
O 
Ano Internacional das Cooperativas está chegando ao 
fim em um momento no qual acontecem eventos, en-
contros e intercâmbios em todos os países e continentes. 

O cooperativismo, modelo que associa milhões de trabalhadores 
e trabalhadoras em todo o mundo, tem afirmado e difundido 
por todas as partes do planeta seu questionamento em relação 
ao modelo de desenvolvimento dominante, que gera exclusão e 
ameaça o futuro de todas as espécies, Neste cenário, os países da 
região do Mercosul têm tido um papel essencial.

O ano de 2012 iniciou juntamente com os primeiros pas-
sos da CICOPA Mercosul e com a plena reativação da CICOPA 
Américas. Ambas entidades têm mantido numerosas reuniões 
virtuais e presenciais, chegando ao ponto de delinearem um 
ambicioso plano estratégico apresentado em maio, durante a II 
Cúpula de Cooperativas das Américas, quando, através do lema 
“Cooperativas: desenvolvimento com igualdade social”, reuni-
ram-se mais de mil cooperativistas do continente americano.

Para as atividades dos grupos e empreendimentos apoiados 
pelo projeto Rede del Sur (que, aliás, deu apoio vital ao proces-
so de formação da CICOPA Mercosul), este também tem sido 
um ano intenso e essencial para alcançar as metas do projeto. 
Enquanto nos anos anteriores as ações tinham sido concentra-
das em formação, promoção e fortalecimento das articulações 
com a sociedade civil e instituições públicas em todos os níveis 
territoriais envolvidos – local, nacional e regional –, em 2012 o 
eixo tem sido a implementação do Fundo de Capital e o lança-
mento das cadeias produtivas nacionais e regionais.

Na Argentina, foram concretizados quatro projetos produtivos 
em setores estratégicos para a economia do país: têxtil/confecção, 
agroindústria e metalurgia. Trata-se de projetos que contam um 
total de 21 cooperativas, envolvendo trabalhadores e trabalhado-
ras associados das regiões de Flores, Quilmes e Mendoza.

No Uruguai foi lançado um edital para iniciativas produ-
tivas de relevâcia, ao qual apresentaram-se 19 projetos, repre-
sentando 20 cooperativas individuais ou associadas. Ao mesmo 
tempo, durante o ano as associações setoriais, que englobam 
aproximadamente 15 cooperativas dos setores agroindustrial, 

saúde, metalurgia e gestão ambiental, têm sido fortalecidas.
No Brasil, um edital para projetos produtivos ao seu en-

cerramento contava já 32 propostas recebidas, atualmente em 
curso de avaliação pela UNISOL-Brasil.

No Paraguai, junto com os avanços no plano legislativo, 
assiste-se a um aumento na promoção das cooperativas, 
a partir do apoio a grupos de produtores informais que 
operam principalmente nos setores de artesanato, serviços 
e produção de alimentos e calçados.

Durante o segundo semestre do ano foi ainda realizado 
o II Encontro Latino-Americano de Mulheres da Economia 
Solidária, graças ao apoio da Direção de Economia Social do 
estado do Rio Grande do Sul, que pelo segundo ano conse-
cutivo tomou a iniciativa, lançando a convocatória.

Com as atividades realizadas até a presente data, o número de 
cooperativas e empreendimentos da Economia Social apoiados 
pelo projeto desde seu início alcanou a cifra de 300, representan-
do 75% da meta final.

Do ponto de vista político, a intercooperação tem superado 
as fronteiras do Mercosul, graças ao estreitamento ou fortaleci-
mento de vínculos entre as federações sócias e a COSPE e atores 
da Economia Solidária no Chile e outros países da área andina, as-
sim como na América Central e Caribe, com especial atenção para 
Cuba, país com o qual foi iniciado um processo de intercâmbio e 
troca de informações (ver nota na contracapa).

Enquanto a situação na Europa coloca em evidência a preocu-
pação que a Economia Solidária sempre apresentou em relação ao 
futuro do sistema no qual vivemos, em âmbito regional é possível 
ver os primeiros sinais de perda de energia das economias.

