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O 2º Encontro Latino-Americano e Caribe das 
Mulheres da Economia Social e Solidária foi realiza-
do em Porto Alegre, nos dias 13 e 14 de setembro 
de 2012, no Centro de Eventos do Hotel Ritter, no 
Largo Vespasiano J. Veppo, 55. O evento contou 
com 446 inscrições, sendo que a presença de parti-
cipantes ficou próxima a 600. Estiveram presentes 
pessoas de quatro países: Argentina, Brasil, Para-
guai e Uruguai. Foram representados 17 estados 
brasileiros: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espí-
rito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, 
São Paulo, Sergipe e Tocantins. Do Rio Grande do 
Sul, contamos com a participação de representan-
tes dos seguintes municípios: Alegrete, Bagé, Bento 
Gonçalves, Cachoeirinha, Candiota, Canoas, Capão 
do Leão, Caxias do Sul, Crissiumal, Cruz Alta, Esteio, 
Giruá, Ijuí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, 
Porto Alegre, Quaraí, Rio Grande, Santa Maria, San-
ta Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livra-
mento, Santo Cristo, São José do Norte, São Leopol-
do, Três de Maio, Uruguaiana e Viamão. Dentre as 
participantes, identificamos os segmentos produti-
vos: quilombolas, agricultoras familiares, trabalha-
doras do setor de alimentação, artesãs, catadoras, 
costureiras, pescadoras, prestadoras de serviços.

Na reunião dos grupos por setores produtivos, 
o debate iniciou a partir de três questões:
• Quais as condições de vida e trabalho das mulhe-
res deste segmento econômico?
• Como se dá a participação das mulheres na forma de 
gestão e organização na associação ou cooperativa?
• Quais as propostas de políticas públicas para as 
mulheres da Economia Solidária?

Um encontro para falar da vida e do futuro
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O coletivo constrói o socialismo do futuro
Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul, 
falou de improviso na abertura do Encontro das 
Mulheres da Economia Social e Solidária. Sua 
participação emocionou as participantes pela 
compreensão da temática. Veja aqui os pontos 
principais de seu discurso:

A CONTRIBUIÇÃO - Quero trazer uma reflexão 
a partir de discussões que tenho feito com 
meus companheiros de Secretaria. 

A PERGUNTA - Nós, socialistas, feministas, eco-
lógicos e democráticos, temos que nos per-
guntar porque o socialismo não deu certo. 
E como as experiências da ES apontam para 
o futuro utópico, democrático e igualitário.

A OPINIÃO - Entendo que não deu certo por-
que a utopia política do socialismo só pode 
ser construída com democracia política e 
democracia dentro da fábrica. No momento 
em que essas experiências ocorreram, hou-
ve um surto libertário com participação das 
classes trabalhadoras, da intelectualidade e 
de setores médios que aderiram à ideia da 
Revolução, da mudança e da igualdade. Mas 
as guerras e a demanda de produtos deter-
minaram uma mudança de rumo, e a demo-
cracia dentro das fábricas foi substituída por 
formas de gerências do processo produtivo e 
fabricação de bens características do regime 
de produção capitalista. A direção de pessoal 
da fábrica substituiu a democracia dos tra-
balhadores dentro da fábrica, e os sindicatos 
viraram estatais.

A CONSEQUÊNCIA - Enquanto se fazia a revolu-
ção social e política com melhorias nas áreas 
da saúde e educação, a democracia definha-
va dentro das fábricas. E a auto-organização 
exercida pelos trabalhadores foi substituída 
pela gerência de um burocrata. A autoridade 
dentro da fábrica, de capacidade punitiva, e 
o enquadramento da produção sem partici-
pação dos trabalhadores oxigenaram o capi-
talismo e transformaram o patrão, de caráter 
privado, em estatal. 

O COLETIVO É O PATRÃO - A Economia Solidária é 
um novo princípio. Ela é a compreensão de que 
um autogoverno dos trabalhadores na base da 
produção é um conjunto de autonomias que 
se interligam em uma rede onde o patrão é o 
próprio coletivo e a autoridade é exercida por 
quem produz. Nesse sentido, o germe da ES é 
o germe do socialismo democrático.

NOVA SOCIEDADE - Não podemos achar que a 
ES produz apenas para o mercado local. O es-
tado deve ter mecanismos para a compra des-
ses produtos, e a sociedade precisa organizar-
-se para que haja uma economia de compras 
solidárias e para furar o bloqueio do poder do 
capital. Para que as pessoas parem de entrar 
na fábrica como um rebanho, durante 8 ou 
nove horas ao dia. Nesse sentido, a ES é o au-
togoverno dos trabalhadores, o autoemprego 
dos trabalhadores e uma rede de educação po-
lítica para um novo tipo de sociedade. 

O VERDADEIRO SOCIALISMO - Nós só podemos 
imaginar uma sociedade socialista e democrá-
tica se compreendermos que o autogoverno 
também é o autogoverno na produção. Isso não 
precisa começar depois de tomar o poder e que-
brar as estruturas capitalistas. Isso começa hoje 
e se transforma em uma rede política nacional e 
internacional. Uma rede solidária da produção. 
Vejam a União Europeia. Ela está organizada a 
partir de que solidariedade? A solidariedade do 
capital, que controla os estados. Não há uma UE 
com base no mundo do trabalho. As formas de 
produção e exploração do capital nos diversos 
países separam os trabalhadores, isolam os imi-
grantes, levam a população para o fascismo. 

