No regime cooperativo, cada sócio é ao mesmo tempo
produtor, proprietário e consumidor, e concilia em si os
•interesses diversos.
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SÉRGIO

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

GANHOU MAIS UMA ET APE

EMBORA FOSSE EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A INSCRIÇÃO
NO GRÉMIO DOS ARMAZENISTAS DE MERCEARIA, PARA QUE A UNICOOPE
PUDESSE TRANSACCIONAR SEM PEIAS COMO A R M A Z É M . O CERTO É QUE
SÓ AGORA SE OBTEVE O RECONHECIMENTO POR PARTE DO GRÉMIO.
A UNICOOPE CONSEGUIU FAZER PREVALECER, FINALMENTE, O SEU
PONTO DE VISTA. SE BEM QUE ENTENDESSE QUE, COMO ASSOCIAÇÃO
COOPERATIVA, NÃO DEVESSE SER OBRIGADA A INSCREVER-SE NO GRÉMIO, A VERDADE É QUE FOI IMPOSTA A INSCRIÇÃO NO GRÉMIO DOS
ARMAZENISTAS DE MERCEARIA, PARA PODER TRÂNSACCIONAR LIVREMENTE. SATISFEITOS, PORÉM, HÁ MAIS DE DOIS ANOS, OS REQUISITOS
CONSIDERADOS INDISPENSÁVEIS PARA A INSCRIÇÃO, SÓ AGORA FOI RECONHECIDA A UNICOOPE COMO MEMBRO DE DIREITO NA ASSOCIAÇÃO
GREMIAL.
ISTO REPRESENTA, É EVIDENTE. A CERTEZA DE U M AMPLO DESENV O L V I M E N T O DA ACTIVIDADE DA UNICOOPE. MAS NÃO PODEMOS ESQUECER QUE SÓ FOI POSSÍVEL VENCER TODOS OS ENTRAVES BUROCRÁTICOS E DIFICULDADES ECONÓMICAS À CUSTA DO APOIO DECIDIDO
E DECISIVO DE TODAS AS COOPERATIVAS ASSOCIADAS, POR U M LADO, E,
POR OUTRO LADO, AO PERSISTENTE E CONTÍNUO TRABALHO DO CONSULTOR JURÍDICO DA UNICOOPE, JUNTA DE COMPRAS DO NORTE E DELEGADOS AOS CORPOS GERENTES DA UNICOOPE.
CRÉDITO AGRÍCOLA E P R O B L E M A
AGRÁRIO
por ALBERTO

ALVES

Movimento das cooperativas no Brasil

CARNEIRO

Uma nova obra rica de conceitos e de
amplos e sérios estudos sobre problemas
agrários, acaba de aparecer no Brasil.
É seu autor o decano dos cooperativistas
brasileiros, sr. Dr. Fábio Luz Filho, o mais
considerado e intelectualmente o melhor apetrechado mentor do movimento cooperativo
existente nesse grande e admirável país sul-americano.
São mais de 300 páginas que contém a
obra em referência, • à qual aquele distinto
dirigente e consagrado escritor deu o título,
sugestivo e verdadeiramente certo, «Crédito
Agrícola e Problema Agrário».
Em elevado número se podem citar as
obras saídas da pena brilhante do Dr. Fábio Luz Filho, podendo apontar-se pelo seu
volume e pela importância dos assuntos e
definições nas mesmas versados, as seguintes:
(Continua na pág. 8)

Por ZÓZIMO

CABRAL

DE

BARROS

Chefe da Divisão de Assistência ao Cooperativismo de Minas Cerais — Brasil

S

E G U N D O dados já conhecidos existem em funcionamento no Brasil, desde
Novembro de 1958, quatro m i l e sessenta e cinco (4.065) cooperativas de
vários tipos. Os dados pelo levantamento do movimento sócio-económico-financeiro das cooperativas em nosso País, demonstram a existência de
1.336.845 associados. O capital subscrito é de Cr$ 3.933.000,00 e o capital realizado de dois bilhões de cruzeiros. Existiam em depósito, na data referida, 4 b i lhões e 280 milhões de cruzeiros e realizados empréstimos no montante de
3 bilhões e 472 milhões de cruzeiros. As vendas efectuadas ultrapassaram a
10 bilhões de cruzeiros e a p r o d u ç ã o registada era de 13 bilhões e 866 milhões
de cruzeiros. O fundo de reserva era constituído de 426 milhões de cruzeiros
e outros diversos fundos de 674 milhões de cruzeiros.
Os valores patrimoniais eram naquela data (30-11-58), de um bilhão de cruzeiros e
o dinheiro em caixa e em Bancos, atingiam a quantia de 10 bilhões de cruzeiros. Destacam-se ainda desses dados estatísticos, os seguintes números: Retornos — 364 milhões de
cruzeiros. Estimativa dos bens dos associados, 2 bilhões de cruzeiros. Prémios de seguros,
100 milhões de cruzeiros. Seguros pagos 21 milhões; financiamentos e auxílios diversos,
23 milhões e finalmente, prejuízos verificados, 21 milhões de cruzeiros.
(Continua

na página 8)

Trabalhos preparatórios

A ORDEM E O

COOPERATIVISMO

para a organização duma cooperativa
WALDIKI

PROF.

A.

REIS

MACHADO

Todas as coisas quo queirois que os homens vos façam, f a i e i - a s

MOURA

também a eles.
JESUS

É sabido que os fracassos na organização
cooperativa são mais frequentes nos casos em

ordem deve ser um dos mais aceitos ideais de todo aquele que se preza de procurar

que a improvisação substitui o m é t o d o . Toda
organização

económica

deve

dades. N i n g u é m

instala uma fábrica ou um

negócio, qualquer que ele seja, sem ter verificado

antes

ser verdadeiramente homem. A ordsm por excelência é a ordem nos espíritos o que

corresponder a

uma necessidade ou a um conjunto de necessi-

a sua possibilidade

implica uma formação vasta e profundamente racional servida por uma vontade poderosa. A esta formação racional liga-se a ideia de justiça que compete à vontade traduzir em
acções e assim impregnar dela os costumes.

de êxito.

«A justiça, definiu André Lalande O , con-

E uma das condições de ê x i t o , f o r ç o s a m e n t e ,

siste como a razão em ver as coisas; e ver-se a

é a exigência do meio em que vai operar. Uma

si mesmo, por uma forma impessoal e igual-

fábrica

mente aceitável por todo e qualquer espírito.

não pode

produzir artigos que não

tenham procura. Se não há clientes em n ú -

CRISTO

Como indivíduos,

somos levados a referir

cè-lo), e levar-nos a formar com eles uma
inteligente e fraterna união.
Porém

a caridade, por outro lado, sepa-

rada da justiça, tende a extraviar-se, a favorecer abusos, a ofender direitos. Justiça

e

mero suficiente, nenhum comerciante se arris-

tudo a nós, a subordinar todos os interesses

caridade, rigorosamente identificam-se: a jus-

cará a abrir uma loja ou um armazém, porque

ou sentimentos aos nossos ou aos do grupo

tiça verdadeira é a justiça impregnada de

o seu investimento não poderá ter a compen-

de que fazemos parte, como seres racionais,

amor, a caridade verdadeira é a caridade im-

sação que deseja. O que espanta, pois, é que

porém, deixamos de nos atribuir essa impor-

pregnada de justiça.

haja cooperativas constituídas sem os n e c e s s á -

tância

rios cuidados preliminares.

consideraríamos um dos nossos semelhantes».

