. Esgrimir
ideias sem o claro objectivo de recolher delas uma síntese que possibilite um superar de hiatos e debilidades não passará, a meu ver,
da repetição da nossa crónica inocuidade de propostas. Em tudo
quanto se tem escrito ultimamente
há erros, sem dúvida, a apontar:
um árido esquematismo, por um
lado, obstruindo as vias da compreensão de fenómenos aderentes
da maior relevância; por outro lado,
uma tendência para a hipervalorização de aspectos anódinos, em
detrimento de questões de base
que importa não escamotear.
Escrevi já que o cooperativismo
português carece duma auto-reconstituição. Muito mais do que
os princípios de Rochdale, que responderam a um dado tempo e, de
certo modo, a um dado espaço,
muito mais do que a reformulação
sergiana, assente sobre coordenadas que se nos distanciam, importa-nos manter uma premente tensão analítico-crítica, que seja capaz de adestrar instrumentos eficientes face a uma situação nova.
Nunca pensei que o cooperativismo pudesse transformar o mundo
como um sistema económico de
compromisso que é; muito menos
julguei poder caber-lhe uma finalidade filosófica própria, na justa
medida em que nos surge como
um horizonte limitado, donde não
anda muito longe o ideal da áurea
mediocritas, expressão clara duma
atitude passiva perante a história.
Mas,
mau grado todas as limitações, o cooperativismo deverá assumir uma posição criticamente interventora e, neste sentido, ele
funcionará como um elemento, entre outros, de recusa, como um
agente de erosão de algumas das
mais nítidas agressões do sistema
capitalista. E não será, evidentemente, através da propalação de
slogans ultrapassados, como não
será mesmo, sobremodo, por uma

actividade económica que se limite
a ser subsidiária do sistema capitalista que um tal objectivo poderá
impor-se. Antes será através do
do estímulo à actividade cultural e
social, através duma consequente
prática associativa, que leve os homens a uma conscientificação dos
problemas socio-políticos, a uma
auto-assumpção do seu papel participante na gestão colectiva, a uma
sua dignificação pelas vias do cumprimento da sua iniciativa histórica.
Portanto, conclusivamente, ou
o Cooperativismo potencializa o direito de associação e, sequentemente, toda a cadeia de acções
transformadoras da sociedade; ou,
então, demitindo-se deste desempenho fundamental, o cooperativismo entra no círculo das relações emptório-venditórias, do mais
claro cariz burguês, como um círculo menor, concêntrico ao do
mundo capitalista.
Não nego tudo quanto é possível
fazer-se no âmbito económico: apenas questiono se tal não será omitir uma outra face da luta, a mais
importante, aquela que se constitui de opções teóricas basilares e
que,
deste modo, preordena e veicula o próprio sector económico
do acto cooperativo. Será, pois,
da sintonia a obter com estes dois
elementos, que se soldam numa
evidente unidade dialéctica, que
resultará a posição mais actual e
mais actuante do cooperativismo
português.
Tudo o que fica escrito incumbe
realizar tão breve e tão correcto
quanto possível: às cooperativas,
aos seus associados e dirigentes.
O Boletim Cooperativista, como órgão do movimento, terá que assumir uma função informativa, doutrinária e crítica, um tanto na esteira do que tem recentemente procurado, mas inovando sempre, enriquecendo sempre, do lado qualitativo e do lado quantitativo. Uma
função informativa, que transmita,
sobretudo, experiência. Uma experiência assente em gavinhas próprias, não importadas, para se
tornar possível uma face portuguesa para o movimento cooperativo.
(Continua

na

pág.