CONSTRUINDO O FUTURO - Por isso, a experiên-
cia que vocês trazem, mais ainda porque são 
mulheres, significa um grande passo para o 
futuro. Com vocês, o ato de produção da vida 
é transformado também em ato de produção 
de produtos para a vida. Recebam do nosso 
governo a homenagem e o agradecimento por 
este evento estar sendo feito aqui. Um grande 
abraço e um bom encontro para todos vocês.
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Costureiras Catadoras Agricultoras
É um trabalho árduo. Não tem hora. Muitas não 

têm previdência. Os relatos das representantes das 
catadoras repetiram preocupações e histórias. 

Todas trazem o comentário sobre a situação precá-
ria que ainda impera em muitos galpões de recicla-
gem. Em alguns casos, a criação de uma cooperativa 
ou as parcerias com os governos municipais resultam 
em melhores condições de trabalho, inclusive com o 
uso de EPIs, fundamentais para que acidentes sejam 
evitados. Uma representante da Bahia propõe: “As 
catadoras devem ir além de reciclagem, produzindo 
produtos para comercialização”.

Infância – A preocupação com as crianças é a outra 
face desse trabalho. Creches devem oferecer vagas 
para que as catadoras trabalhem com tranquilidade. 

Além disso, onde o movimento está organizado já 
existem convênios com grandes empresas como a Pe-
trobras. Este é o caso de Cruz Alta. Mas se, de um lado, 
a situação melhora, em outros é ainda crítica. A ideia é 
democratizar o conhecimento para alavancar o desen-
volvimento social e econômico dos catadores. 

Mulheres catadoras lutam por:
- Fortalecimento da Rede dos Catadores.
- Promoção de capacitações e encontros.
- Políticas públicas para a área.
- Garantia para as condições de saúde, 
alimentação, condições de trabalho, 
EPIs, entre outros.
- Como as mulheres são a maioria nas 
reciclagens, é preciso proporcionar 
vagas em creches.
- É fundamental exigir o cumprimento da 
Lei dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305).

Mulheres agricultoras lutam por:
- Segurança alimentar no currículo escolar.
- Educação para o meio rural.
- Aumento do limite do crédito do Pronaf 
Mulher e para a compra de terras.
- ATER de acordo com a necessidade local.
- Implantação de programa de incentivo ao 
jovem do campo.
- Selo orgânico.
- Seguridade Social e acesso à saúde. 
- Cursos de formação.
- Acesso à informação.
- Espaços de recreação.

As mulheres ligadas à agricultura familiar reuni-
ram-se para trocar informações e buscar uma uni-
dade política nas reivindicações necessárias para 
seu trabalho. As realidades diferem conforme a 
região, mas a estimativa é de que mais de 100 mil 
pessoas já estejam trabalhando no Rio Grande do 
Sul, e os grupos relatam vários tipos de dificulda-
des, tanto na área dos insumos – sementes, mudas, 
adubos – quanto na de financiamento e qualifica-
ção e espaços de comercialização. 

A ideia de formatar agroindústrias familiares muitas 
vezes esbarra na Vigilância Sanitária, mas informa-
ções sobre empreendimentos de sucesso já começam 
a chegar. Crissiumal já exporta cachaça. Alegrete, já 
está produzindo adubo orgânico. Em Porto Alegre 
as feiras de produtos orgânicos conquistam cada vez 
mais clientes. É um processo que conta com a partici-
pação feminina e a socialização do saber.
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Mulheres costureiras lutam por:
- Política pública própria, com reconhecimento dos 
grupos constituídos.
- Compras governamentais para os produtos da ES. 
- Crédito e apoio para a confecção, para a 
qualificação, para a aquisição de espaços próprios 
para produção e comercialização. 
- Creches, lazer para os filhos, assessoria técnica. 
- Infraestrutura adequada: cadeiras ergométricas, boa 
iluminação no local de trabalho. 
- Valorização dos produtos da ES pelo governo. 
- Centro de comercialização para a ES.
- Formação de redes legalizadas.

Alimentação

Mulheres da alimentação lutam por:
- Linha de crédito coletivo para os 
empreendimentos.
- Incentivos para os alimentos produzidos 
sem agrotóxico.
- Fundos municipais específicos para os 
empreendimentos, administrados pelos 
Conselhos.
- Capital de giro para iniciar os 
empreendimentos.
- Ampliação da lei dos 30% em compras da 
produção da ES também para a alimentação.
- Previdência Social.

Representantes de 8 cidades reuniram-se para 
contar suas vivências no trabalho com alimentação. 
A maioria dos empreendimentos está buscando a 
formalização (CNPJ) para ampliar o mercado e es-
pera que a legislação da Economia Solidária atenda 
às expectativas. 

Para a maioria, não adianta só fazer curso técnico 
de alimentação. Quando as mulheres buscam em-
prego, além das restrições de idade, as vagas têm 
várias outras exigências que não estão contempla-
das nos cursos. 

Outra questão levantada é de que nos grupos de 
alimentação, além de saber fazer, precisam saber 
vender. É preciso aprender técnicas e corresponder 
ao que o sistema exige, mas o fazer diferente é o 
compromisso de todas. 

No Encontro de Mulheres da Economia Solidária, 
o grupo das costureiras reuniu-se para discutir a sua 
realidade e as alternativas para melhorá-la. 

O grande desafio foi apresentar alternativas para 
um quadro que, em algumas regiões, ainda é precá-
rio. Do Norteste, por exemplo, veio o relato de que as 
profissionais preferem trabalhar com franquia – ga-
nhando em média R$ 700 – do que criar uma coope-
rativa. A possibilidade de vender para os governos 
deve melhorar o quadro. Na realidade, o governo 
federal está desenvolvendo ações de acesso ao cré-
dito. No Rio Grande do Sul, já está implantado um 
sistema de compras da Economia Solidária. A mo-
bilização do setor nos outros estados irá determinar 
se essa política será implantada ou não. 