A primeira coisa, portanto, a verificar, é

A

exclusiva, e consideramo-nos

justiça

como

consiste pois no respeito pela

A

justiça

unida à caridade, ambas bem

compreendidas

e sentidas

por

todos, é a

expressão máxima da ordem nas sociedades,

se o meio necessita de uma cooperativa. D e -

personalidade humana tida como sagrada,

é a consciente e livre sujeição de todos a

pois, com que recursos poderia contar para

como um valor susceptível

um ideal superior, é o mais f i r m e esteio das

atingir os objectivos.

aperfeiçoamento

Um processo que está bastante difundido

de progressivo

em função dum

ambiente económico-social

propício

e moral. Mas a

democracias. Estas união constitui assim
todo

acentuadamente

racional.

u r A

Constitu:^^

justiça só por si não basta, é demasiadamente

uma obra da razão, a razão que o altíssimo

é o do clube ou círculo de estudos. 0 grupo

rígida,

espírito

interessado deverá reunir-se com frequência,

sociedade e pouco ao indivíduo, a justiça tem

na Suécia, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos

legalista, atende demasiadamente

à

de Antero de Quental considerou

«irmã do amor e da justiça». E a razão tra-

da maneira menos formal possível, em uma

de estar indissoluvelmente ligada à caridade.

duz-se cabalmente na ordem dos espíritos,

sala, no alpendre, a céu aberto — como prefe-

A caridade que, na sua essência, é o amor do

a ordem por excelência, base da ordem eco-

rir — a fim de debater os problemas comuns.

próximo, deve tornar-se, para nós, os outros

nómica, social e política.

Um do grupo que tenha mais acentuadas qua-

seres humanos, centros de interesse (e todo o

lidades de liderança, conduzirá as discussões,

ser humano é digno de interesse, cabendo-

de modo a permitir que todos participem de-

-lhe o imperioso dever de deligenciar mere-

sociedade

cooperativista, quando

for-

cooperativistas, pode

realizar essa ordem, tem-na realizado em já
hoje numerosos países, em todos os conti-

las. Os problemas serão aí examinados em seu
variado aspecto. As sugestões serão criticadas

A

mada por autênticos

nentes.

(') Morale Pratique, Cap. I V .

com a maior liberalidade e tolerância. Naturalmente há detalhes que só interessam a determinado tipo dg cooperativa, porém há uma
infinidade de assuntos de ordem geral, que
são comuns a todos. Assim é a matéria concernente à formação do capital, à escolha dos
dirigentes e à orientação geral das actividades.
Nos capítulos subsequentes teremos de abordar muitos temas que se prestarão a debates
nos clubes de estudo.
Os assuntos mais específicos de cada tipo
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diário), etc. Prèviamente poderá saber-se qual
o sistema mais adequado de operação, seja
quanto à distribuição (entrega a domicílio ou
no balcão), ou em relação aos pagamentos (se
à vista, se a crédtio quinzenal ou mensal, com
garantia de desconto em folha). Este inquérito t a m b é m

poderá

dar indicações

seguras

Amigo, alargue os seus conhecimentos de
cooperador. Tome conhecimento, medite nos
problemas cooperativos e nas soluções que
têm sido tentadas.

La Cooperation
eu France
(Consomatiora
podendo
dar-se o caso de a mesma cooperativa vir a ter et Production), por François Budot — P a r i "
produção própria ou recebê-la de associados. 1956 — 1 vol. brochado de 102 págs.: 28$50.

quanto às fontes de abastecimento,

La Cooperation

como

de orgnaização poderão ser examinados com

A localização do armazém social é assunto de

mais cuidado, porque, muitas vezes, são mais

suma importância, não somente quanto à aces-

-Social,

importantes para a realização do programa de

sibilidade para a freguesia, como em relação

— Madrid,

trabalho, do que os de carácter geral. Deste

a áreas para depósito de mercadorias, despa-

343 págs.: 150SOO.

modo, conforme se trate de uma cooperativa

chos de pedidos e movimentação de veículos.

de consumo, de produção, de crédito ou de

Quando se tratar de coopertaiva agrícola,

seguro, os problemas se diversificam, apresen-

é importante fazer o levantamento prévio da

tando aspectos que, somente com a pesquisa

produção a ser organizada. O estudo do mer-

em profundidade, poderão ser conhecidos.
Um dos melhores subsídios para os estudos
preparatórios,

é o inquérito a ser realizado

Sistema

Económico-

por Luís Almarcha (Bispo de Leon)
1945 — 1 vol. encadernado

Le Secteur

Coopératif

Consommateurs,

por

et la Protection
G.

1958 — 1 vol. brochado de 73 págs.: 16$00,
L'EKperience

Coopératif

de

Democratic

cado é t a m b é m factor de êxito, porque seria
uma temeridade a cooperativa competir com

1 vol. brochado de 98 págs.: 16$00.

na mesma área e

posição já firmada. A duplicidade de

des

Lasserre — Paris,

Econoinique,

outra em funcionamento

de

Aspectos

por G. Lassere — Paris, 1958 —
Gerais

e Contabilidade

das Coo-

dentro do círculo de pessoas interessadas na

com

organização cooperativa. É sempre importante

serviços deve ser evitada. Se já existe coopera-

Monteiro — Porto, 1952 — 1 vol. brochado
de 63 págs.: 15$00.

saber com que número efectivo de associados

tiva funcionando com resultados satisfatórios,

a entidade poderá contar para que tenha asse-

constitui

gurado o mínimo de probabilidade de êxito.

mesma área e com o mesmo objectivo. São

erro imperdoável

formar outra na

Em uma cooperativa de consumo importa i n -

muito conhecidos os casos de cooperativas que

dagar

seriam inicialmente

têm fracassado em virtude dessa concorrência

abastecidas, qual a possibilidade de aumento

indesejável e desigual. Os interessados devem

deste número, quais as mercadorias básicas de

procurar inscrever-se nas cooperativas exis-

quantas

famílias

uso preferencial, qual o sistema adoptado de
suprimento (se mensal, quinzenal, semanal ou
2

perativas

de Habitação,

Cooperativas
dução

por M a r t i m

de Habitação

de Armando Xavier

no Mundo,

Noel

tra-

da Fonseca —

Lisboa, 1954 — 1 vol. brochado de 38 págs.:
20100.
Alguns
tuguesa

aspectos
perante

da estrutura

agrária

o cooperativismo,

por-

pelo Pro-

fessor Henrique de Barros — Lisboa, 1958 —
(Continua

na página
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1 vol. brochado de 50 págs.: 7$50.