5)

PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR
CONTRA A ALTA DO CUSTO DE VIDA
PODEM AS COOPERATIVAS DE CONSUMO
DESEMPENHAR PAPEL APRECIÁVEL
Filiando-se numa atitude que se afirma ter por objectivo atenuar a inflação,
no preâmbulo do Decreto 196/72, relativo aos preços e à sua homologação,
declara-se que «para defesa do consumidor contra a alta do custo de vida,
podem as cooperativas de consumo desempenhar papel apreciável. Existe já
legislação que as protege e as fomenta.
O Governo propõe-se apoiar mais eficazmente a sua acção através de faciln
dades de crédito dadas pelo Fundo de
Abastecimentos e eventualmente por estabelecimentos do Estado.»
Pensamos que aquela declaração se
refere principalmente a estarem as cooperativas de consumo isentas de certas
contribuições fiscais, desde que prestem
serviços unicamente aos seus associados.
A história da cooperação de consumo
pode levar-nos a concluir ter a isenção
de alguns impostos beneficiado os consumidores associados em cooperativas,
no fim do século passado e na primeira
metade do século actual, quando a necessidade de protecção se impunha em
relação a um comércio retalhista exercido por unidades de pequena dimensão,
as clássicas mercearias. Mas o que também dessa história se conclui é ter
aquela isenção impedido alargar os benefícios da cooperação à grande massa
dos consumidores, visto obrigar as cooperativas a fecharem-se em si mesmas.
Por outro lado, desde que a distribuição dos produtos de consumo caseiro
passou a ser dominada pelas grandes
sociedades de supermercados, que eliminaram do seu circuito de comércio
o armazenista e têm influência dominante
na produção, os consumidores são solicitados para acreditarem não poderem as
cooperativas protegê-los como outrora.
Com efeito, a isenção de impostos
não é suficiente para que as cooperativas possam permanecer num plano de
igualdade com as sociedades de supermercados, que jogam com os preços
menos elevados que obtêm da produção
e com menores custos unitários de exploração. As cooperativas em face desta concorrência, encontram dificuldades
enormes para desenvolverem a sua acção
e a estenderem ao grande público consumidor.
Este está praticamente abandonado,
sem defesa, às solicitações dos supermercados, exercidas por acções psicológicas profundamente estudadas e apoiadas por uma publicidade fascinadora, na
qual a TV, pelo seu poder penetrante,
ocupa a primeira linha.
O que é que atrai os consumidores
aos supermercados? Praticamente solicitações de conteúdos contraditórios,
mas de grande incidência psicológica'
uma política de preços espectacular mas
ilusionista, variando de nível frequentemente; oferecem muito por onde escolher, mas não orientando os comprado(Continua

na p&y.

i)
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PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR
CONÍRA A ALTA DO CUSTO DE VIDA
PODEM AS COOPERATIVAS DE CONSUMO
DESEMPENHAR PAPEL APRECIÁVEL
(Continuação

da pág.

S)

