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I I

A cooperativa simples de consumo, quer dizer, a cooperativa de consumo que não produz,
compra aqueles produtos que lhe são precisos para distribuir aos respectivos associados; e
quando se chega à questão do preço, o interesse da cooperativa de consumo simples é contrário ao interesse do produtor que lhe vende.
Convém à cooperativa um preço baixo, ao produtor convém-lhe um preço alto. Antagonismos de interesses, por consequência. Luta económica. Além disso, a cooperativa de
consumo que é só de consumo não pode impedir que a produção nacional continue a fazer-se sem coordenação consciente cum as necessidades do consumo nacional, e que uns produtores produzam o que entendem, sem saberem aquilo que os outros fazem; o que
origina a falta de harmonia entre a oferta e a procura, com as desagradáveis surpresas que
de aí resultam, com os prejuízos e as crises que de aí procedem. Por outras palavras: a
cooperativa de consumo simple" , (isto é, a que não produz) apesar das imensas vantagens
que de facto oferece, não suprime inteiramente a luta e não concorre para a planificação
económica, para a coordenação consciente da produção e do consumo, para o tratamento
da economia como um todo, para a visão da economia no seu conjunto, cujas partes
actuam entre si, estando todas dependentes umas das outras.
Portanto, nem a cooperativa de produção, considerada simples e isoladamente, nem a
Cooperativa de consumo, considerada simples e isoladamente, por muitas virtudes que realmente ostentem, por muitas vantagens que os trabalhadores delas tirem, resolvem de maneira completa o problema económico-social.
Qual é então, nesse caso, a espécie de cooperativa que realmente o resolve ?
Ei-la: a cooperativa de consumo que é ao mesmo tempo produtora e bancária. Essa
sim, que consegue abolir toda a luta económica, e pode planificar a produção dos bens, ajustando a faina da produção das coisas às necessidades e possibilidades do seu consumo.
Ora não é, claro está a cooperativa de consumo isolada que pode realizar esses objectivos. E' indispensável que as cooperativas de consumo se unam primeiro numa Federação,
sendo então a Federação que montará as fábricas (ou que se apossará das já existentes,
adquirindo as respectivas acções) que comprará os terrenos, que criará um Banco Cooperativo para uso das cooperativas filiadas.
No dia em que fizerem isso (quer dizer: em que através da sua Federação produzi5
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rem o necessário para os seus sóciosj no
dia em que fizerem isso, digo, as cooperativas de consumo do país terão realizado
para esses seus sócios uma verdadeira sociedade socialista, sem terem os trabalhadores necessidade de recorrer a políticos,
de se submeterem a mandões.
Com efeito, a cooperativa de consumo,
quando compra a grossistas para fornecer
aos seus sócios, abole o capitalista negociante retalhista. No dia em que faz aliança com outras cooperativas de consumo, e
em que pode por isso comprar, por intermédio da Federação assim formada, aos
próprios produtores dos géneros, abole para os seus sócios o capitalismo de comércio grossista. No dia, em que graças ainda
à sua Federação, monta fábricas para a
produção, ou compra fábricas de capitalistas,
abole para os seus sócios o capitalismo industrial. No dia em que, graças ainda à
Federação, compra terrenos e faz lavoira,
abole para os seus sócios o capitalismo
agrícola. No dia em que, sempre através
da Federação, cria o seu Banco, abole para
os seus sócios o capitalismo financeiro. E
no dia em que promove a existência de
uma cooperativa de habitação — abole o
capitalismo do senhorio. Chegado o movimento a este ponto, o indivíduo que compre nas cooperativas, que habite numa casa
das cooperativas e que exerça o seu modo
de vida na organização cooperativista (como
empregado de balcão, como operário, etc.,
etc.) pode dizer que vive em socialismo,
ainda que o Estado do seu país não seja
um Estado socialista. Mantém uma democracia socialista sem partido e sem políticos, sem militarismo e sem mandões. A
Federação das cooperativas de consumo é
a única verdadeira democracia popular.
E para tal cooperativista, atingido esse
ponto, a luta económica acabou enfim. No
cooperativismo integral, com efeito, não há
distinção de classes económicas, porque o
cooperativista é comprador a si mesmo, vendedor a si mesmo, inquilino de si mesmo,
empresta a si mesmo e pede emprestado a
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si mesmo. Reúne em si mesmo as classes
económicas; para ele, as classes sociais
não existem.
Além disso, é fácil ver que a directoria da
Federação das Cooperativas de Consumo
pode planificar a sua produção para o seu
consumo, e que não pode, até, deixar de
o fazer. E'-lhe fácil, por outra banda, realizar o comércio externo pelo processo
cooperativo, entendendo-se com as federações de cooperativas estrangeiras para as
importações e exportações que a elas interessem. Todos os produtos de determinados países que forem necessários para o.|
seus sócios os requisitará à Federação da"
cooperativas de consumo do país produtor
de tais produtos, ou directamente, ou (melhor ainda) por intermédio da Aliança Cooperativa Internacional; tudo que do seu
país precisarem os cooperadores dos outros
países, — será ela que o fornecerá. As
contas liquidar-se-iam pelo Banco Cooperativo Internacional.
Finalmente, os grandes serviços de
interesse público — transportes, água, gás,
electricidade, etc. — far-se-iam por meio
de régies cooperativas, ou cooperativas
cujos sócios não são directamente os indivíduos, mas grandes entidades que consomem, ou usuárias, como sucede com o próprio Estado, os municípios, as cooperativas,
as grandes empresas consumidoras. Repito:
todos na qualidade de consumidores e fazendo a produção para o seu próprio consumo, o que distingue as régies cooperativas das empresas lucrativistas com partijj
cipação do Estado. Os indivíduos consomem
da régie através das cooperativas ou dos
municípios. O sistema da régie cooperativa
tem uma vantagem de maior valor comparado com o sistema da administração pelo
Estado: o de evitar os vícios do burocratismo, os da irresponsabilidade financeira do
Estado, os do favoritismo ligado à política.
No socialismo de Estado a boa administração das empresas é muito mais difícil
de conseguir do que no socialismo cooperativista.