AS

MULHERES
« L I N H A

ESTÃO
DO

Foi num ambiente de franca e festiva confraternização que «A Linha do Estoril» festejou o sou 3 . aniversário no passado dia 26
de Julho.
E como nota característica e que augura
bons progressos a presença de muitas associadas e famílias de sócios.
A sessão solene f o i presidida por Júlio
Duarte representante da UNÍCOOPE, e secretariado por Lúcia Nobre, do Boletim
Cooperativista, e Domingos Feliciano Semedo, da Comissão Cultural da Piedense.
0

PRESENTES

E S T O R I L »
çados cooperadores da Linha do Estoril os
votos de a próxima festa de aniversário ser
festejada na sede própria da cooperativa.
A Comissão Feminina deu uma larga contribuição preparando e ofertando o bom e
apetecível lanche que foi servido aos convidados e presentes. Da Comissão de Senhoras
que trabalhou na festa do aniversário, fazem
parte as activas cooperadoras: D. Silvina da
Costa Pinheiro Abreu; D . Ilda Ribeiro
França; D . Amélia Ribeiro Patrocínio;
D. Maria Ana Velhinho; D. Sara da Silva

BONS

HÁBITOS

OS PAIS SÃO RESPONSÁVEIS PELA
FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS DOS
FILHOS.
OS PAIS DEVEM SER INTELIGENTES
NA M A N E I R A DE EDUCAR AS C R I A N ÇAS.
AJUDE O SEU FILHO A SER:
Independente
Ter a u t o - d o m í n i o
Ser obediente
Ajudar os outros
Ter horas certas para
Refeições

JÊÊk

Descanso
Sono
COMO?
Seja um exemplo para o seu filho.
Nunca lhe minta: Diga sempre a verdade.
Dispense-lhe um pouco de atenção:
ponda sempre aos

Res-

«PORQUÊS».

Dê o mínimo de ordens.
Aplique os castigos imediatos e inevitáveis.
Tenha paciência para lhe explicar tudo o
que

ele

quer saber segundo o

desenvolvi-

mento do seu cérebro.

Eis um grupo das activas cooperadoras da «Linha do Estoril» com as suas faixas,
delegada da Comissão Feminina da Piedense, e os delegados da Unicoope c
Boletim
Delegados das cooperativas, das comissões
culturais e femininas fizeram considerações
de acentuado valor prático sobre a organização cioperativa e as suas possibilidades de
desenvolvimento entre nós. A assistência
guardou um minuto de silêncio em memória
do grande cooperador Rodrigues Graça.
Todos os presentes manifestaram aos esfor-

AS

Cardoso; D. Alzira da Conceição 0
i
D. Alzira Marques; menina Palmira Rodrigues Velhinho e menina Branca Alcinda Augusta Norte. Que a estas cooperadoras outras se juntem para a realização do trabalho
comum: a defesa dos seus interesses e de
todos os que fazem parte da progressiva família de «A Linha do Estoril».
v
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COOPERADORAS

QUEREM
NA

'

A Comissão Cultural da Caixa Económica
Operária tem desenvolvido uma acção notável na organização e funcionamento da B i blioteca e em outras actividades que a colocam a par das mais activas e empreendedoras.
Em Agosto passado foi constituída na
comissão cultural uma Secção Feminina.
Uma das últimas iniciativas que a jovem
Secção Feminina tomou e que certamente vai
ter grande êxito pelo interesse despertado
entre as consócias, foi a abertura de inscrição para um CURSO DE CORTE.
O curso de corte está aberto a todas as
sócias ou às senhoras de família dos associados e terá a duração aproximada de 4 a 5
meses, dependendo tal duração, do aproveitamento das alunas.
Principia em Outubro desde que o número
de inscrições seja suficiente. Funcionará todos os dias úteis das 1 9 às 2 0 ou das 2 0
às 21 horas.
As alunas ao terminarem o seu curso,
serão devidamente diplomadas.
Com esta oportunidade certamente muitas
mães de família ou jovens irão aperfeiçoar

ou iniciar-se numa forma utilíssima de actividade feminina. Quer seja posta só ao serviço do lar, quer se faça dela profissão,
é uma valorização com apreciáveis vantagens
materiais E as nossas cooperadoras bem o
sabem.

uma sessão

É longe, é muito longe, há muito
espinho!
Varaste a repousar, eu descansei...
Na venda em que poisaste, onde poisei,
Bebemos cada um do mesmo
vinho.
E no monte escabroso,
solitário,
Corta os pés como a rocha dum calvário,
E queima como a areia!... Foi tio entanto
Que chorámos a dor de cada um...
E o vinho em que choraste era comum:
Tivemos que beber do mesmo
pranto.
CAMILO PESSANHA
De «Clépsidra»

de

informação

prática

sobre compras. 100 mulheres estiveram presentes. As dificuldades, os maus hábitos e os
praticados

pelas

compradoras

foram

objecto de uma animada discussão.
Especialistas
com

movimento

cooperativo,

numerosas demonstrações

puseram em

do

relevo, os problemas da qualidade dos produtos,

das

embalagens,

de

etiquetas,

etc.

Reacção das ouvintes: « N ó s nunca tínhamos
olhado as coisas dessa maneira».

CAMINHO
Encontraste-me um dia no caminho
Em procura de quê, nem eu o sei.
— Bom-dia, companheiro, te saudei,
Que a jornada é maior indo
sozinho.

ALEMANHA

A cooperativa alemã de Schwenningen organizou

erros

Caixa E c o n ó m i c a Operária

APRENDER

NA

ITÁLIA

As cooperadoras de Bolonha
uma

constituíram

união para a defesa das consumidoras.

Nas reuniões efectuadas o aspecto técnico
do problema tem sido estudado por especialistas: químicos, juristas, higienistas, etc.
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— Horizonte
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A UNICOOPE F O I , E N F I M ,
A D M I T I D A no Grémio dos Armazenistas de Mercearia.
Impôs-se à UNICOOPE, apesar
da sua qualidade de organismo cooperativo, a filiação no Grémio para
poder exercer a sua função de armazenista por conta das cooperativas nela filiadas.
A UNICOOPE preencheu todas
as exigências relativas à filiação no
Grémio, mas teve, depois disso, de
vencer enormes oposições antes de
ser reconhecido ao povo consumidor
das nossas cooperativas o direito a
um lugar no sistema de trocas em
vigor.
H O R I Z O N T E M A I S VASTO
abre-se agora às Cooperativas portuguesas de consumo que passam a
poder adquirir os géneros de que
necessitam na origem da sua produção, o que certamente se traduzirá
por nítidas vantagens para os seus
filiados.
NOVO HORIZONTE surge também para a formação de novos armazéns cooperativos que, certamente, à semelhança do que sucede nos
países civilizados, caminharão dentro de um sistema federativo, com o
fim de melhor servir as cooperativas.