res que compram ao acaso, mobilizados
por uma publicidade que apenas tem em
vista convencer a comprar, independentemente do seu interesse, o quer que
seja, com o fim de amontoar lucros;
talvez, ainda, a ideia da rapidez do serviço e a facilidade do estacionamento
de automóveis, o que, nas horas de ponta, não se verifica, havendo, pelo contrário, prejudiciais perdas de tempo nas
«bichas» junto às caixas registadoras.
O que sucederá a estas ilusórias vantagens, quando as sociedades proprietárias dos supermercados tiverem completado a conquista do comércio retalhista
•e se encontrarem sós em face dos consumidores?
É bem de ver que uma política de
defesa do consumidor tem de ir muito
mais além, e abarcar maior amplitude
do que isentar de contribuições as sociedades cooperativas. O seu acesso ao
crédito público poderia constituir uma
forma de lhes dar possibilidades de alargarem a sua acção protectora dos consumidores.
No Decreto 196/72 promete-se facilitar
este acesso, por meio do Fundo de
Abastecimento e de outros órgãos do
Estado. Até agora não temos conhecimento de qualquer cooperativa de consumo ter obtido essa facilidade, ou que
esta esteja já ao seu alcance, ou regulamentado o modo de a obter. Desejamos bem que o acesso das cooperativas
de consumo ao crédito público se verifique e a um nível que as coloque num
plano de efectiva protecção dos consumidores.
Esta, porém, não pode alhear-se da
necessidade de uma efectiva e profunda
formação do público. Os consumidores
precisam de saber e de poder escolher
o que compram. É indispensável que
possam, com consciência e com lúcida
responsabilidade, aceitar ou recusar os
produtos que lhes são oferecidos.
As cooperativas de consumo, pelo seu
carácter, pelos objectivos que as suas
tradições lhes impõem e pelas pressões
exercidas nos circuitos do comércio lucrativista, são os primeiros organismos
privados a dever preocupar-se com a
formação dos consumidores.
Neste aspecto, como no dos preços,
as cooperativas de consumo podem dar
uma efectiva colaboração a uma verdadeira política de protecção dos consumidores, mas é indispensável para tanto
que não estejam sujeitas a pressões em
sentido contrário. Com efeito, se, por
um lado, se afirma em decreto que as
cooperativas de consumo podem desempenhar papel apreciável na defesa do
consumidor e contra a alta do custo de
vida, limita-se também por decreto — o
520/71 — a sua acção formadora e esclarecedora do público e correm o risco
de revezes, por se lhes proibir actividades que não sejam exclusivamente de
carácter económico.
4
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PARA ONDE
VAI O C O O P
1. Uma pergunta se nos põe com insistência: qual a resposta do
cooperativismo perante a actual evolução sócio-económica?
Assistimos a alguns sintomas anunciadores duma evolução acelerada:
o nacionalismo esbate-se em face do carácter acentuadamente internacional do capitalismo; as barreiras alfandegárias são forçadas a um alargamento, por não poderem conter uma planificação supra-nacional; o
equilíbrio social mantido nos quadros tradicionais, rompe-se sob a pressão
de uma nova repartição do poder de compra, de uma mais activa participação da mulher, e de uma rápida expansão demográfica; o desiquilíbrio económico e demográfico entre as várias regiões do globo acentuam
a diferenciação entre os países industrializados e os subdesenvolvidos;
e, como consequência dos problemas implícitos nesta conjuntura, atenuam-se os diferendos ideológicos entre as superpotências, forçadas a
reciprocicarem uma interinfluência com o objectivo de conseguirem uma
estabilidade pragmática.
Mas,
enquanto as. grandes potências coexistem, os Estados se associam e as grandes empresas se fundem, o homem, para o serviço do
qual foram criadas as estruturas económicas e sociais, fica isolado, quase
esquecido. É nestas circunstâncias que, segundo creio, o cooperativismo
reencontra novamente a sua missão. Reacendendo o espírito fraterno e
comunitário dos seus primórdios, reavivando o empenhamento individual
num esforço comum, exercendo uma actividade associativa de base,
afirmando que o testemunho individualizado supera a força anónima do
capital — o cooperativismo mantém aceso o facho de uma sociedade
pacífica e sem discriminações, onde a organização não vale mais do que
o homem.
AS

R E S P O S T A S DO COOPERATIVISMO

2. Mas uma breve e esquemática análise das respostas cooperativas
diante das diversas situações socio-económicas, talvez nos ajude a descortinar para onde vamos ou para onde não queremos ir.
a) Perante a Revolução Industrial (1760-1830), e as transformações
produzidas pela máquina a vapor, a construção de linhas férreas
e abertura de canais, o início da concentração urbana e fabril, e,
no terreno político a expansão e supremacia do liberalismo, verificamos que:

b)

— a resposta cooperativa se apresenta hesitante, tacteando formas,
sem qualquer movimento organizado, enquanto proliferam
as experiências de pendor comunitário (Owen e King);
— no plano associativo a característica é perdominantemente comunitária, de economia auto-suportada em ciclo fechado ao
exterior, com uma participação ao nível do complexo familiar.
Na Segunda metade do Séc. X I X em que se acentua o predomínio
da burguesia liberal das grandes potências sobre a aristocracia
autoritária dos países continentais de economia agrícola, assiste-se
no campo cultural à reacção ao individualismo com o positivismo
de Augusto Comte, e no plano político à revolução socialista de
1848 e à publicação do Manifesto Comunista em 1864.
— a resposta cooperativa caracterizou-se pelo predomínio da forcípios de Rochdale em 1844, o início do movimento cooperativo
dos consumidores, reforçado pela fundação do armazém coo-
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(Continuação

ERATIVISMO?