Outra questão levantada é a precarização das 
relações de trabalho, fato que está mobilizando a 
fiscalização do Ministério do Trabalho. 
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Mulheres em Movimento
Quais as condições de vida e trabalho da mulhe-

res no movimento?
As mulheres da Economia Solidária não são só as 

que estão nos empreendimentos. São as que traba-
lham nas mais diversas esferas: gestão, fomento e 
empreendimento. Mesmo sendo a maioria no pro-
cesso, as mulheres são os grupos mais frágeis. Apa-
rentemente, a Economia Solidária dá a sensação de 
solução de alguns problemas, como a compatibi-
lização das tarefas domésticas com as produtivas. 
Porém, a vida, a partir desse novo compromisso, 
altera-se substancialmente, pois aí aparece a dupla, 
ou mesmo tripla jornada de trabalho. 

A organização da produção, dos serviços (máquinas e 
equipamentos) e da estrutura, quando ocorre, fortalece 
os grupos. A ideia de ES está centrada na busca de me-
lhores condições de vida para os trabalhadores e traba-
lhadoras. Há uma tendência de ampliar para o conceito 
de Bem Viver. Devemos criar espaços para a diversidade, 
quebrando práticas hegemônicas de nossa sociedade, 
para que não se reproduza o modelo capitalista. 

Nessa quebra, está a construção de condições iguais 
para homens e mulheres dentro da ES. As dificuldades 
são imensas, tanto pela questão reprodutiva quanto 
pela de cuidados. Quem mantém a estrutura da socie-
dade (da produção e manutenção da vida) são as mu-
lheres. É preciso, a partir das esferas públicas e priva-
das, reivindicar políticas públicas específicas (creches, 
lavanderias coletivas, restaurantes coletivos etc.). 

Nos diversos segmentos produtivos: reciclagem, 
pesca, artesanato, entre outros, observa-se pouca 
participação das mulheres nas decisões e na polí-
tica, demonstrando relações desiguais de gênero. 
Vimos que as mulheres estão presentes na produ-
ção, mas frágeis na comercialização e na gestão dos 
grupos produtivos (gestão de recursos financeiros).

Essa situação está fundamentada na cultura pa-
triarcal, que está articulada ao sistema capitalista e 
não reconhece o trabalho reprodutivo e de cuida-
dos domésticos enquanto trabalho produtivo.

Existe uma naturalização da divisão sexual do tra-
balho, separando trabalho feminino e masculino e 
hierarquizando as relações entre homens e mulhe-
res. Trabalho de homem vale mais que trabalho de 
mulher. Essa realidade deve ser encarada de frente 
para que possamos mudar a partir da valorização 
do trabalho reprodutivo e do produtivo.

No Encontro, o grupo das artesãs demonstrou estar 
em vários níveis de organização. As fases do processo 
quase sempre seguem a mesma lógica: as trabalhadoras 
iniciam para ajudar seus familiares em grupos de artesa-
nato e depois assumem a Economia Solidária. No início, 
não compram nem produzem de forma coletiva e se 
reúnem somente na comercialização. 

Os grupos criam-se na informalidade e não acessam 
o mercado. Além disso, sem o resgate da cultura local 
não existe a criação de uma identidade própria. Associe 
isso aos poucos pontos de comercialização e temos uma 
realidade onde será preciso muito trabalho para que o 
artesanato ocupe seu lugar na economia.

Artesãs Pescadoras
O coletivo das pescadoras que se reuniu para de-

bater a sua realidade apontou como questão mais 
grave o fato de que, para serem reconhecidas como 
pescadoras, elas precisam ser casadas com pesca-
dores. Além disso, relatos de preconceitos foram 
feitos, como o fato de que somente são conside-
radas pescadoras aquelas que não cuidam de sua 
aparência como a forma de vestir.

A necessidade do aumento de recursos para pro-
jetos também esteve na pauta. Algumas demandas 
ainda não foram encaminhadas, como: capacitação, 
criação de alevinos, oficinas de informática e artesa-
nato ou a construção de câmara fria.

Mulheres artesãs lutam por:
- Creches para os filhos.
- Espaços de comercialização.
- Acesso a crédito.
- Reconhecimento do trabalho.
- Profissionalização do artesanato.
- INSS no valor de R$ 30,00 para a dona de casa.
- Compras coletivas para o artesanato. 
- Site de comercialização.
- Cargos técnicos / coordenadorias regionais para a ES.
- Criação de Conselhos.
- Investimento em capacitação.
- Selo da Ecosol para os empreendimentos.

Mulheres pescadoras lutam por:
- Desburocratização do Seguro Defeso.
- Formalização e legalização das Cooperativas.
- Moradias dignas e atendimento à saúde.
- Acesso à informação e humanização dos 
órgãos públicos quanto ao reconhecimento 
das mulheres pescadoras.
- Criação do 13º salário ou abono familiar.
- Repasses financeiros em calamidades.
- Estudos científicos feitos com a consulta 
aos pescadores.
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O grupo se reuniu, e foi discutida a realida-
de em que vivem as quilombolas. A maioria 
relatou que o nível de escolaridade é míni-
mo, há falta de documentos, dificuldades de 
relação com a liderança do grupo, depen-
dência dos maridos e medo de se expressar. 
Diante dessa realidade, elas chegam a pedir 
para que haja uma intervenção dos grupos 
responsáveis em acompanhá-las, na orga-
nização da Associação, para que o coletivo 
passe a dar o tom das relações interpesso-
ais. A Associação ainda não está legalizada, 
e isso se reflete na falta de recursos para 
equipamentos e projetos das quilombolas. O 
auxílio a esse grupo ficou como uma lição de 
casa para todas as envolvidas. Foi o grande 
desafio assumido pela ES.