C O O P E R A T I V A
«As cooperativas de trabalho são de estrutura muito simples», eonfessa Georges
Fauqnet numa brochura publicada pela «União Suíça das Cooperativas de Consumo», e
destinada ao uso dos círculos de estudos das associações cooperativas. «Em muitos casos,
continua o autor, não chegam mesmo a ter necessidade de obter uma forma jurídica precisa.
É suficiente para que nasçam e funcionem um acordo entre os seus membros. Assim é, por
exemplo, o caso das cooperativas dos estivadores, dos trabalhadores empregados no carregamento e descarga de navios. E assim igualmente as chamadas equipas cooperativas, permanentes ou temporárias, que se constituem para a execução em comum de uma tarefa
determinada» (p. 6.)
Todavia, parece ser talvez interessante e prático ver por dentro, como estão organizadas, qual é a sua vida interior, seguindo de perto o estudo de Fauquet. Vejamos, pois:
a) Delegado da equipa — Em princípio há dos outros associados. Não há chefe na
um delegado por equipa, por ela eleito e re- comandita (...). Mas enquanto dura a sua
presentando-a nos acordos com a empresa. missão, os delegados devem obter dos trabaPorém, casos há (como em algumas fábricas lhadores boa execução das obras e a discifrancesas, como f o i o caso da Buinet), onde plina indispensável a uma organização, cuja
cada equipa tem dois delegados, um por ordem se fundamenta na livre e voluntária
parte da equipa, e por ela eleito, e outro aceitação de tudo que toque aos interesses
pela direcção da fábrica; chamam ao pri- comuns dos membros. (Ob. cit., pp. 2 9 - 3 0 ) .
Quando se trata exactamente de uma
meiro o «delegado operário» e ao segundo o
comandita — no sentido de ter um maior
«delegado patronal».
«A associação em comandita (escreve um número de associados e, por isso, ela está
cooperador francês experiente, Ch. Maraux), dividida em equipas cooperativas, — surgoi
reconhecida pelo chefe da empresa, discute dois novos delegados eleitos: o «técnico» (o
e concerta com ele as condições de fabrico que entende dos processos de fabrico ou
e de retribuição por intermédio de represen- construção) e o «contabilista». De resto,
tantes escolhidos pela comandita e recruta- todas as funções, desde a organização do trados no seu seio. Os membros da associação balho ao controle de execução, competem á
escolhem entre si os mais capacitados e de comandita através dos seus órgãos que, na
mais seguro carácter para conduzir os tra- Imprensa Nacional francesa, eram constituíbalhos. Estes delegados eleitos não exercem dos por um conselho de administração e por
uma autoridade sem controle e, cumprido o uma comissão de controle.
seu mandato, retomam o trabalho no meio

«A

S A C A

Antes de mais queremos pedir muita desculpa à «A Sacavenense» pela dmeora de
publicação desta reportagem, informando
que ela se deve a um lamentável extravio de
apontamentos de que só muito dificilmente
conseguiu fazer-se uma breve reconstituição.
Tornamos extensivo o pedido de desculpa
a todos os cooperativistas que contribuíram
para que a sessão decorresse em ambiente
tão agradável.
Desde 27 de Julho que a Cooperativa «A
Sacavenense» conta mais um aniversário: —
o 59.°. O alvorecer desse dia despertou com
uma salva de 21 morteiros que espalhando
aos quatro ventos o seu troar, deram a certeza à massa associativa desta cooperativa
que ela singra de vento em popa militando
sempre pela emancipação económica dos seus
adeptos.
Pelas 15 horas, na sala de sessões do Sport
Grupo Sacavenense, gentilmente cedida, efeetuou-se uma sessão solene, aberta com algumas palavras do presidente da mesa de
Assembleia Geral da «A Sacavenense» que
solicitou os camaradas Desidério Costa, da
Unieoope, Dr. Sá da Costa, da Comissão do
Boletim c Jaime Ribeiro Santos, da «Piedense» respectivamente a presidir e a secretariar.
A vibrar entusiasmo pela causa cooperativista fizeram uso da palavra os camaradas
Carlos Baptista da «A Sacavenense», D . Virgínia Correia, da Comissão Feminina da
•1
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«Piedense», Francisco Frutuoso da Comissão
Cultural também da «Piedense», Duarte
Marques da «Ajudense», Rui Rodrgiues e
Manuel António Pires da Coop, de Alhos
Vedros, Júlio de Almeida, delegado da «A
Sacavenense» à Unieoope, Dr. Sá da Costa
da Comissão do Boletim e Desidério Costa,
da Unieoope.
Também foi orador o sr. José Carlos Raimundo, da Academia Recreativa Musical de
Sacavém que salientou a amizade que une a
sua colectividade à cooperativa.
Por f i m falou o presidente da festejada,
camarada António Francisco. Agradeceu a
presença amiga de todos os que honraram a
«A Sacavenense» com a sua presença. Terminou convidando a assistência a acompanhá-lo à Sede onde seria oferecido um modesto mas significativo copo-de-água.
Já na Sede, mesmo enquanto se petiscava,
não deixou de aproveitar-se o tempo em
troca de impressões num sempre proveitoso
«tu cá, tu lá» acerca do problema cooperativista.
E foi assim que se encerrou o dia comemorativo de mais um aniversário desta gloriosa cooperativa.
A Unieoope e o Boletim cooperativista
apresentam as suas mais efusivas felicitações desejando sempre franco progresso à já
tão progressiva cooperativa de Sacavém.
J. A.

b) Recrutamento e exclusão da equipa —
O recrutamento é feito pelos próprios trabalhadores e entre os que já exerciam a sua
profissão, num mesmo serviço, numa mesma
fábrica, ou numa mesma região, podendo
contudo ser admitidos novos membros.
Nos casos de exclusão de um membro,
há antecipadamente lugar ainda para duas
advertências, e tendo ainda o interessado
a possibilidade de recorrer da decisão da
comandita para a entidade sindical. (V. alínea e). Este 6 o processo que foi a d o p t a d a »
na comandita da Imprensa Nacional f r a n - ^
cesa.
1

1

c) Distribuição de tarefas dentro de uma
equipa — «A experiência tem mostrado, escreve Georges Fauquet, que nas equipas
cooperativas onde todos se conhecem e são
solidários, a distribuição das tarefas tende a
uma utilização mais exacta das aptidões individuais, do que as fixadas por processos
autoritários. Os testemunhos dos homens que
têm vencido na vida interior das equipas
cooperativas são sobre este ponto inteiramente concordantes. Todos esses testemunhos salientam que, no trabalho cooperativo,
cada um é fàcilmente visto no seu justo valor e que o interesse comum conduz a utilizar
todas as capacidades». (Ob. cit., p. 3 0 ) .
d) Repartição do produto do trabalho
comum entre os membros da equipa — Várias modalidades têm sido adoptadas no que
respeita à repartição, entre os membros de
uma equipa cooperativa, do produto resultante do trabalho em comum, a saber: à
«prorata», igualitária e mixta. No primeiro
caso, cada associado recebe na proporção da
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sua produção individual; na modalidade
igualitária, a remuneração é igual para todos
os membros, da equipa, independentemente
do rendimento de cada um; finalmente, na
mista a remuneração é, por um lado, igual
para todos (podendo todavia decrescer proporcionalmente ao que fizer uma produção
abaixo do que for atribuído como nível normal) , sendo atribuído, por outro lado, um
coeficiente (que não 6 imutável) relativo ao
valor profissional de cada um, e que é multiplicado pelo número de horas de trabalho.