Pelo DR. FERREIRA DA C O S T A

c)

perativo inglês em 1863, e teorizado pela Escola de Nimes
(1880);
— no plano associativo, as ligas femininas e as de promoção do
cooperativismo, denunciam uma consciencialização acentuada
dos cooperadores, aliás expressa na vivência associativa à
escala de bairro.
Com a Primeira Grande Guerra acentua-se o declínio da hegemonia
cultural e financeira da Europa; o poder civil, a democracia parlamentar e as liberdades individuais são fortemente abaladas peio
esforço de guerra que levara os Estados a assumir o controlo
de diversos sectores económicos. Assiste-se por outro lado ao
reforço do sindicalismo e das Trade Unions, e, em 1917 à Revolução na Rússia.
— a resposta cooperativa caracterizou-se pelo perdomínio da formação de quadros técnicos, num esforço para vencer o avanço
do mercado retalhista, de acentuado pendor tecnicista e pragmático.
O plano associativo denuncia um acentuado declínio da vida
(Continua

na pág. 6)

da pág. 3)

Uma informação objectiva e crítica, portanto. Uma função doutrinária, incrementando a discussão
sectorial dos problemas, ou a abordagem teórica dos mesmos em
textos dos próprios cooperadores.
Divulgando conhecimentos de básico interesse. Culturizando as pessoas num sentido de elas se
auto-cultivarem. Uma função crítica, de denúncia das arbitrariedades,
de esclarecimento de situações obscuras, de defesa duma
democracia operante e massiva.
Esta actividade do Boletim é dum
alcance inestimável, pois carreará
um esforço de rectificação e de
aprimoração das bases de trabalho,
do mesmo modo que um sentido
de responsabilidade generalizado.
Há. pois, que lutar por um Boletim que desempenhe uma actividade validamente transformadora.
E, como é óbvio, nunca o será sob
o jogo de caciques ou sob prepotências de diverso tom e vária ordem.
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associativa que passa a ser enquadrada e orientada para o
recrutamento de técnicos,
d) No segundo quartel do Séc. X X , em que se consolida a segunda
revolução industrial (energia eléctrica e início da atómica), regista-se o alargamento da concentração urbana, o reforço da concentração e intervenção estatal, a adopção de medidas macro-económicas, a internacionalização do capital, a pressão das grandes
empresas para obtenção de produções elevadas com abaixamento
de custos.
(Continua

na pág.
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«CONTESTE»
— NOVA REVISTA
«Conteste» é propriedade e edição de H Í F E N — Instituto de Promoção e P s i c o l o g i a Alimentar,
L d a . , s e n d o seu d i r e c t o r o
sr. A r a ú j o Ferreira.
N a salvaguarda de uma «objectividade informativa e independência total, «Conteste» não aceita publicidade de «produtos ou serviços
(salvo produtos tendo merecido
uma aprovação experimental de
«Conteste»), ofertas em dinheiro
ou produtos de f i r m a s comerciais
ou industriais».
(In

«Repríblica»,

23-2-73)

BRAGA
Eleição dos Corpos Gerentes
Através das eleições dos Corpos
Gerentes da Cooperativa «Novos
Pioneiros», realizadas no passado
dia 15 de Dezembro, em Assembleia Geral Ordinária, ficaram
assim preenchidos os cargos para
o ano de 1973:
Assembleia Geral:
Presidente, Dr. José Tarroso
Gomes (Advogado) ; Vice-Presidente, Dr. António Manuel Sousa
Fernandes (Sacerdote) ; l . Secretário, Gonçalo de Faria Roby
Amorim (Ag. Téc. de Engenharia) ; 2.° Secretário, Fernando de
Melo Antunes Mendes (Empregado comercial).