Quilombolas

Mulheres quilombolas lutam por:
- Acesso a servicos básicos (educacão, 
saúde, cidadania).
- Assessoria para formalizacão e gestão 
de empreendimentos.
- Recursos para equipamentos.
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Nós, mulheres, somos a grande maioria na 
Economia Solidária.

Somos negras, indígenas, brancas, jovens, 
idosas, de todas as crenças e de todos os 
territórios, reunidas no 2º Encontro das Mu-
lheres da América Latina e Caribe da Eco-
nomia Solidária: Mulheres transformando a 
América Latina, para aprofundar o debate 
sobre temas comuns da nossa realidade. To-
das estamos produzindo ou comercializando 
coletivamente como catadoras, agricultoras, 
costureiras, artesãs, cozinheiras, doceiras, 
pescadoras, sociólogas, educadoras, dentis-
tas, metalúrgicas, tecelãs e até mesmo como 
gestoras públicas, entre outras funções.

O atual modelo de desenvolvimento é es-
truturado pela exploração do trabalho, pelos 
valores capitalistas, pela apropriação priva-
da de recursos naturais, pela concentração 
de riquezas e da terra e pela mercantilização 
da vida. Isso produz discriminação e desi-
gualdades estruturais nas relações sociais 
entre homens e mulheres e, sobretudo, para 
as populações negras, indígenas, quilombo-
las e de comunidades tradicionais, sendo as 
mulheres e crianças, oriundas desses grupos, 
as maiores vítimas. 

Diante disso, reafirmamos a necessidade 
de políticas públicas estruturantes para um 
novo modelo de desenvolvimento que possi-
bilite o reconhecimento das mulheres como 
sujeito político, a importância da sua auto-
-organização e o fim da divisão sexual do tra-
balho, que desvaloriza e separa o trabalho 
das mulheres em relação ao dos homens. 

Por isso, nosso 2º Encontro – Economia So-
lidária: Mulheres transformando a América 
Latina aponta para a necessidade de:
• garantir mecanismos de mudança do mo-
delo econômico de desenvolvimento, cen-
trado no mercado e no mercantil;
• garantir a visibilidade e a valorização das 

experiências, dos conhecimentos e das prá-
ticas das mulheres na construção da Eco-
nomia Solidária, da agroecologia, da justi-
ça ambiental, garantindo a sua autonomia 
econômica;
• garantir o reconhecimento da esfera pro-
dutiva (criação dos filhos, os cuidados do 
trabalho doméstico) para a sustentação da 
sociedade, pondo fim a sua invisibilidade e 
afirmando a necessidade de investimentos e 
políticas públicas nessa área;
• garantir que o poder sobre a economia e 
sobre o que produzimos esteja nas mãos do 
povo, com igual participação das mulheres;
• garantir equipamentos públicos como cre-
ches, lavanderias coletivas, padarias e res-
taurantes comunitários;
• garantir a efetividade das políticas de en-
frentamento à Violência contra a Mulher;
• garantir assessoria técnica na área da agro-
ecologia, gestão de resíduos sólidos, auto-
gestão, produção e comercialização;
• garantir políticas de incentivo à produ-
ção, comercialização e consumo consciente, 
favorecendo uma relação direta e transpa-
rente entre quem produz e quem consome, 
aproximando produtor(a) e consumidor(a);
• garantir investimento direto nos empreen-
dimentos com políticas públicas de crédito 
e financiamento desburocratizado para as 
mulheres, e criar o Fundo Nacional de Eco-
nomia Solidária;
• garantir a implantação da Lei das Compras 
Coletivas, por meio da qual o estado adquire 
os produtos da Economia Solidária e da Agri-
cultura Familiar, estendendo-as em todas as 
esferas de governo;
• garantir a integração da Economia Solidá-
ria em toda a América Latina, intensifican-
do o processo de autogestão, cooperação e 
bem viver para um desenvolvimento justo e 
sustentável.

Carta das Mulheres da Economia Solidária:
Mulheres transformando a América Latina

As cadeias que libertam

CADEIA SOLIDÁRIA 
DAS FRUtAS NAtIvAS
A Cadeia propõe-se a desenvolver 
sorvetes, sucos e outros produtos 
a partir de frutas nativas. Hoje tem 
um quadro definido em três polos 

de produção e processamento: região de Passo Fun-
do, do Litoral e do Sul. Na Região Metropolitana, a 
perspectiva é a de ser referência para o escoamento 
desses produtos. Inicialmente, as frutas mais indica-
das são: guabiroba, butiá, araçá, jussara, goiaba e 
jabuticaba. Nas regiões de Passo Fundo e do Litoral, 
já aconteceu degustação interna de sorvetes dessas 
frutas. A perspectiva é de que ainda este ano te-
nhamos o lançamento com degustação pública do 
Sorvete de Frutas Nativas, um produto da cultura 
regional, encaminhado pela Economia Solidária. 

CADEIA BINACIONAL DO PEt
A Cadeia Solidária Binacional do Pet 
tem suas 3 centrais já regularizadas: 
Região Sul – CoopeteSUL, Região 
Metropolitana e Vale dos Sinos – CO-
OPETSINOS, e Região do Vale do Rio 

Pardo – COMCAT. A infraestrutura em Santa Cruz 
e Novo Hamburgo já está pronta. Logo teremos a 
construção em Jaguarão e, em Canoas, a Prefeitura 
irá alugar um prédio para instalar o primeiro polo de 
plástico mole. Foi realizado o pregão das máquinas, 
que teve como vencedora a Metalúrgica Vagner, já em 
processo de produção. A cadeia tem uma coordena-
ção com representante de cada elo e está sendo apre-
sentada em cidades, estados e países, sempre focada 
na articulação e na perspectiva de vida dos catadores. 
Além disso, está sendo realizado o estudo de custo 
do pet na parceria com a rede Del sur, bem como foi 
realizado o estudo de mercado da fibra na parceria 
com a Inacoop no Uruguai. Soma-se a isso o estudo 
de viabilidade econômica realizado pelo Sebrae/RS.
A cadeia vem tomando corpo e, logo no início 
de 2013, teremos todo o processo de produção 
funcionando, saindo do RS, indo para o Uruguai e 
finalmente em MG.