Nós do Projeto Red del Sur encerramos o Ano do Cooperati-
vismo com a esperança e a certeza de que as experiências da Eco-
nomia Social e Solidária, com apoio e fomento, são um pontapé 
para realmente começarmos a transformar, desde a base, os mo-
delos de convivência, produção e bem-estar que ainda imperam 
em nossas sociedades.

Equipe da Unidade de Gestão – Projeto Red del Sur – (Sede Montevi-
déu, COSPE, Uruguai)

Um ano de celebrações, 
certezas e esperanças

Projeto DCI-NSAPVD/127763/2009/201-649, cofinanciado pela União Europeia (UE). As informações contidas neste documento são de responsabilidade exclusiva 
dos sócios do projeto e em caso algum deve-se considerar que reflita os pontos de vista da UE.
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NESTA 
EDIÇAO:

Este Boletim é dedicado ao Fundo de 
Capital (ver páginas 2 e 3). 
Veja abaixo os números do Fundo.

Projecto

Cadeia 
Binacional de 
Maquinário para 
a Agricultura 
Familiar

Cadeia 
Binacional 
Solidária do PET

Países

Argentina
Uruguay

Brasil
Uruguay

Cooperativas envolvidas

4 cooperativas metalúrgicas da 
Argentina,  1 cooperativa de serviços 
agrícolas, e, indiretamente, 8 de  
produção agropecuária, além de 
acordo com a União de Canavieiros 
Independentes de Tucumán.

21 cooperativas de catadores, 2 
cooperativas industriais e, em breve, 
cooperativas de confecção.

País 

Argentina

Brasil

Uruguai

Setores de atividade

Agroindústria, têxtil, 
metal-mecânica

Agricultura, indústria, 
artesanato e serviços  

Agricultura,  saúde, 
metalurgia, elaboração de 
alimentos, serviços

Cooperativas envolvidas

23

mais  de 30

20

País 

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Perfis ou 
Projetos 
apresentados

5

32

0

19

Projetos 
aprovados

4

4

0

7

Projetos 
executados ou 
em execução 

2

0

0

7

Projetos 
em re/
formulação

1

14

1

12

“Promoção do cooperativismo de trabalho associado e fortalecimento das redes de 
empreendimentos da economia social do MERCOSUL como estratégia de combate à 
pobreza e construção de uma sociedade mais democrática e sustentável”

Características do fundo regional:

Situación geral por fundo:

Características dos projetos apresentados:



O Projeto Red del Sur na Argentina trabalha 
principalmente em três territórios: General 
Lavalle, na província de Mendoza; Quilmes 
e Las Flores, na província de Buenos Aires. 
Nestes territórios o trabalho, por sua vez, 
concentra-se em diversos setores de ativida-
de. O Fundo de Capital funciona a partir do 
seguinte critério de trabalho e ação.

No caso de Mendoza, a cooperativa be-
neficiária do fundo é a COOPAFES, formada 
por 150 produtores de agricultura familiar. 
Os cooperativistas participam de um pro-
cesso de agregação de valor aos próprios 
produtos, em particular na produção de to-
mate, através do processamento, engarrafa-
mento e comercialização do molho. O apoio 
ao processo será realizado com a compra de 
um trator que será, para os produtores, de 
uso coletivo, e permitirá abaixar os custos 
de produção, já que até o momento os pro-
dutores devem alugar o maquinário.

No caso de Quilmes, programa-se a com-
pra de uma bobinadeira para motores que 
irá fortalecer o trabalho conjunto de qua-
tro cooperativas que fabricam motores para 
eletrodomésticos e uma máquina de emba-

lagem de alimentos para cooperativas do se-
tor alimentício, incorporando assim novos 
produtos.

Na localidade de Las Flores, quinze coope-
rativas do setor têxtil centralizadas na Associa-
ção de Confecções de Las Flores recebem este 
apoio. Através do fundo será possível equipar 
uma oficina para cursos, dando impulso ao 
projeto de criação de um espaço educativo lo-
cal para fortalecer o setor têxtil, de roupas e de 
calçados. Por outro lado, deve fomentar a cria-
ção de um centro de acabamento de acessórios 
para que a longo prazo seja possível conseguir 
uma integração na cadeia produtiva do setor 
têxtil, de indumentos e de calçados.