FICARÃO AS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS

«ANEXAS» A O S GRÉMIOS?
por Pedro

W 0 FAMOSO CICLO COOPERATIVO

Montanha

Segundo as instrucções da Direcção
Geral dos Serviços Agrícolas (Repartição das
Corporações e Associações Agrícolas) .as
cooperativas rurais "deverão, por determinação superior, ser criadas com a colaboração do Grémio da Lavoura, ficando a
ele anexas,, com a finalidade de " aproveitamento de pessoal e redução das despesas
ferais,, (art. 16 e seus § §, decreto 29.494,
22/111/39). Segundo as indicações da mesma Direcção Geral, "têm estas cooperativas uma importante função visto que se
destinam a substituir
a actividade comercial do Grémio,,, concedendo-lhe em contra
partida 50 % dos excedentes eventuais.
Nos Lstatutos-tipo elaborados por esta
Direcção estabelece-se que a cooperativa
"terá a sua séde no Grémio da Lavoura,,
concelhio.
Preguntaremos então, qual a função
que os Grémios chamam a si, visto parecer
quererem substituir-se a uma federação concelhia. Por outro lado, o referido decreto,
esclarece que a administração da cooperativa agrícola será "autónoma,,. Se o papel
do Grémio, que por lei, considera
anexas
as cooperativas rurais, é o de fomentar o
cooperativismo, (entregando a este suas
"actividades comerciais,,, incluindo armaz é n s , materiais agrícolas, etc.,) então, terá,
de fazer como os bons pedagogos: fomentar as cooperativas e depois deixá-las entregues a si próprias com a liberdade que
as carecteriza, não fazendo óbices às suas
federações regionais, nem à intima colaboração com as cooperativas de consumo.
Chamamos pois a atenção de todos os
associados em cooperativas agrícolas, para
estes dois aspectos :
1.° deverão evidentemente aceitar todo o auxílio do Grémio, não esquecendo
todavia que o cooperativismo está baseado