CADEIA SOLIDÁRIA 
DAS PEDRAS PRECIOSAS
Esta cadeia tem como referência a 
COOPERGEMA, de Quaraí. A Região 
da Campanha é para onde iremos 
avançar neste projeto. Além da ca-

pacidade de produzir uma série de produtos, a ini-
ciativa prevê a oferta de produtos que se articula-
rão com outras cadeias, como botões e adereços 
na cadeia da lã. A cadeia das pedras aproveita as 
riquezas naturais de nosso Estado para promover 
desenvolvimento. Para expandir, precisa de capital 
de giro e espaços de comercialização.

CADEIA SOLIDÁRIA 
DO PEIXE
Atualmente, apenas 30% do peixe 
são aproveitados como alimento. Por-
tanto, avançar com os produtos de-
rivados das escamas e do couro tem 

sido o foco do trabalho desta Cadeia. Hoje se definem 
como polos referenciais a região do Litoral, as Ilhas de 
Porto Alegre e a Região Sul (Lagoa dos Patos). A ideia 
é aproveitar as estruturas existentes e proporcionar 
mais equipamentos necessários. Esta cadeia junta tra-
balhadores da alimentação e do artesanato. Aqui o 
capital de giro também é fundamental.

CADEIA SOLIDÁRIA 
DO OSSO
A Cadeia do Osso inova nosso arte-
sanato e aproveita a matéria-prima 
abundante. A proposta de que as re-
giões da Campanha e Metropolitana 

sejam definidas como os polos de produção foi feita 
a partir de seminários. Mas a Cadeia do Osso pode 
se estender por todo o RS, pois o investimento em 
matéria-prima e equipamentos é baixo. O artesana-
to em osso agrega valor ao artesão, que também 
pode acrescentar ao trabalho outras matérias-pri-
mas, como a madeira, e produzir adereços de uso 
pessoal e de decoração com fácil aceitação. Consoli-
dar esta cadeia está entre as prioridades para 2013.
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O fortalecimento dos Empreendimentos Econô-
micos Solidários através da estruturação de Cadeias 
Produtivas é a estratégia que o Difesol (Departamen-
to de Incentivo e Fomeno a Economia Solidária) defi-
niu como instrumento de constituição de um circuito 
econômico virtuoso junto à economia solidária.

Um empreendimento isolado tende a reproduzir 
as relações sociais de produção capitalistas, maxi-
mizando lucros e impondo aos parceiros comer-
ciais as suas condições. Em uma Cadeia Solidária, 
os empreendimentos não estabelecem uma relação 
concorrencial e sim de parceria e comprometimento 
com o desenvolvimento de metodologias produtivas 
comuns em busca da elevação da qualidade e renda, 
combinado com um projeto de sociedade alicerçado 
na cooperação, na busca do bem estar comum.

A lã é um produto que está presente praticamen-
te na totalidade do RS e tem um forte apelo comer-
cial pelas características climáticas e culturais. Po-
rém, sua produção não tem classificação objetiva, 

No RS, contamos com um grande número 
de empreendimentos de artesanato, urbanos 
e rurais, que utilizam fios em vários produtos 
– roupas e peças de tricô e crochê, teares, 
bordados. Desta forma, esta cadeia produti-
va tem duas dimensões muito importantes:
• integrar o rural e o urbano: contamos com a 
criação de ovelhas em todas as regiões do es-
tado, a lavagem industrial que é feita em San-
tana do Livramento, atende a diversas regiões 
da fronteira oeste, campanha até a serra e os 
empreendimentos de artesanato e confecção 
que estão em todo o estado também.
• valorizar a cultura de nosso estado - tradições 
gaúchas - a criação de ovelhas, está ligada ao 
pampa gaúcho, a lida campeira, ao nosso clima 
frio e a necessidade de vestuário adequado.

Já foram realizadas duas reuniões.
A primeira aconteceu em julho, em Santa Maria, du-

rante a 19ª FEICOOP (Feira do Cooperativismo), e contou 
com a participação de aproximadameante vinte e seis em-
preendimentos do RS, PR e RJ, os quais trabalham com lã 
em diversas técnicas e etapas da produção, dando início à 
articulação para a constituição da Cadeia Solidária da Lã. 
Nesse primeiro momento, já verificamos uma demanda 
pelo fio natural por outros estados, como RJ e PR.

A segunda foi realizada em setembro, em Porto Ale-
gre, promovida pelo Difesol em parceira com o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através 
do Departamento Nacional de Cooperativismo – Dena-
coop, com oficina de integração das cooperativas do 
Mercosul. Estiveram presentes empreendimentos de 
Porto Alegre, Caxias do Sul, Dom Pedrito, Santana do 
Livramento, da Patagônia/Argentina, de Montevideo/
UY, representantes de Roraima e de Sergipe do Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária.

Foram apontados os seguintes encaminhamentos, a se-
rem executados em parceria com o Difesol:
1 - os empreendimentos de artesãos devem procurar 
adquirir conhecimento técnico sobre a lã para pode-
rem identificar que tipo de lã é adequado ao produ-
to que querem produzir, como também para fazerem 
uma estimativa de quantidade de produto que neces-
sitam para no mínimo 6 meses;
2 - mobilizar e articular os demais elos desta cadeia: 
produtores de ovinos laneros, empreendimentos que 
lavam, cardam e tingem a lã, os que fazem fio e artesa-
nato, para nova reunião, tendo por indicativo de data a 
Feira Binacional de Economia Solidária, de Santana do 
Livramento, que será realizada no início de dezembro;
3 - organizar atividade com participação do Uruguai, 
ainda na Feira Binacional de Economia Solidária, na 
sequência da reunião dos empreendimentos do RS.