A UNISOL-Brasil aproveitou a oportunida-
de do Fundo de Capital da Red del Sur para 
dar impulso ao Programa de Investimento 
Solidário (PIS) em conjunto com outras 
instituições (Secretaria Nacional de Econo-
mia Solidária, Fundação Banco do Brasil, 
Ministério do Trabalho, Governo Federal do 
Brasil). Este programa tem como objetivo a 
promoção do desenvolvimento econômico 
dos empreendimentos ligados à UNISOL 
através do financiamento de projetos de 
investimentos destinados à otimização dos 
processos produtivos, assim como a cria-
ção de novo produtos e geração de novas 
oportunidades de negócios na Economia 
Solidária. Desta maneira é possível unificar 
as demandas das entidades de Economia So-
lidária, favorecendo a identificação, seleção 
e classificação destas.

Por sua vez, dada a diversidade de fontes, 
dá-se uma certa complementariedade para 
o possível destino dos fundos, podendo ser 
apresentadas duas categorias de projetos: a) 
Projetos de Custeio de ações para a melho-
ria da gestão e para o desenvolvimento de 
novos negócios, produtos e inovações tec-
nológicas e b) Projetos de Investimento para 
a aquisição de bens duráveis com forte im-
pacto na capacidade produtiva dos empre-
endimentos da Economia Social e Solidária.

O valor máximo financiável é estabelecido 
de acordo com o faturamento anual do empre-
endimento: até R$ 25.000 para um faturamen-
to anual de até R$ 1.000; R$ 100.000 para uma 
margem anual entre R$ 1.000 e R$ 10.000 e 
até R$ 200.000 para os empreendimentos que 
faturem mais de R$ 10.000 por ano.

O edital para a apresentação de propos-
tas encerrou-se no dia 2 de setembro, tendo 
recebido no total 32 projetos. Estes projetos 
passaram por uma primeira avaliação, com 
a consequente aprovação de quatro dentres 
eles. Outros 14 foram devolvidos para re-
formulação e adequação. Os projetos apre-
sentados compreendem empreendimentos 
de diversos ramos produtivos (agricultura 
familiar, agroindústria, indústria, artesanato 
e prestação de serviços) e de diferentes re-
giões do país.

O Paraguai passa por uma situação particular 
quando comparado às realidades dos países 
vizinhos, já que seu foco principal no projeto 
Red del Sur tem sido trabalhar por um mar-
co jurídico para o cooperativismo nacional. O 
objetivo fundamental da CONPACOOP, desde a 
entrada para a Red del Sur, tem sido a promo-
ção do cooperativismo de trabalho, modalida-
de com escassos antecedentes no país.

Desde o início da sua participação no projeto, 
foram identificados oito grupos que apresen-
taram propostas produtivas solidárias e auto-
geridas pelos trabalhadores. CONPACOOP esta 
trabalhando para o fortalecimento dos empre-
endimentos a serem apoiados. Entre eles, três 
são os grupos que encontram-se em uma etapa 
mais avançada de construção de um vínculo as-
sociativo. Por um lado os produtores de moran-
gos, sobre os quais fala-se mais detalhadamente 
nas notas da página 3, a qual seria a proposta 
mais avançada. Por outro lado está a Zapacoop, 
uma cooperativa de sapateiros composta por 39 
sócios, atualmente apoiada pelo Ministério das 
Indústrias, que lhes forneceu um espaço dotado 
de maquinário. Atualmente está sendo prepara-
do um estudo de viabilidade, mirando apoiá-los 
com a diversificação comercial, já que hoje em 
dia a produção é totalmente voltada para o exér-
cito e para a polícia, entidades que normalmente 
efetuam o pagamento a prazo. Para garantir a es-
tabilidade do empreendimento durante este pe-

ríodo é preciso diversificar a clientela e aumen-
tar por sua vez a produção. A implementação de 
novos desenhos também seria encorajada. Este 
estudo de viabilidade conta com a colaboração 
da ONG CIDEAL, sócia do projeto Red del Sur e 
com sede no Paraguai.

Há ainda a Mil Solidários, uma pré-coope-
rativa formada por 54 mulheres que vivem na 
periferia da capital paraguaia, Assunção, em uma 
complexa situação sócioeconômica. A maioria 
delas são mães solteiras, sem experiência prévia 
no mercado de trabalho, interessadas em oferecer 
serviços de limpeza, cozinha e lavanderia. Neste 
momento trabalha-se junto a estas mulheres para 
a construção de um projeto produtivo.