cooperativo) igualmente se associaram, ou
em Genève, os vendedores de leite da «Union
laitière», porque não deverá ser encarado
pelas cooperativas de consumo portuguesas
na medida do seu actual desenvolvimento? MAIS
LEITORES
«Esta solução (a da colaboração estreita
E MAIS COLABORADORES
entre as cooperativas de consumo e as de
mão-de-obra) dá a cada um dos grupos em
Na última «Campanha» dissemos que o
presença — di-lo Georges Lasserre, •— plena
«Boletim Cooperativista» necessita de ver
liberdade, plena autoridade e plena responalargado e mais ramificado o aparelho por
sabilidade, no domínio que lhes diz respeito
onde circula.
mais directamente, ou onde são mais capaCom efeito, ele é o veículo portador das
Deve-se dizer, contudo, que a primeira zes, e onde o seu ponto de vista deve preideias
dos cooperativistas. É nele que estes
modalidade—a da remuneração proporcional valecer. Os consumidores determinam, no
trocam entre si as experiências que adquiseu
interesse
que
é
o
interesse
geral,
e
sob
ao rendimento do trabalho individual — foi
rem na formação e na direção das suas
abandonada. E porquê? Porque tendia a des- a sua responsabilidade, a política económica
cooperativas. É ele que leva aos cooperadores
fazer o conceito de ajuda mútua, de coope- a seguir: quais as quantidades a produzir,
portugueses as notícias dos êxitos obtidos
qual
a
qualidade
a
obter?
Os
trabalhadores
ração, introduzindo o da competição que
noutros países, desenvolvendo assim a condeve ser estranho a qualquer associação decidem, igualmente no seu interesse e sob
fiança
no trabalho cooperativo.
cooperativa. Na generalidade, tem perdurado a sua responsabilidade, os meios de exeCom a sua acção o «Boletim Cooperatia modalidade igualitária, persistindo em al- cução: como fazer este trabalho? Os ganhos
de conjuntura, contrapartida de riscos, esses vista» faz crescer, nos seus leitores, a ambiguns casos a mista.
ção patriótica de realizar obra semelhante à
j e) Relações com a organização sindical — são dos consumidores; os ganhos de produconseguida por outros povos, através das
tividade,
os
resultados
de
zelo
e
de
engenho
'No que toca a este particular, é interessante
suas organizações cooperativas, adaptando-a
dos
trabalhadores,
a
estes
últimos
pertennotar uma recíproca influência. Por um lado,
às nossas tradições e às nossas condições nacem».
(Ob.
cit.,
p.
1
2
1
.
Os
sublinhados
são
a organização sindical—refiro-me ao sinditurais.
nossos).
cato autêntico, resultante da associação de
O Boletim é, portanto, a bandeira coopetrabalhadores, cujos dirigentes e linha de
Em que domínios se poderia estabelecer
rativista erguida no nosso país a opoiar o
conduta são expressão verdadeira da vontade essa colaboração, no meio português, entre
esforço dos obreiros do cooperativismo pordos mesmos trabalhadores, — dizia que a as cooperativas de consumo e as de mão-detuguês, dos homens e das mulheres dirigentes
organização sindical interferirá sempre que -obra? Fomentando a constituição de coopedas nossas cooperativas, e a animar os mesejam prejudicados os interesses dos traba- rativas de trabalho, ou equipas, nos seguintes
nos entusiastas e os mais hesitantes a comlhadores, quer pelas bases do acordo estabe- campos:
participarem na tarefa de melhorar a vida
lecido entre a equipa cooperativa e a ema) Entre os jovens e cooperadoras.
e as relações sociais do povo português.
presa, quer na vida interna da equipa. Por
b) Nas pequenas unidades económicas,
Tudo o que se fizer hoje pelo «Boletim
outro lado, a equipa cooperativa pode levar fornecedoras de cooperativas, ou da «Junta
para dentro do sindicato o espírito do tra- de Compras das Cooperativas do Norte» e Cooperativista» será pago pela sua obra f u balho não assalariado mas associado, de mol- da «União Cooperativa Abastecedora — Uni- tura. Como acontece com todos os empreendimentos cooperativistas que vivem e prodes cooperativos e, por consequência, de- coope».
gridem ele dará um dia mais do que recebe
monstrar uma solução em que o regime
e) E nas unidades fabris, propriedade das hoje.
assalariado, típico em sociedade capitalista
cooperativas de consumo, como sucede com
E que se deve desejar que o Boletim re(e por vezes até em longas fases de regimes
as padarias que já em numerosas cooperati- ceba hoje?
de economia planificada) é abolido, em suma.
vas de consumo existem.
Em primeiro lugar mais leitores, para que
possa formar mais vasta a consciencializa(Transcrição da obra — O Cooperativismo ção do ideal cooperativo; mas também maior
li a altura de considerar como no sector
económico cooperatizado se desenrola a — objectivos e modalidades —• págs. 3 0 9 a cooperação da parte dos seus amigos, no
actuação das cooperativas de mão-de-obra; 3 1 1 e 3 1 4 a 3 1 5 ) .
sentido de o pôr mais em contacto com as
e aqui está reservado, ao que suponho, papel
coopraetivas e com os seus problemas e de
importante para as cooperativas de consumo
alargar a sua difusão; isto é, ele precisa de
portuguesas.
receber, além de mais leitores, também a
Com efeito, estou em crer ser absolutacolaboração de mais correspondentes e grumente necessário que as cooperativas de conpos de trabalho.
Em Garmisch, a Aliança Cooperativa I n sumo — com as responsabilidades que hoje e
Quanto maior for o número dos seus leijustamente lhes são atribuídas, sobretudo ternacional organizou em Setembro, uma tores, maior será a sua ajuda às cooperatidevido aos progressos económico-sociais ulti- conferência internacional sobre A saúde dos vas. Quantos mais correspondentes e amigos
mamente atingidos, — dizia, importa que as consumidores.
tiver a colaborar com ele e a difundi-lo, mais
cooperativas de consumo considerem o proPara examinar o problema sobre todos os profunda e ampla será a sua contribuição
blema da criação das cooperativas de mão- aspectos convidou numerosos técnicos dos para melhorar a vida dos portugueses, sem
-de-obra, dentro das suas associações, quer movimentos cooperativos filiados: químicos, os opor uns aos outros, mas, pelo contrário,
fomentando-as junto das pequenas unidades juristas, educadores, encarregados de vendas em convivência fraterna.
económicas, importa estudar metodicamente; e de produção cooperativa, donas de casa
importa metodicamente, depois, levar à rea- (dirigentes das guildas femininas).
Uma característica essencial da coopelização.
O f i m da Aliança Cooperativa Internarativa
é a igualdade de direitos. A coopeQuando, em França, os fabricantes de pão cional mobilizando todas estas pessoas é o
rativa é dirigida pelos seus membros os
de
estudar
a
acção
mais
apropriada
e
mais
que na «Union des Coopérateurs du Comquais — homens ou mulheres — t ê m os
brésis» trabalham, constituíram a sua coope- eficaz a empreender pela organização coopemesmos direitos, os mesmos poderes de
rativa de mão-de-obra, ou em Micheraux rativa, quer à escala nacional, quer internadecisão.
cional,
em
vista
à
defesa
do
consumidor
e
(Bélgica), os condutores de camionetes da
«Société Générale Coopérative» (armazém em especial da sua saúde.

A saúde dos consumidores

fi

Em diversos países existem ainda hoje
A história maravilhosa de
muitas pessoas que lêem com grande interesse «A História dos Pioneiros de Rochlivro «O Senhor os Ajudou» (The Lord
dale», de Holyoake, em que o autor descreve com pormenores pitorescos a fundação helps those) que contém a história não mee o funcionamento da cooperativa de con- nos maravilhosa da actividade desenvolvida
sumo criada pelos pobres tecelões dessa cida- no domínio cultural e cooperativo pela
dezinha inglesa. Em época mais recente Universidade canadense São Francisco XaB. Fouler publicou em Nova Iorque seu xier, na Nova Escócia. Esta Universidade,

Os problemas c o n t e m p o r â n e o s
da Direcção e da Administração
das Sociedades Cooperativas
Resolução adoptada por maioria

COOPERATIVO

rio X X Congresso da A. C . I.