Aqui identificamos a oportunidade de integração com 
Uruguai e Argentina, que possuem características geo-
gráficas, de clima e de cultura semelhantes as de nosso 
estado. Concretamente, existe a possibilidade de cons-
trução de outra cadeia produtiva solidária, de abrangên-
cia latino-americana (Brasil, Uruguai e Argentina).

A continuidade desta articulação será em dezembro, 
durante a 5ª Feira Binacional de Economia Popular Soli-
dária, prevista para ser realizada de 13 a 16 de dezembro.

A articulação

Integração rural/urbano
Cadeia Produtiva Solidária da Lã

1

2

3

Criação de 
ovelhas e 
tosa da lã

Processo 
de lavagem, 

cardagem e/ou 
tingimento da lã

e a comercialização é individualizada, imprimindo 
um baixo valor agregado ao produto final, o que, 
muitas vezes, não garante a viabilidade econômica 
dos empreendedores.

A articulação de uma Cadeia Produtiva fundada 
nos princípios da Economia Solidária rompe com 
esse cenário ao estabelecer procedimentos comuns 
de manejo, tosquia e classificação da lã dentro de 
uma proposta que vai além de uma parceria comer-
cial pontual. Ao estabelecer compromissos estraté-
gicos colaborativos entre os diferentes elos do pro-
cesso produtivo, os empreendimentos tornam-se 
menos vulneráveis à oscilação do mercado, que é 
regulado pelas grandes coorporações. Isso se con-
firma na medida em que, ao se fechar o circuito, 
passa a haver mais condições de gestão e nego-
ciação, garantindo, além de um melhor produto, 
uma maior margem de ganho, por não existir mais 
negociação de forma isolada.

A Ovinicultura tem um mercado amplo, a in-
dústria do vestuário tem utilizado a pele – para 
casacos, botas, chapéus, luvas – tanto lanada ou 
deslanada, pois, neste segundo caso, incorpora ca-
racterística de maciez ao tato, resistência e elasti-
cidade, agregando um altíssimo valor no mercado 
nacional e internacional.

A metade sul do estado é a região que concen-
tra 92% do rebanho gaúcho de ovinos e tem no 
artesanato em lã ovina uma importante fonte de 
renda. O artesanato de lã pode ser um elemento 
transformador da realidade social de mulheres de 
áreas rurais, pois são matérias-primas como os fios 
naturais ou coloridos (lã pura) tramados em teares 
ou manualmente que expressam nossa cultura.

Em nosso estado, também contamos com um 
empreendimento único: uma empresa recuperada 
de uma situação de falência, em que os trabalha-
dores organizados assumiram o negócio, formando 
a Cooperativa de Fiação e Tecelagem – COOFITEC, 
sediada em Santana do Livramento, que faz a lava-
gem da lã e a sua fiação.

Produção 
de artigos 
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Economia Solidária do 
Rio Grande do Sul para a Itália

Cuba e a integração com a 
economia solidária do RS

Alternativa econômica e social no texto da Crise: 
Experiências e projeções de Economia Solidária da 
Itália e uma contribuição do Brasil – com esse tema, 
a diretora de Economia Solidária, Nelsa Fabian Nes-
polo, participou de eventos de Economia Solidária, 
promovidos pelas organizações italianas: Nexus, 
Emilia Romagna, Associazione Percorsi di Pace, 
Centro de Documentação e Manifesto Pacifista In-
ternacional, Coordenamento Regional de Economia 
Solidária na Europa, CDLM-CGIL Bologna, Aiab ER, 
GASPO, Campiaberti e Donne in Nero Bologna.

Os eventos aconteceram nas cidades de Bologna, 
Parma e Carpi, na região Norte da Itália.

A contribuição do RS e do Brasil nesse debate foi 
apresentar o que estamos fazendo enquanto or-
ganização e enquanto políticas públicas, de modo 
especial no que se refere a mercado protegido. 

Em todas as discussões, o tema retorna ao mode-
lo Econômico e a questões como: em que medida a 
Economia Solidária encontra mercado dentro desse 
modelo econômico e como faz o confronto com o 
mercado chinês?

Daqui, levamos nossos relatos dos encontros da 
Economia Solidária e dos avanços que a mulher tem 
conseguido alcançar, além do desafio de combater 
a violência doméstica e de propor políticas nacio-

nais de qualificação, criação de creches e ocupação 
dos espaços de direção na política pública. 

Segundo Nelsa, quando nos afastamos um pou-
co de nosso Estado, percebemos o quanto esta-
mos avançando, sobretudo com leis e com a or-
ganização. Muitas vezes, os trâmites nos parecem 
lentos, mas apontam de fato para outro modelo 
de desenvolvimento, e isso é inspirador para o 
mundo. Nossas práticas ajudam e motivam no-
vas alternativas e renovam esperanças, sobretu-
do nesse espaço da Europa, que sempre abrigou 
bons parceiros nessas inovações.

Em março, uma equipe do governo do estado ini-
ciou um processo de integração de possibilidades. Já 
em setembro, o departamento de Incentivo e Fomento 
da Economia Solidária recebeu uma delegação de seis 
cubanos, que vieram motivados para conhecer as ações 
das cadeias produtivas. Foram visitadas: PET, Frutas Na-
tivas, Peixe e o assentamento de Eldorado. Em novem-
bro, uma missão de governo levou a Cuba representan-
tes de três secretarias de estado – Economia solidária, 
Desenvolvimento Rural e Cooperativismo e Agricultura 
– e uma grande representação de empresários. O ponto 
alto da visita foi a Feira Internacional de Havana. 