Paralelamente, a CONPACOOP está em 
etapa de definição das modalidades nas quais 
será implementada a oportunidade de finan-
ciamento oferecido a estes novos empreendi-
mentos através do Fundo de Capital.

O trabalho realizado desde o implemento do 
Fundo de Capital no Uruguai concentrou-se 
em duas direções. Por um lado conseguiu-
-se o apoio e o financiamento do Ministério 
das Insdústrias, com o qual foi assinado um 
convênio em março. Este contexto permitiu 
o avanço do implemento do fundo de várias 
etapas. A primeira delas foi o lançamento de 
um edital para projetos. A convocatória con-
vidava cooperativas filiadas à FCPU a apre-
sentar projetos de investimento de valor de 
15.000 euros, no caso de iniciativas de um 
só grupo, ou de 35.000 euros, no caso de 
projetos intercooperativos. Os projetos deve-
riam ser mirados à compra de equipamentos. 
Ao edital foram apresentados 19 projetos, 
e, entre propostas individuais ou coletivas, 
chegou-se ao número de vinte cooperativas 
envolvidas. Os projetos apresentados provêm 
seja de Montevidéu seja do interior do país, 
assim como de diversos setores produtivos 
(agropecuária, agroindústria, saúde, meta-
lurgia e gestão ambiental).

Em um segundo momento foram ava-
liados os projetos apresentados e foram 
dadas recomendações para eventuais cor-
reções e ajustes necessários. Contempora-
neamente ao processo de reformulação dos 
projetos, e com ajuda da equipe Red del 
Sur da FCPU, do Ministério para o Desen-
volvimento Social e também da Unidade 
de Estudos Cooperativos da Universidade 
da República, foi promovido um proceso 
formativo para capacitar as cooperativas 
com o intuito de ajudá-las em termos de 

identificação e compreensão de seus pró-
prios pontos fortes e fracos, assim como 
de suas necessidades. E outras palavras, o 
trabalho de elaboração do projeto foi le-
vado como um processo de aprendizagem 
para as cooperativas envolvidas.

Atualmente, sete dos projetos foram já 
aprovados, e entre estes quatro já efetua-
ram as compras, e três estão com o proces-
so de compra em curso.

Além da importância concreta dada pela 
possibilidade de prover equipamentos que 
podem melhorar

a produtividade e qualidade dos servi-
ços das cooperativas, a equipe Red del Sur 
da FCPU reitera a importância do apoio 
a cooperativas que tenham instrumentos 
para interpretar as próprias necessidades 
de modo que possam encontrar soluções 
eficientes para estas. Ao mesmo tempo, 
ressalta o valor de fomentar os processos 
intercooperativos, não somente no setor 
do trabalho mas em todos os outros.

ARGENTINA PARAGUAI

URUGUAI

O Fundo de Capital é um dos eixos estratégicos do Projeto Red del Sur. Seus objetivos 
principais são: promover e apoiar o desenvolvimento e a consolidação de cadeias 
intercooperativas e outras formas de intercooperação em âmbito nacional e regional; 
por outro lado, promover a instalação de cooperativas de trabalho no Paraguai. Veja 
abaixo a situação deste Fundo, por país e por organização.

Cooperativistas da COOPAFES mostram seus produtos em 
feira (ver quadro na próxima página)

Banco construído pelo projeto Ecouni com material reciclado (ver 
quadro na próxima página)

Areguá: emblemática zona produtora de morangos (ver quadro 
na próxima página)

Cooperativistas da Canelones Emergências (ver quadro na 
próxima página)