«Considerando que é dever das cooperativas espalhadas por todo o mundo realizar
A Sociedade de Consumo de Estocolmo e as suas transacções da maneira mais eficaz
Arredores é uma cooperativa que, contando para que possam proporcionar o máximo de
em 1916 apenas 600 sócios, tem hoje cerca economia aos seus membros, contribuir para
de 200.000. A sua organização é perfeitís- aumentar o p o d e r de c o m p r a do povo,
sima. Sendo a única cooperativa abastecedora elevar o seu nível de vida e dar exemplos
de Estocolmo — capital da Suécia — e arre- marcantes de instituições bem dirigidas nas
dores, onde vive perto de um milhão de ha- regiões em que estão situadas;
bitantes, tem uma extensa rede de sucursais
E considerando que se desenvolveu e se
racionalmente espalhadas e que lhe permite
está continuamente desenvolvendo uma série
uma perfeita distribuição pelos sócios. Repade técnicas e de novos moldes no que diz
re-se na quantidade e tipos de sucursais darespeito à arte e à ciência de uma adminisquela cooperativa:
tração eficaz;
119 abastecedoras de combustíveis, conE considerando que a arte e a ciência da
servas, frutas e drogaria; 122 fornecedoras
administração moderna eficaz se podem ende carnes frescas, secas e conservas; 88 comsinar e aprender;
binadas que, além das espécies contidas no
Resolvemos que é política da Aliança
primeiro tipo, têm também secções de padaria; 24 com as características das anteriores, Cooperativa Internacional o favorecer, de
mas mais pequenas; 36 com secções de pei- tempos a tempos, numa base financeira que
xaria, peixe em conserva, fruta fresca e le- se baste a si própria, Institutos e Conferêngumes; 371 leitarias; 64 de «auto-serviço»; cias que tenham por assunto a administração
e direcção e para as quais sejam insistente9 restaurantes; e 8 confeitarias.
Isto tudo está espalhado por Estocolmo e mente convidados a participar os gerentes e
pertence à Sociedade de Consumo de Esto- administradores das sociedades cooperativas
das diversas partes do mundo. É igualmente
colmo e Arredores.
resolvido que este Congresso insista junto
Em fins de 1955 havia na Suécia 2.425
de todas as organizações membros da A. C. I .
estabelecimentos de auto-serviço, pertencendo
para que elas igualmente organizem Institu1.479 ao movimento cooperativo!
tos onde se ensinem e aprendam os assuntos
administrativos, e que neles participem e
colham benefícios os gerentes e administraFERIAS
dores cooperativos dos seus países.»
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ALEGBE»

Os grupos de cooperadoras suíças trabalham muito para manterem colónias de férias para os pequenos cooperadores.
Durante o inverno realizam festas, vendas
de objectos, apelos de solidariedade, sessões
de cinema, etc., para angariarem os fundos
necessários para a manutenção das colónias
de férias.
Uma característica admirável do seu espírito de fraternidade é o de convidarem
crianças de outros países para uma estadia
gratuita. Este ano doze crianças belgas, durante vinte dias, gozaram umas revigoranf.es
férias na montanha, a 900 metros de altitude,
na «Casa Alegre», o lar de férias da cooperativa de Lausanne.
Talvez, pela primeira vez, mas incisivamente estes pequenitos tivessem sentido a
beleza da entreajuda e da solidariedade.
G

Duas grandes ideias constituem
das cooperativas.
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uma iniciativa cooperativa
fundada por eclesiásticos católicos e que é
ainda dirigida por eles, não se preocupou,
a princípio, senão com a instrução dos jovens que já tinham seus estudos secundários.
Observando, entretanto, que ao terminar
os cursos a maioria dos moços se estabelecia
de preferência nas cidades e só pensavam em
aí fazer carreira, os padres decidiram consagrar-se também à instrução da população
local, que era pobre e se compunha principalmente de pescadores, de mineiros e camponeses. Dois professores da Universidade,
Tompkins e Koady (o último f o i nomeado
mais tarde prelado da Casa de Sua Santidade em reconhecimento dos serviços prestados como educador e cooperador), abriram
em diversas cidadezinhas secções da Universidade para a população indígena e conseguiram convencer os pescadores, os mineiros
e os camponeses a frequentar os cursos. Eles
estabeleceram um programa de estudo adequado, destinado em primeiro lugar ao estudo dos problemas práticos e, principalmente, da cooperação. Desse modo, essa^^
secções puderam preparar, e continuam
formar ainda hoje, os quadros dos cooperadores activos que se acham à frente de uma
vasta rede de cooperativas de crédito, de consumo e de produção. Ao f i m de 10 anos, as
cooperativas se espalharam sobre o território inteiro dessa pobre região do norte,
inspirando-se, quanto à sua organização, no
sistema cooperativista dos países escandinavos.
A primeira dessas cooperativas foi fundada
em Little Dover, um lugarejo miserável de
pescadores, nas costas rochosas do Oceano.
Little Dover não possuía então hortas, pomares, cavalos, vacas e, bem entendido, nem
um automóvel. Seus habitantes vendiam a
v i l preço os produtos da pesca, que representava quase que sua única fonte de renda,
aos especuladores da cidade de Boston, nos
Estados Unidos. N o decorrer do primeiro
inverno do seu funcionamento as secções da
Universidade estudaram os meios que p e ^ ^
mitiriam eliminar das operações de venda,os intermediários prejudiciais. Mas que caminho tomar?
«Nós precisamos construir uma fábrica de
conservas de lagostas», declararam os pescadores a Tompkins. «Mas, todos juntos, não
possuímos dinheiro bastante para isso».
Entretanto, apesar da falta de meios, os
pescadores decidiram construir a fábrica. Durante todo o inverno de 1929 eles cortaram
árvores, transportaram à mão os toros e as
pedras, pois não havia cavalos, nem carroças na vila.
A fábrica f o i edificada sem gasto de d i nheiro, mas era preciso comprar máquinas e
aparelhamento necessário. Tompkins ofereceu então à cooperativa recém-fundada, como
adiantamento sem nenhum interesse, a soma
de 300 dólares; além disso, ele pediu emprestados a um amigo 700 dólares, com taxa
de juro muito modesta. Assim f o i possível
adquirir o equipamento indispensável e começar a fabricação das conservas de lagosta.
Ao terminar a estação, vendidas as conservas no mercado de Halifax, a cooperativa