Três termos de cooperação foram assinados: um na 
área da reciclagem, um na área da agricultura e outro 
na área da cultura. Em reunião entre o secretário da 
Economia Solidária, Maurício Alexandre Dziedricki, a 
diretora da Ecosol, Nelsa Fabian Nespolo, e Estela Do-
mingues, do Ministério da Sidero-Mecânica (que trata 
dos resíduos sólidos em Cuba), avançou-se no sentido 
de consolidar a cooperação entre os dois países, inclu-
sive com a possibilidade de que Cuba integre a cadeia 
do PET. A ideia é que o flack a quente produzido na 
ilha seja transformado em fibra no Uruguai. A fibra, 
por sua vez, será encaminhada de volta para Cuba, 
onde será produzido o tecido em uma das indústrias 
de fiação e tecelagem que o país possui, aumentando 
assim a abrangência da Cadeia.

 Essa cadeia solidária binacional 
do pet é bastante provocadora para 
que sejam pensadas as várias possi-
bilidades de integração. Na Feira de 
Havana, foi assinado o termo de coo-
peração pelo governador do RS, Tarso 
Genro, e a vice-ministra Adriana Bar-

celó Permuy, documento este que irá proporcionar 
intercâmbios e várias ações de integração. 

Há uma grande expectativa de um intercâmbio 
previsto para janeiro de 2013, sobretudo no tema 
da certificação participativa, das cadeias produtivas 
e da industrialização dos produtos das cooperativas 
dos pequenos agricultores. Já é bem conhecida nos-
sa ação no estado no que se refere à cadeia do pet, 
das frutas nativas e das ervas medicinais. Esperamos 
contribuir para o avanço das cooperativas nos outros 
segmentos econômicos, no serviço, na transforma-
ção, na alimentação e no artesanato. Essa integração 
com Cuba será um grande marco da Economia Soli-
dária de nosso estado e também do Brasil. 

Entre os roteiros, foi possível fazer uma visita à Asso-
ciação Nacional de Pequenos Agricultores – ANAP, re-
presentante de todas as cooperativas de Cuba (cerca de 
quatro mil). A visita se estendeu a uma CCS –cooperati-
va formada por trabalhadores em que a propriedade da 
terra é dos trabalhadores e a cooperativa comercializa 
seus produtos, parte para o governo e parte para o mer-
cado privado. Também foi visitada a CPA Amistad Cuba 
Países Nórdicos, uma das mais antigas cooperativas ru-
rais, em que a propriedade da terra é da cooperativa e 
tanto o plantio como a comercialização são coletivos. 
As CPAs de Cuba inspiraram as Cooperativas de Plantio 
Coletivo do RS, que levam o mesmo nome: CPA.

Os eventos 
aconteceram nas 
cidades de Bologna, 
Parma e Carpi, região 
Norte da Itália.
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Secretaria de Economia Solidária 
e Apoio à Micro e Pequena Empresa
Maurício Alexandre Dziedricki, secretário

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 16º andar 
51 3288 5550 - Porto Alegre/RS
www.sesampe.rs.gov.br

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI Nº 12.690, DE 19 DE JULHO DE 2012.

Mensagem de veto
Dispõe sobre a organização e o funcionamen-
to das Cooperativas de Trabalho; institui o Pro-
grama Nacional de Fomento às Cooperativas 
de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o pará-
grafo único do art. 442 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 

Art. 1º A Cooperativa de Trabalho é regulada 
por esta Lei e, no que com ela não colidir, pelas 
Leis nos 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código Civil. 
Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito desta Lei: 
I - as cooperativas de assistência à saúde na for-
ma da legislação de saúde suplementar; 
II - as cooperativas que atuam no setor de trans-
porte regulamentado pelo poder público e que 
detenham, por si ou por seus sócios, a qualquer 
título, os meios de trabalho; 
III - as cooperativas de profissionais liberais cujos 
sócios exerçam as atividades em seus próprios 
estabelecimentos; e 
IV - as cooperativas de médicos cujos honorários 
sejam pagos por procedimento. 
Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a so-
ciedade constituída por trabalhadores para o exer-
cício de suas atividades laborativas ou profissionais 
com proveito comum, autonomia e autogestão 
para obterem melhor qualificação, renda, situação 
socioeconômica e condições gerais de trabalho. 
§ 1o A autonomia de que trata o caput deste artigo 
deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, 
mediante a fixação, em Assembleia Geral, das re-
gras de funcionamento da cooperativa e da forma 
de execução dos trabalhos, nos termos desta Lei. 
§ 2o Considera-se autogestão o processo demo-
crático no qual a Assembleia Geral define as di-
retrizes para o funcionamento e as operações da 
cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma 
de execução dos trabalhos, nos termos da lei. 