BRASIL 



PERFIS DE ALGUMAS COOPERATIVAS DE BASE

BRASIL 
Ecouni: uma marca para os reciclados

No Brasil, um dos projetos apresentados para o Fundo 
de Capital foi o Ecouni, uma linha de produtos realiza-
dos com plástico reciclável. A proposta foi lançada em 
abril deste ano durante a “Expo Brasil – Desenvolvimen-
to Local”, realizada em Brasília durante um encontro de 
inovações tecnológicas. A gama de produtos vai desde 
móveis para casa, cadeiras, bancos, e vasos até acessórios 
para vestuário, entre outros objetos. Um dos produtos 
de maior destaque é uma tampa de bueiros capaz de su-
portar um peso de até 25 toneladas, atualmente utiliza-
da pela prefeitura de Joinville, graças a uma negociação 
realizada pela Unipol (Cooperativa dos Trabalhadores 
da Indústria de Polímeros de Joinville). Desta forma, a 
Ecouni transforma-se em uma experiência inédita den-
tro do universo da Economia Solidária, que permite a di-
versificação da produção e ao mesmo tempo a geração de 
trabalho, criando benefícios de maneira equilibrada e res-
peitando os princípios de cuidado com o ambiente.

O projeto segue os seguintes princípios: produtos atóxicos, biode-
gradáveis, o comércio justo e solidário, uso econômico da água, energia 
limpa e natural, produtos orgânicos e reciclagem, além da preservação dos 
valores culturais.

O local onde são produzidos estes objetos é a central de plásticos, cedida 
pela Unipol. Este local engloba todos os trabalhadores que atuam no setor 
de reciclagem, permitindo e fomentando a formação de todo um ciclo que 
começa com a reciclagem do material e que vai até a transformação, obten-
do um produto com grande valor agregado e com tecnologia inovadora.

Atualmente, a UNISOL Brasil está negociando para que as prefeituras 
das cidades de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e Novo Hamburgo, 
no Rio Grande do Sul, possam comercializar tais produtos.

O projeto Red del Sur apoia também a internacionalização do produto 
no território italiano. De fato, a tampa de bueiro foi apresentada em Bolo-
nha durante a Feira Sana, uma das maiores feiras de produtos orgânicos e 
ecológicos da Europa, conduzindo a tratativas com governos locais italia-
nos para a sua comercialização.

PARAGUAY
Produção associativa de frutas em Areguá

Uma iniciativa que está recebendo apoio no Paraguai através do projeto Red 
del Sur é um projeto desenvolvido por produtores de morangos da cidade de 
Areguá, capital do departamento Central e localizada a 28 quilômetros de 
Assunção, conhecida por sua história e pela produção de morangos e arte-
sanato de cerâmica.

O empreendimento encontra-se em uma situação frágil devido à depen-
dência da colheita de somente um tipo de lavoura, já em si não volumoso. 
O objetivo do projeto que está sendo desenvolvido é unir as produções, 
processá-las em grupo e vendê-las em forma conjunta.

Houve já avanços no processo, através da elaboração de alianças estraté-
gicas tanto com o governo nacional como com o local. Por um lado, surgiu 
uma doação que permitiu a compra de três terrenos onde será estabele-
cida a estrututa onde reunir as colheitas, processá-las e que servirá como 
depósito dos produtos a serem vendidos. Trata-se agora de dotar o grupo 
com equipamentos básicos para o processamento, tais como geladeiras, 
congeladores e cozinhas. Neste sentido busca-se complementar os recursos 
do projeto Red del Sur com fundos do governo nacional, especialmente do 
Ministério da Indústria.

Ainda assim, para a equipe Red del Sur do Paraguai é importante que o 
empreendimento diversifique o perfil produtivo, e já está sendo feito um 
estudo de viabilidade para que a empresa também inicie a produzir mangas, 
frutas cítricas e melões. Estuda-se ainda a possibilidade de produzir hortali-
ças. A ampliação da produção que está sendo planejada permitira ao grupo 
ampliar as entradas de capital durante o ano, além dos atuais quatro meses.

URUGUAY
Uma rede solidária de ambulâncias

A implementação do Fundo no Uruguai segue uma 
selação territorial e setorial, promovendo os projetos 
do interior do país e aqueles que combinem setores 
produtivos. Sobre este último aspecto, é importante 
destacar a experiência realizada pelo setor de ambulân-
cias. O processo destes cooperativas começou durante o 
encontro de cooperativas de saúde apoiadas pela FCPU, 
que permitiu identificar os diversos perfis do setor sa-
nitário e suas necessidades. Entre elas, surgiu a necessi-
dade criar relações entre as diversas áreas, de modo que 
se complementem, além de promover o maior apoio 
mútuo dentro de um mesmo setor, como no caso das 
ambulâncias que trabalham no mesmo departamento 
de Canelones atendendo aos mesmo povoados. A com-
plexidade e os desafios deste setor levaram a FCPU a 
buscar uma consultoria de técnicos da faculdade de 
Economia e técnicos em Economia Sanitária da Univer-
sidade da República. Para sanar as falhas que surgiram 