r

a

MAO f W I U
PORQUE tSTA
SEGURO NA

MUTUAL/UNICOOPE
fazer u m seguro é ter o amanhã nas mãos * faça-o através da sua
cooperativa ou pelos telefs. 97 02 01 / 2 - Lisboa; 68 31 9 6 / 7 - Porto
6
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Presidente, José Manuel Mendes (Prof, do Ens. Secundário);
Vice-Presidente, Dr. Agostinho
Manuel da Silva (Prof, do Ens.
Secundário); Tesoureiro, Alberto
Jorge Carvalho da Silva (Estudante universitário); Secretário-Geral, António Pereira Martins
(Téc. de telecomunicações) ; Secretário-Comercial, Fernando da
Costa Ferreira (Serralheiro); 1.°
Vogal, António Manuel de Almeida Seara (Emp. de escritório);
2. " Vogal, Francisco da Silva Peixoto (Téc. de telecomunicações);
3. ° Vogal, Sebastião Pereira da
Silva (Tipógrafo).
Conselho Fiscal:
Presidente, António Pinheiro
Braga (Engenheiro civil); Vice-Presidente, José Francisco Pinheiro da Costa (Contabilista);
Relator, Francisco Correia de
Carvalho (Contabilista).

PARA ONDE V A I O COOPERATIVISMO?
(Continuação

da pág.

6)

— A resposta cooperativa expressou-se com a criação de macro-cooperativas com estabelecimentos múltiplos, enquanto por
outro lado se regista um desaparecimento ou declínio das
cooperativas locais; os armazéns cooperativos tentam consolidar uma planificação à escala regional e nacional.
— no plano associativo regista-se uma atitude passiva dos cooperadores, caracterizada por elevada percentagem de ausências
às Assembleias Gerais ou outros actos colectivos, pela perda
do espírito de comunidade local (agravada pela dispersão da
população numa vasta área, e pelas grandes distâncias entre
os locais de habitação e de trabalho). O controlo é progressivamente exercido por profissionais, e acentuada a tendência para
a burocratização
O C U L T O DA RENTABILIDADE
3. O cooperativismo institucionalizou-se, perdeu a consciência das
suas origens, da atitude de resposta permanente, e tende a tornar-se
hermético, pouco receptivo a opções renovadoras capazes dc perturbar
o culto da rentabilidade.
Da! resulta por vezes o receio da contestação ou da discussão demasiado aberta, optando por sobreviver mesmo que mumificadamente.
O desejo de manter a organização começa assim a sobrepor-se ao
indivíduo.
A velada tendência para o autoritarismo, que por vezes se detecta,
provém mais do espírito prudente e burocrático dos técnicos do que dos
dirigentes. Estes procuram vencer a falta de contacto com a base recorrendo aos «inquéritos». Mas este processo facilita também o comodismo
dos cooperadores: as urnas de voto à saída dos supermercados cooperativos de Londres, são um exemplo bem patente de alienação e falta
de contactos humanos.
Para onde vamos? Os cooperadores transformaram-se em consumidores periódicos, irresponsáveis pela marcha das organizações, inteiramente a cargo dos funcionários. A estrutura torna-se demasiado pesada,
e quase todos consideram o cooperativismo como uma renovação a
ser feita pelos outros.
AS

AS COOPERATIVAS DE CONSUMO
E A CONCENTRAÇÃO COMERCIAL
(Continuação

da

pág.

8)

Movimento Cooperativo está a crescer
e a ser capaz de enfrentar a concorrência das grandes organizações comerciais.
Para que possam corresponder ao
que delas se espera e serem realmente
u m esteio na defesa dos consumidores,
as cooperativas tradicionais precisam
de modificar os seus processos e métodos de trabalho, muitos deles anacrónicos e rotineiros. Precisam de a b r i r
as portas ao público e não ficar ápenas
confinadas ao escasso número de sócios que efectivamente nelas fazem
consumo. Doutro modo, sem volume de
vendas suficiente, só terão resultados
negativos e ficarão a um passo da falência. Onde pode estar a força de cooperativas assim ?
Os cooperativistas que se dizem mais
ortodoxas, reagem ainda contra a ideia
de se abrir as portas aos não sócios,
sem pensarem que, além do mais, esta
é também uma forma de conseguir novos sócios, desde que os cooperadores,
os dirigentes, e principalmente as empregadas e empregados das nossas lojas cooperativas saibam mostrar às
pessoas as vantagens que a cooperativa lhes dá. E com novos sócios continuaremos a ter maior número de vendas,
teremos novos militantes cooperativistas e maior campo de recrutamento de dirigentes para as tarefas a
que é preciso meter ombros. Tarefas
não apenas de natureza económica e
comercial, mas de esclarecimento, de
mentalização, de educação das pessoas.
MANUEL