realizou um benefício que lhe permitiu não
somente pagar pagar a sua dívida de 1.000
dólares, mas ainda distribuir uma certa soma
de dinheiro entre os associados. Além disso,
a f i m de melhorar a alimentação das crianças, introduziram cabras na vila, já que não
havia possibilidade de encontrar com que
alimentar vacas. Graças aos esforços de
Koady, o Ministério da Agricultura veio
então em auxílio dos pescadores.
Mais um passo f o i dado quando a cooperativa começou por sua p r ó p r i a conta a
enviar os produtos a Boston, onde ela encontrou um representante. Os associados puderam receber, assim, em 1937, três vezes
mais por quilo de conservas. À fundação da
fábrica cooperativa de conservas seguiu-se a
criação de uma cooperativa de consumo que
serviu, a princípio, para a compra de cordas
e roupas, e depois para a aquisição de géneros alimentícios. Depois de terem podido
melhorar as condições materiais de vida,
pensaram no aperfeiçoamento da instrução
dos filhos. Para esse f i m , construíram no
local da velha escola, um novo edifício escolar e, em vez de um professor, contrataram
dois. Construíram ainda, auxiliados por uma
^ ^ o p e r a t i v a , novos barcos de pesca. A aparição das cabras f o i logo seguida da de carneiros, cuja lã f o i fiada pelas mulheres dos
pescadores, que dela fizeram vestimentas
quentes para o inverno, tão necessárias naqueles climas rigorosos.
Tal é a história, resumida, da cidadezinha
de Little Dover. N ã o é preciso dizer que os
seus pescadores não ficaram ricos depois da
organização das cooperativas, mas n ã o passaram mais necessidades e, o que é mais importante talvez, suas fisionomias não apresentam mais a expressão resignada e triste
que apresentavam no passado. A esperança
surgiu nos seus corações e eles angariaram
a fé no progresso moral e material. Durante
o período de crise em que o continente
americano tanto sofreu, a pequenina vila de
pescadores de Little Dover conseguiu melhorar as condições da sua vida, graças à introdução do sistema de organização cooperativa.
Jjfc Terminada a organização cooperativa
clessa cidadezinha, os representantes da Universidade popular de São Francisco Xavier
fundaram em 1935, na vila de Luisdale, uma
cooperativa de crédito. Esta cooperativa teve,
de início, 35 associados e um capital de
40 dólares. Três anos mais tarde o número
dos seus membros atingia 170, e seu capital
alcançava 1.800 dólares. Graças a esta cooperativa de crédito, os habitantes da vila puderam resgatar suas dívidas, contraídas com
pessoas e instituições privadas, e acumular os
meios necessários à fundação de cooperativas
de outros tipos.
Cooperativos de crédito surgiram também
em outras cidadezinhas. Assim, em Johnson,
a cooperativa de crédito, fundada em 1935,
dispunha em 1938 de um capital de 4.000 dólares e tinha podido fazer a seus associados
empréstimos no valor de 18.000 dólares.
Hoje funcionam na Nova £scócia 119 cooperativas de crédito que, além do mais, exerveram uma influência moralizadora sobre os
habitantes da região. Uma cooperativa de
crédito na vila de Glace Bay se instalou num

local ocupado por um bar, o que provocou
automaticamente o encerramento deste estabelecimento, de maneira que agora, o dinheiro que antes era despendido em álcool,
contribui para elevar o nível de vida da população. As cooperativas de crédito contribuíram em muitas localidades para o progresso da agricultura, fornecendo os meios
necessários às culturas de frutas e hortaliças,
assim como à avicultura.
Todas as cooperativas funcionam de comum
acordo: assim, as cooperativas para
venda de peixe regulam sua actividade, tendo
em. conta as actividades das cooperativas de
consumo, enquanto que estas funcionam em
completo acordo com as cooperativas de crédito. Segue-se daí que, quando um membro
da cooperativa de consumo, por exemplo,
não tem dinheiro bastante para comprar alguma coisa de que necessita, vai à cooperativa de crédito, que lhe fornece os fundos
necessários a esse f i m . Hoje as cooperativas
de crédito fornecem aos habitantes os capitais necessários à construção de casas e saneamento de terrenos incultos.
As secções ambulantes da Universidade popular organizam o trabalho das mulheres,
encorajam o trabalho a domicílio e o artesanato.
A actividade da Universidade de São Francisco Xavier chamou a atenção do Parlamento canadense, que tem sede em Ottawa;
este recomendou o exemplo às demais Universidades do país.
Convém observar que as pessoas que dirigem
o movimento cooperativo professam
uma estrita neutralidade no domínio político
e religioso. Elas consideram que a ideia cooperativa deve estar na base de toda a organização da vida e que a ausência de um ideal
cooperativo em certos países da Europa é
uma das causas de decadência do seu regime
político, pois não quiseram aí ouvir a voz
dos cooperadores.

Cooperativa de Braço de Prata
Aqui damos a boa notícia. A Cooperativa
de Braço de Prata com a sua experiência dc
62 anos de vida, com a progressiva organização que os actuais associados e dirigentes
lhe têm imprimido, criou uma Comissão Cultural. E boa sementeira fez. Os jovens eorrseponderam e mostram-se à altura do seu
tempo e responsabilidades. Organizaram um
grupo de teatro. E o grupo de teatro trabalhou. E na sede, no dia 17 de Outubro,
estreou-se com a peça «Prémio Nobel».
Vivamente saudamos o jovem agrupamento e lhe desejamos uma ampla actuação no
meio cooperativo.

Trabalhos
(Cont.

preparatórios
da pág. 2)

tentes, para fortalecê-las e torná-las cada vez
mais eficientes. Se as cooperativas locais não
funcionam bem, seria conveniente verificar
quais as causas para corrigi-las mediante medidas acertadas e oportunas. Uma cooperativa
de lacticínios, exige consideráveis investimentos em edifícios, máquinas, equipamentos e
veículos. É preciso que haja volume correspondente de matéria-prima, para justificar sua
instalação. Por que, e n t ã o , os criadores da
zona pensariam em organizar outra entidade?
Todos sabem que o custo unitário de produção,
baixa sempre que se concentra a exploração, porque a taxa de amortização dos i n vestimentos se reduz sensivelmente e ela se
processa com maior velocidade.
Mesmo que se trate de uma simples cooperativa para a venda em comum, da produção
dos associados, há problemas que precisam ser
antes pesquisados, tais como o volume e d i versidade da produção, distâncias dos d e p ó s i tos e mercados, instalações adequadas para a
guarda dos produtos, máquinas de beneficiamento, veículos, sacaria, caixotaria e outros
materiais de embalagem. O problema do f i nanciamento das safras t a m b é m requer essensial cuidado.

Tradução
de um artigo
-publicado
pela «Revue des Études
Cooperatives^
Paris —N." 88 — Abril-Junbo
de 1952,
Se se tratar de uma cooperativa de crédito
transcrita de «Coperaminas»,
órgão de agrícola, é importante conhecer todos os dedivulgação
cooperativista
editado
pela talhes indicados no período anterior, mas tamSecretaria
da Agricultura,
Indústria, bém
verificar qual a disponibilidade de capiComércio e Trabalho de Minas Gerais. tais, no meio. Uma cooperativa de crédito

Caixa Económica Operária
A Caixa Económica Operária tem várias
Comissões. Grupos de cooperadores que se
encarregam de idear e executar tarefas, empreendimentos que visam a melhoria económica ou o alargamento da acção educativa dos associados.
A Comissão de Obras e Melhoramentos,
dando seguimento ao seu plano dc iniciativas, propõe-se organizar em Setembro do
próximo ano, uma excursão de 5 DIAS EM
ESPANHA, visitando algumas cidades da
Andaluzia.
O preço total é de 78()$0t). O pagamento
pode ser feito também pela prestação mensal
de 65$0() ou semanal de 15$00.
Certamente que os consócios vão comparticipar em grande número.

agrícola, além dos capitais associados, deve
contar com apreciável volume de depósitos
destes e de pessoas estranhas, porque constituem uma importante fonte subsidiária.
Enfim, nenhuma cooperativa, seja qual for
sua
categoria, finalidade e área de ação, deverá ser constituida sem que antes se faça a
verificação: 1) de que é necessária; 2) quais
os recursos materiais disponíveis, que possam
garantir o seu êxito e 3) qual o volume de
clientela necessário a assegurar a alimentação
contínua e regular das operações.
Está implícito, portanto, que a formação do
capital e a escolha dos dirigentes representam
papel importantíssimo nos estudos preliminares.
É preferível não organizar cooperativas, a
organizá-las precipitada e defeituosamente.
Os exemplos de fracasso abundam, para que
haja quem prefira a improvisação ao método
racional e seguro de acertar.