durante o processos, as cooperativas trabalharam em al-
guns aspectos, o que permitiu recolher elementos para 

escrever e apresentar um projeto específico. Entre os três 
projetos propostos, um é mirado ao desenvolvimento de um 

programa computacional para registrar e acompanhar os usuários, e 
que poderia também ser utilizados pelas outras cooperativas de ambulâncias 
em processo de consolidação. Uma vez alcançada esta etapa de melhora-
mento, as cooperativas poderão prosseguir com a criação de uma rede e 
com a criação de um sistema de emergência conjunto que atenda a mais 
pessoas no território e com um serviço melhor, com o diferencial de ser 
uma rede de cooperativas da própria região.

Abaixo um breve perfil de alguns dos empreendimentos beneficiados nos quatro países através 
da implementação do Fundo de Capital

ARGENTINA
A Experiência de Mendoza: Coopafes

Mais de 150 pequenos empreendimentos agruparam-se formando a coope-
rativa de produtores Coopafes, dando como resultado a consolidação de um 
projeto de aquisição de maquinário através do Fundo de Capital, junto ao pro-
jeto Red del Sur.

A produção da cooperativa é baseada no plantio e colheita de tomates para 
a venda da polpa triturada. Este tipo de cultivo rende apenas uma colheita 
por ano, por tal razão a cooperativa depende dos ciclos do campo. Por isto, a 
aquisição de maquinário diminui a dependência destes empreendimentos dos 
processos de aluguel. Como acontece frequentemente, há pouca capacidade 
para adquirir capital fixo, já que não se possui grandes quantidades de capital 
financeiro, de forma que aumentar o potencial produtivo e reduzir os custos 
torna-se um dos grandes desafios.

Neste contexto, desenvolveu-se o projeto de compra de um trator. O projeto 
não previa somente incorporar maquinário mas também capacitar para seu uti-
lizo, razão pela qual foram realizadas jornadas de capacitação com especialistas.

Com este trabalho avançou-se nos processos necessários para a compra do 
maquinário e também de outros insumos. Em um primeiro momento foram 
adquiridas as garrafas para o envasamento e distribuição do tomate triturado; 
posteriormente começou-se o processo de licitação e aquisição do trator. Des-
te forma foi possível consolidar as duas partes indispensáveis em termos de 
capital necessário para aumentar significativamente a produção, reduzindo ao 
mesmo tempo os custos.

A compra deste maquinário para a zona e para os produtores é de vital 
importância porque permite a criação de relações sociais a partir do trabalho 
conjunto dentro do projeto. Em outras palavras, o maquinário é a 
base de um projeto para construir um caminho econômico 
alternativo que permita reproduzir uma economia social 
e solidária a partir de uma experiência local e territorial, 
como a promovida pela Coopafes.



Este espaço é dedicado às ações que as entidas e os 
membros da CICOPA Mercosul e CICOPA Américas 
realizaram durante o Ano Internacional das Coope-
rativas. São atividades plenas de compromisso e soli-
dariedadem, com o objetivo de consolidar este setor 
cooperativo como instrumento para o real desenvol-
vimento de nossas sociedades. Já não há margem de 
dúvida sobre a necessidade de melhorar a distribuição 
das riquezas. Vê-se o aumento das injustiças com a cri-
se dos países centrais. É este o momento em que os tra-
balhadores organizados nas próprias empresas devem 
tomar as rédeas da transformação social. É o momento 
de as pessoas tomarem a economia nas próprias mãos.

Nós, das cooperativas de trabalho do Mercosul, te-
mos apoiado as ações coordenadas, conseguindo 
as primeiras realizações além dos quatro países 

fundadores do bloco. Neste sentido, foram desenvolvidas 
oficinas em Quito, no Equador, e em Santiago, no Chile. 
Abrem-se ótimas oportunidades para a consolidação do 
setor em ambos países. Foi também estabelecido um for-
te vínculo com diferentes agentes sociais em Cuba, com-
prometidos em uma transformação da economia na ilha, 
que tenha como referência o incremento do sentimento 
solidário e democrático no âmbito empresarial através da 
autogestão na forma de cooperativas.