FELIZARDO

C R I T I C A S E OS DIRIGENTES

4. Evidentemente que há avanços irreversíveis. O progresso técnico
e económico pode ser uma alavanca poderosa se não forem cortadas,
mesmo involuntariamente, as amarras com a base. Daí a vantagem de
novas experiências, pois parece preferível errar por vitalidade que morrer
por inacção.
Cabe pois aos dirigentes reconhecer os perigos do impasse da actual
conjuntura, e longe de supor que as críticas lhes são pessoalmente
dirigidas, aceitar e mesmo promover o interesse da base pelos problemas
comuns.
É necessário fomentar grupos de animação, com motivações que
lhes sejam próprias, mesmo quando aparentemente anárquicas ou desligadas das preocupações quotidianas do movimento. Importa tirar vantagem da criação de pequenos grupos de cooperadores que mantenham
entre si relações baseadas num conhecimento pessoal com certa carga
afectiva, capaz de contrariar a despersonalização própria das organizações superdimensionadas.
A expansão económica implica obrigações culturais e de vivificação
da base. As cooperativas locais, apesar de todos os problemas com que
se debatem, devem ter um importante papel a desempenhar nas relações
pessoais e directas com os cooperadores. Não podemos conformar-nos
que para salvar a organização cooperativa se tenha de deixar estiolar
a sua base associativa.
Em cooperativismo a organização não vale mais do que o homem.