(Transcrito da revista
Maio-Junho,

'ÍSUL-COOP;>
içsç)

«I

CONCURSO

ORGANIZADO

COOPERATIVO»
PARA

VOCÊ

rativas)) — 5. edição; e «Educação — Coope- oportunidade apresentando um novo trabarativas Escolares — Escola Nova)).
lho, que f o i tido como um dos mais valiosos
São inúmeras as teses e os estudos apre- contributos que grandemente valorizaram
sentados em diferentes congressos interna- aquela reunião, ao qual deu o título «O Crécionais, ou em reuniões gerais efectuadas dito Agrícola Coperativo».
no seu país de origem, igualmente da sua
Figura de destaque no meio intelectual
autoria, através dos quais se descobrem, com brasileiro, e de uma maneira especial no
facilidade, os profundos conhecimentos que movimento cooperativista, tem o Dr. Fábio
sobre a matéria possui tão distinto amigo.
Luz Filho a suprema honra de conhecer e
Sendo um dos representantes da delegação de acompanhar a formidável e justa projecbrasileira ao Seminário Sul-Americano de ção que o seu labor de escritor consciente
Crédito Agrícola, efectuado no ano findo na e altamente cotado, está despertando nos
cidade de Recife, sob o patrocínio da F.A.O., diferentes sectores internacionais do coopeo Dr. Fábio Luz aproveitou tão magnífica rativismo.
n

MOVIMENTO

DAS C O O P E R A T I V A S

NO

BRASIL

(Continuação da página 1)

NÃO SE ATRASE, AMIGO! SE JA
TEM
PRONTA A SUA COLABORAÇÃO,
MANDE-A I M E D I A T A M E N T E .
SE A I N D A L H E ESTÁ A D A R A
U L T I M A DEMÃO, ENCHA-SE D E
CORAGEM E DE-LHA A FORMA
DEFINITIVA.
NÃO SE ESOUEÇA QUE TODOS
ESPERAMOS PELA SUA COLABORAÇÃO.
VEJA O B O L E T I M D E JULHO
E DECIDA-SE PELA M O D A L I D A D E
OUE É MAIS DO SEU GOSTO.
" PARA OUE VOCÊ TAMBÉM CHEGUE A 'TEMPO,
RECTIFICAMOS
PELA ÚLTIMA V E Z OS PRAZOS
DE ENTREGA.
— i o dc Dezembro — «Reportagem
fotográfica» e «Bandeira da Únicoope»;

São de facto expressivos os dados aqui registados, na movimentação de 4.065 cooperativas em actividade nos diversos Estados do Brasil, numa demonstração eloquente da
pujança deste sistema associativo.
O cooperativismo no Brasil actualmente, vem demonstrar a sua eficácia principalmente
no sector da agro-pecuária, cujo desenvolvimento vimos verificando de uns tempos para cá,
com a organização de sociedades cooperativas bem administradas, com o objectivo de estabilizar o custo de vida.

Os planos ultimamente elaborados pelo Governo e, em princípio, movimentando-se
para execução, naturalmente impulsionarão o desenvolvimento do cooperativismo
^
Brasil, que já se faz sentir pela grandiosidade de suas magníficas organizações existentes,
em benefício de seus associados. Em Minas Gerais, o núcleo de cooperativas existentes está
contribuindo para o desenvolvimento da agro-pecuária, pois estas organizações cooperativistas estão proporcionando um grande auxílio à produção, em benefício da colectividade.
Existem também em funcionamento outros tipos de sociedades cooperativas; como
sejam as de crédito agrícola, de consumo e as agrícolas mistas que estão evoluindo satisfatoriamente, com o único objectivo de beneficiar os seus associados, evitando frontalmente a ganância dos intermediários, causadores das altas astronómicas dos produtos
alimentícios necessários à vida, procurando assim a estabilidade dos preços.
Existem actualmente em nosso Estado 265 cooperativas quase todas em franco funcionamento, com cerca de 70 m i l associados.
Pelos elementos coletados em 31-12-58, já confirmados por documentos contábeis
verificamos que, das existentes, 90 cooperativas apresentaram os seguintes dados estatísticos: Em 90 cooperativas:
N.° de associados
Capital subscrito
Capital realizado
Total de vendas
Empréstimos efectuados
Total de depósitos
Movimento geral das 90 cooperativas

— 31 de Dezembro — «Frase de propaganda», «Reportagem jornalística» e «Artigo cooperativo».

Crédito Agrícola e Problema Agrário
(Continuação da página 1)
«O cooperativismo no Brasil e sua evolução));
«Teoria e prática das sociedades
cooperativas)), 800 páginas em grande formato, considerada pela União Panamericana, de Washington, como a mais completa no género;
«.Sociedades cooperativas))
(os princípios
doutrinários do cooperativismo, leis, estatística mundial, estatutos de todas as formas de
cooperativas, notadamente o agrícola), livro
de 420 páginas; «Rumo à Terra)), obra que
mereceu os mais francos elogios de vários
escritores de diferentes nacionalidades; «Princípios cooperativos)), que f o i considerada
pelo «Curso para dirigentes do movimento
cooperativo» realizado em Santiago do Chile,
como excelente manual, distribuído na ocasião entre os alunos de vários países que
frequentaram o mesmo curso, e estando para
sair: «Teoria e prática das sociedades coope8

24.375
165.751.800,00
143.319.000,00
1.071.960.800,00
90.067.300,00
30.342.900,00
7.203.199.400,00

Como se verifica, o Estado de Minas vem ultimamente fazendo jus a uma melhor
colocação vanguardeira no movimento cooperativo do Brasil, com o aumento vertiginoso
das sociedades cooperativas bem administradas. As cooperativas de produtores de leite e
de lacticínios da zona da Mata, as dos plantadores de cereais em geral do triângulo Mineiro
e as do norte do Estado e do Centro, todas em franco funcionamento, demonstram categoricamente a eficiência do sistema sócio-económico-financeiro que dia a dia vai tomando
vulto em nosso Estado, para melhor distribuição das nossas riquezas.
Principalmente agora que o Governo de nosso Estado está disposto a amparar as
sociedades cooperativas por ver no sistema uma das maneiras de combater o intermediário,
conseguindo maior produção e uma distribuição equitativa, em benefício de seus associados, tais sociedades naturalmente se organizarão em maior número, de vez que são
vários os benefícios que as mesmas podem proporcionar aos sócios em particular e à
população em geral.
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