Ainda, outros sócios de nossa organização continental 
(CICOPA Américas) têm realizado importantes eventos, 
como por exemplo o seminário sobre cooperativismo e 
movimento sindical na ocasião da Cúpula Cooperativa no 
Quebec em outubro deste ano. Na ocasião, cooperativis-
tas canadenses e norteamericanos esforçaram-se para fazer 
presente a voz de nossa expressão cooperativa. Resta ainda 
muito o que fazer. São necessários esforços legislativos es-
peciais na Colômbia; são necessárias ações de difusão e in-
fluência no âmbito legal e institucional nos Estados Unidos 
e no México. Mas estamos conseguindo progredir. Temos 

consciência dos problemas comuns e específicos de nossos 
companheiros em cada lugar.

Temos também unido nossas vozes para dar mais força 
à expressão transformadora do cooperativismo em escala 
mundial. Não há mais tempo para timidez. A sobrevivência 
de nossa espécie exige presença. Por isso recebemos com 
alegria a proposta da Aliança Cooperativa Internacional 
para promover uma Década das Cooperativas. Porém, pelas 
mesmas razões temos sido críticos em relação a alguns de 
seus conteúdos, demasiado ambíguos ou carentes de uma 
visão a longo prazo. As cooperativas do mundo devem, efe-
tivamente, ter uma maior presença no campo econômico 
mundial, mas por uma razão ainda mais profunda que pelo 
mero fato de ter o próprio lugar. Trata-se dos efeitos diretos 
e indiretos do deslocamento da ação mirada ao lucro e do 
pensamento no capital para uma mentalidade em prol dos 
cidadãos e trabalhadores, organizados para o próprio bem-
-estar. É através dos efeitos sobre a dinâmica econômica e 
financeira global que devemos atuar. Na sua primeira As-
sembleia Ordinária, a CICOPA Américas propunha buscar 
incidir nos âmbitos internacionais buscando o contole do 
capital financeiro especulativo. Finalmente, a ideia é que 
este projeto mundial almejado pela ACI seja um passo ver-
dadeiramente efetico para a mudança de direção da traje-
tória atual do mundo, mudança esta para um modelo de 
desenvolvimento sustentável em escala global que esteja 
centrado em um dos valores primordiais de nossa doutri-
na: a democracia. Democracia nos seus vários campos: de-
mocracia política, mas também econômica, social e, ainda, 
ambiental, esta última como a necessidade de considerar a 
opinião de todos os seres humanos sobre as ações que pro-
duzem impacto sobre os ecossistemas, exatamente porque 
estes vão além das fronteiras. VAMOS TRABALHAR PARA 
QUE O MUNDO SEJA A COOPERATIVA DE TODOS NÓS.

CICOPA Mercosul (CNCT - Confederação Nacional de Cooperativas de 
Trabalhadores da Argentina, FCPU - Federação de Cooperativas de Produ-
ção do Uruguai, CONPACOOP - Confederação de Cooperativas do Para-
guai, UNISOL-BRASIL - Central de Empreendimentos Cooperativos e So-
lidários, OCB - Organização de Cooperativas Brasileiras, Ramo Trabalho)

Maio – Panamá: Cicopa Mercosul participa da cúpula das Coopera-
tivas no Panamá através do lema “As Cooperativas: desenvolvimento 
sustentável com igualdade social”, durante o qual reuniram-se mais 
de mil cooperativistas do continente americano. Durante a ocasião 
a Red del Sur e a CICOPA Mercosul lançaram seu segundo boletim.

Agosto – Chile: CICOPA Mercosul paricipa das Jornadas sobre o 
Cooperativismo de Trabalho organizadas pela COOPEUCH (Coope-
rativa Chilena de Poupança e Crédito) no Chile. Foram realizados 
intercâmbios com companheiros para conhecer seus planos, preo-
cupações e até mesmo ter contato com as realidades concretas atra-
vés de visitas às cooperativas de base. É importante destacar o notável 
empenho em prol do cooperativismo de trabalho chileno realizado 
pela Coopeuch através de sua Fundação, do CIESCOOP (Centro In-
ternacional de Economia Social e Cooperativa) e do companheiro 
Mario Radrigan, marcando assim um processo de intercâmbio para 
a difusão de nossas experiências.