VINHOS
L O U R I N H Ã
PUREZA
E QUALIDADE
GARANTIDA
PELA

ADEGA COOPERATIVA
DA LOURINHÃ
PEÇA-OS NA SUA COOPERATIVA
I
—
1
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AS COOPERATIVAS DE CONSUMO
E A CONCENTRAÇÃO COMERCIAL
Toda a gente sabe que o pequeno
comércio está a sofrer um tremendo desafio por parte das grandes organizações de supermercados. A Imprensa
diária tem dedicado ultimamente atenção a este assunto e tem dado notícia
de algumas iniciativas dos pequenos e
médios comerciantes, aqui e além, em
defesa dos seus interesses, agora ameaçados.
Contudo, pouco ou nada se tem dito
da situação em que ficam as cooperativas de consumo, que representam e
defendem largas camadas de consumidores, e que sempre tiveram um grande papel na luta pela contenção dos
preços, seriedade nos pesos e medidas,
e boa qualidade dos produtos.
Somos consumidores e ouvimos outros consumidores. Para j á é impressão geral de que os grandes supermercados, nas zonas onde se têm instalado,
pouco ou nada têm trazido de novo no
capítulo de preços. M u i t a gente pensava que se i r i a dar u m barateamento
substancial, mas não é isso que se vê.
E nem outra coisa era de esperar. Os
supermercados são empresas comerciais, com grande dimensão, muito
bem montadas, mas o seu objectivo é
o lucro! Esse é que é o seu objectivo
principal e não a defesa do consumidor, como algumas pessoas parece
imaginarem.
Ninguém tenha pois dúvidas. Para
defender verdadeiramente os consumidores, só as cooperativas, como autênticas associações de consumidores
que são, portanto sem a preocupação
do lucro!
Quanto às cadeias de supermercados
que por aí existem, e às que agressivamente j á se fazem anunciar, uma vez
que consigam eliminar as pequenas
unidades de comércio — e oxalá nunca
o consigam inteiramente! — e ficar
senhores do mercado, então veremos
eles fixarem os preços que muito bem
entenderem, compensando-se
assim,
largamente, das escassas vantagens
que agora se lhes oferecem.
Mas não restam dúvidas também.
O pequeno comerciante, sozinho, não
pode competir com os supermercados.
O mesmo acontece com as cooperativas
de consumo que permanecerem isoladas.
Algumas cooperativas vivem fora
das realidades e dos perigos que as
cercam. Doutro modo não se pode compreender a passividade e o individualismo que manifestam quando se lhes
fala nessa prometedora realidade que
é, j á hoje, o Movimento Cooperativo
integrado sob a égide da U N I C O O P E .
Muitos sócios, apesar de se dizerem
cooperativistas, não estão preparados
para acautelar, em ordem ao futuro,
os seus próprios interesses de consumidores. É no Sul que se verificam
maior número de atitudes individualistas.
No Norte do País, felizmente, o
/Continua
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0 recente julgamento dos responsáveis pelo incêndio do
«dancing» de «Saint-Laurent-du-Pont», o espectacular incêndio
de Publicis, chama uma vez mais a nossa atenção para o perigo
do fogo. Entre os modernos produtos que podem contribuir
para a sua propagação, citamos alguns têxteis. As associações
de consumidores de diversos países têm levantado muitas
muitas vezes este problema. Assinalamos também que o centro de pesquisas da seda e indústrias têxteis publicou os
números obtidos numa jornada de informação «têxteis e fogo»
que teve lugar em Lyon a 12 de Fevereiro de 1971.
É, particularmente, a conferência do tenente-coronei dos
bombeiros George Héraud que reterá a nossa atenção.
Eis a sua introdução:
«Estabelecer uma comparação entre as matérias têxteis e
o risco de incêndio não surpreenderá ninguém. Basta lembrarmo-nos de alguns dos sinistros mais trabalhosos para esta
instituição nos últimos anos.
0 número de acidentes pessoais, resultantes da inflamação
de produtos têxteis, é igualmente muito importante.
Isto poderia fazer-nos pensar que uma legislação específica deste risco existe há muito tempo e que teríamos todas
as facilidades para a reunir e vo-la apresentar.
0 problema não é assim tão simples e em alguns países
existem leis particulares neste domínio; eu penso especialmente em textos estrangeiros relativos ao vestuário de crianças.
É necessário, em França, transcrever de diversos decretos
ou deliberações por vezes muito afastados uns d o outros,
os capítulos e artigos que se referem às relações entre os
produtos têxteis e o risco de incêndio.»
A análise dos textos regulamentares à qual se entrega a
seguir o autor mostra que existem dispositivos protegendo
o público no domínio dos materiais de construção ou decoração para os estabelecimentos públicos e para os imóveis de
grande altura.
No final da sua exposição aquele responsável acentua:
«Para ter consciência, eu quis também procurar alguns
elementos na lei de 1913 e nos regulamentos relativos à protecção dos trabalhadores. E devo, ter visto mal, sem dúvida,
porque não encontrei praticamente nada de característico. Devem existir profissões onde a natureza dos vestuários, ou do
ambiente têxtil são importantes em função da sua inflamabilidade ou cargas de electricidade estática que podem acumular.
Supõe-se que a prática profissional comporta regras mais ou
menos oficiosas e que serão sem dúvida um dia coligidas e
oficializadas.»

OS
TÊXTEIS

s

FOGO

or
ALAIN
GAUSSEL

Quanto a nós, ao ler a interessante conferência deste coronel de bombeiros, não nos parece que o consumidor seja
protegido, nem mesmo correctamente informado sobre os riscos que existem, logo que compre para decorar ou mobilar
a sua casa: quadros, tapetes, móveis, ou assim que escolha
a colchoaria e o vestuário da sua família, e das crianças.
Numa publicidade do «grupo técico não fogo» (há também uma publicidade útil) que encontramos na mesma brochura lê-se: «Devemos trabalhar para tornar obrigatório ou,
em qualquer caso, difundir no grande público a distinção de
materiais ininflamáveis e os outros. Empenhemo-nos energicamente. No dia em que cada um perguntar ao seu vendedor
se o artigo ou a peça de vestuário que lhe vende é inflamável
ou não, teremos ganho a nossa causa.»
(In
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