Quando da união
dos consumidores
em cooperativas,

resulta a união
federativa,

que organiza e
financia a produção e rri função
do consumo,
está abolido o lucro em todas as
suas formas e realizado o IDEAL
COOPERATIVO

na associação
livre, sendo incoerente e
contraditória toda a intromissão do Estado
na sua vida associativa;
2.° as cooperativas agrícolas devem
ligar-se às de consumo, eliminando todo o
intermediário, não esquecendo que o "Cooperativismo Integral,, defende ter o movimento cooperativo por base os interesses
dos consumidores; o ideal seria poderem
estes organizar a sua própria produção
agrícola, mas não sendo esse método imediatamente extensivo, admite-se o cooperativismo de produtores agrícolas para transacções em comum, desde que em intima
ligação com as cooperativas de consumo.
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COOPERATIVO

AMÉRICA

PRIMEIRAS

LATINA
por Lúcia

Nobre

A educação cooperativa, indispensável
para o conhecimento da doutrina e aplicação do cooperativismo, tem na América
Latina um lugar de grande relevo.
Existem cátedras de cooperativismo
nas Universidades de Bagotá (Colombia),
Caracas (Venezuela), Quito e Gua3^aquil
(Equador), Buenos Aires e La Plata (Argentina). Instituições particulares também fomentam e desenvolvem o ensino cooperativo como entre outras o Museu Social Argentino, a Sociedade Boliviana da Venezuela, o Museu Social do Uruguai.
Em Porto Alegre, no Brasil, funciona
a "Escola Técnica e Prática do Cooperativismo,,. Há cursos especiais organizados
pelo Estado, como o que realizam anualmente o "Departamento de Assistência ao
Cooperativismo,, de São Paulo, e Paraíba.
O Serviço de Economia Rural divulga em
publicações, oficiais e comunicadas os princípios do cooperativismo.
0: México mantém uma escola cooperativa em Monterrey e uma Escola Nacional por Correspondência.
A Argentina possue 50 diários e revistas cooperativas.
A Fedração das Cooperativas de Consumo mantém uma escola de cooperativismo.
No Peru o ensino do cooperativismo é
ministrado nas escolas rurais.
E em Portugal, quem está disposto a
organizar um Curso de Cooperativismo ?
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« I N Q U É R I T O »

Eis os primeiros resultados do "Inquérito,,:
Coop."
Coop.
Coop."
Coop."
Coop."
Coop.
a
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dos Pedreiros Portuenses ( P ) . . .
Segunda Consumo ( L x . )
Aliança Operária ( i x . )
dos Trabalhadores da Foz ( P ) . .
Unidos do Volante ( L x . )
de Consumo Piedense ( l )

400 exp.
100 exp.
50 exp.
100 exp.
100 exp.
80 exp.

100S00
25$0O
12$50
25J00
25$00
20$00

830 exp.

207J50

TOTAL...

As seis primeiras cooperativas
responder ao INQUÉRITO formulae!^
no n.° 3 do Boletim quase lhe garantem
Vida. Para que este Boletim se torne um
porta voz das Cooperativas, torna-se
necessário que todos cooperem.
Esperamos no próximo número
continuar a dar relação das adesões
que constantemente estão a chegar, quer
de particulares quer de Cooperativas.
O INQUÉRITO resume-se nisto:
Todas as Cooperativas podem estar l i gadas por um órgão defensor das federações regionais e nacional, um órgão
que se não intromete na orgânica interna
de cada cooperativa, mas que pretende unicamente tornar-se o defensor do
cooperativismo em Portugal. Para chegar à massa associativa de cada cooperativa, .precisam estas de efectuar as
encomendas, pelo preço de custo (cada
100 exemplares 25 escudos, ou f r a c ç õ e s ^ ^
R E S P O N D E I A O INQUÉRITO
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