Setembro – Cuba: CICOPA Mercosul apoia a visita de uma dele-
gação cubana ao Uruguai e ao Brasil para a troca de experiências 
e conhecimentos dos instrumentos da região do Mercosul para a 
Economia Social e Solidária, buscando apoiar e fomentar um dos 
aspectos sobre os quais está trabalhando o governo cubano, ou seja, 
o cooperativismo.

Outubro – Canadá: Teve uma destacada presença a CICOPA Merco-
sul na Conferência Internacional sobre o Cooperativismo em Que-
bec, Canadá, em outubro, através da participação de Geraldo Mage-
la, vice-presidente de nossa Organização, integrante da OCB (Ramo 
Trabalho) e de Arildo Mota Lopes, da Unisol, membro da CICOPA 
Mercosul e também presidente da CICOPA Américas.

Outubro – Inglaterra: Participação em Manchester, Inglaterra, no 
evento mundial de encerramento do Ano Internacional das Coo-
perativas, EXPOCOOP, Assembleia Geral da ACI, através de material 
de comunicação disponível no stand da CICOPA Mundial, dando 
visibilidade ao plano estratégico da CICOPA Mercosul e também da 
CICOPA Américas.

Novembro – França: Presença da CICOPA Mercosul através da par-
ticipação de Geraldo Magela (OCB), em Marselha, França, durante o 
evento principal Cooperativismo de Trabalho Mundial do Ano Inter-
nacional das Cooperativas, promovido pela Federação de Cooperati-
vas de trabalho da França.

Novembro – Argentina: Membros da CICOPA Mercosul e de co-
operativas de base da região participam do VIII Congresso Federal 
da Economia Solidária realizado nos dias 8 e 9 de novembro em 
Buenos Aires, Argentina. Durante o evento os Cooperativistas de tra-
balho abriram um espaço para o debate sobre cooperativismo e sin-
dicalismo, com a presença de delegações sindicais e de organizações 
de Cooperativas de Trabalho dos países da região.

Mais de 3.000 cooperativistas participam do encerramento do Ano Internacional das Cooperativas da Reunião Especializada das Cooperativas do Mercosul 
durante o VII Congresso Federal da Economia Solidária e Associativismo PMEs, II Encontro Indo-Americano da ESS e Associativismo PMEs. Estiveram 
presentes no evento membros da CICOPA Mercosul e do Projeto Red del Sur. Buenos Aires, Argentina.
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DIRETRIZES MUNDIAIS PARA AS COOPERATIVAS SOCIAIS

Uma contribuição da CICOPA para a consolidação 
desta nova modalidade.

Considerando o debate sobre as cooperativas sociais no âmbito do Mercosul, organiza-
das fundamentalmente para promover serviços sociais e para a integração das pessoas 
através do trabalho, nós, da Secretaria da CICOPA Mercosul, optamos por uma breve 
apresentação destas Diretrizes Mundiais.

As cooperativas sociais nos nove países que possuem uma legislação específica (Itá-
lia, Espanha, Portugal, Canadá, França, Grécia, Polônia, Hungria e Uruguai) respeitam 
um marco de valores, princípios e definições para todo o movimento. Ainda assim 
contam com algumas características particulares a partir das quais foram desenvolvidas 
estas Diretrizes.

São elas:
1. O interesse geral no propósito primário deste tipo de cooperativas, associando ati-

vidades de produção de bens e serviços de interesse social, envolvendo a inclusão 
de grupos vulneráveis no âmbito do trabalho;

2. Ainda que trabalhem para o Estado, devem garantir a própria autonomia e inde-
pendência;

3. Podem ser integradas em diversas maneiras, seja por usuários, seja por trabalhado-
res (multi-stakeholders) ou até mesmo governos locais e ONGs;

4. Devem garantir uma forte participação dos trabalhadores, jamais inferior a 50% 
dos votos no caso de cooperativas sociais de inclusão trabalhística.

Para mais detalhes e para consultar as recomendações da CICOPA para os governos 
interessados nestas iniciativas, ver www.reddelsur.coop. 
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