Art. 3º A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos 
seguintes princípios e valores: 
I - adesão voluntária e livre; 
II - gestão democrática; 
III - participação econômica dos membros; 
IV - autonomia e independência; 
V - educação, formação e informação; 
VI - intercooperação; 
VII - interesse pela comunidade; 
VIII - preservação dos direitos sociais, do valor 
social do trabalho e da livre iniciativa; 
IX - não precarização do trabalho; 
X - respeito às decisões de asssembleia, observa-
do o disposto nesta Lei; 
XI - participação na gestão em todos os níveis 
de decisão de acordo com o previsto em lei e no 
Estatuto Social. 
Art. 4º A Cooperativa de Trabalho pode ser: 
I - de produção, quando constituída por sócios 
que contribuem com trabalho para a produção 
em comum de bens e a cooperativa detém, a 
qualquer título, os meios de produção; e 
II - de serviço, quando constituída por sócios 
para a prestação de serviços especializados a 
terceiros, sem a presença dos pressupostos da 
relação de emprego. 
Parágrafo único. (VETADO). 
Art. 5º A Cooperativa de Trabalho não pode ser 
utilizada para intermediação de mão de obra 
subordinada.
Parágrafo único. (VETADO). 
Art. 6º A Cooperativa de Trabalho poderá ser cons-
tituída com número mínimo de 7 (sete) sócios. 
Art. 7º A Cooperativa de Trabalho deve garantir 
aos sócios os seguintes direitos, além de outros 
que a Assembleia Geral venha a instituir: 
I - retiradas não inferiores ao piso da categoria pro-
fissional e, na ausência deste, não inferiores ao sa-
lário mínimo, calculadas de forma proporcional às 
horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; 
II - duração do trabalho normal não superior a 
8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais, exceto quando a atividade, por 
sua natureza, demandar a prestação de traba-
lho por meio de plantões ou escalas, facultada a 
compensação de horários; 
III - repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos; 
IV - repouso anual remunerado; 
V - retirada para o trabalho noturno superior à 

do diurno; 
VI - adicional sobre a retirada para as atividades 
insalubres ou perigosas; 
VII - seguro de acidente de trabalho. 
§ 1o Não se aplica o disposto nos incisos III e IV 
do caput deste artigo nos casos em que as ope-
rações entre o sócio e a cooperativa sejam even-
tuais, salvo decisão assemblear em contrário. 
§ 2o A Cooperativa de Trabalho buscará meios, in-
clusive mediante provisionamento de recursos, com 
base em critérios que devem ser aprovados em As-
sembleia Geral, para assegurar os direitos previstos 
nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput deste artigo 
e outros que a Assembleia Geral venha a instituir. 
§ 3o A Cooperativa de Trabalho, além dos fundos 
obrigatórios previstos em lei, poderá criar, em As-
sembleia Geral, outros fundos, inclusive rotativos, 
com recursos destinados a fins específicos, fixando 
o modo de formação, custeio, aplicação e liquidação. 
§ 4o (VETADO). 
§ 5o A Cooperativa de Trabalho constituída nos 
termos do inciso I do caput do art. 4o desta Lei 
poderá, em Assembleia Geral Extraordinária, 
estabelecer carência na fruição dos direitos pre-
vistos nos incisos I e VII do caput deste artigo. 
§ 6o As atividades identificadas com o objeto social 
da Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II 
do caput do art. 4o desta Lei, quando prestadas 
fora do estabelecimento da cooperativa, deverão 
ser submetidas a uma coordenação com mandato 
nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipu-
lado para a realização dessas atividades, eleita em 
reunião específica pelos sócios que se disponham 
a realizá-las, em que serão expostos os requisitos 
para sua consecução, os valores contratados e a 
retribuição pecuniária de cada sócio partícipe. 
Art. 8º As Cooperativas de Trabalho devem obser-
var as normas de saúde e segurança do trabalho 
previstas na legislação em vigor e em atos norma-
tivos expedidos pelas autoridades competentes. 
Art. 9º O contratante da Cooperativa de Traba-
lho prevista no inciso II do caput do art. 4o desta 
Lei responde solidariamente pelo cumprimento 
das normas de saúde e segurança do trabalho 
quando os serviços forem prestados no seu es-
tabelecimento ou em local por ele determinado. 

CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DAS 

COOPERATIVAS DE TRABALHO 
Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá ado-
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Novo cooperativismo em construção
A nova Lei do Cooperativismo do Trabalho, as-

sinada pela Presidenta Dilma em junho deste ano, 
tem a tarefa de transformar relações precarizadas 
de trabalho em novas e seguras conexões, levando-
-se em conta o respeito às leis trabalhistas brasilei-
ras. Com essa iniciativa, discutida pelo Legislativo e 

também pela sociedade, o Brasil passa a legitimar 
e disciplinar as cooperativas de trabalho, dando 
um novo fôlego para grupos de trabalhadores, in-
clusive da ES. Abaixo, você encontra parte da Lei 
que pode ser acessada na totalidade no site www.
sesampe.rs.gov.br

Qual tua participação 
no processo de 
elaboração da nova 
Lei do Cooperativismo?
Acompanhei o processo desde 
o início, quando elaboramos o 
anteprojeto, ainda no âmbito 
do Ministério do Trabalho.

Quais os avanços 
que você pontua?
a) Segurança jurídica: a nova lei 
disciplina o funcionamento das 
cooperativas de trabalho, indica 
conceitos, princípios, classifica-
ção e contornos jurídicos. 
As cooperativas que cumprirem a 
lei estarão sob o manto de prote-
ção do Estado. Não poderão, por 
exemplo, ser objeto de persegui-
ções, como vinha acontecendo.
Além disso, a lei assegurou o 
direito de participação em licita-
ções públicas.
b) Direitos sociais: a nova lei 
assegura direitos sociais mí-
nimos aos sócios cooperados, 
reservando espaços para a au-

tonomia de gestão da socieda-
de. Isso é importante para se 
atender ao princípio universal 
do trabalho decente, preconi-
zado pela OIT.
c) Fomento: apoio e incentivo ao 
desenvolvimento econômico e so-
cial das cooperativas de trabalho, 
através do PRONACOOP (Progra-
ma Nacional de Cooperativismo).
d) Afasta as fraudes: cria con-
dições objetivas para coibir as 
fraudes trabalhistas que tanto 
macularam o cooperativismo 
nos últimos anos.
e) Simplificação no funcionamen-
to: reduz o número mínimo para 
sete e facilita a realização das 
assembleias, essenciais para se 
demonstrar um comportamento 
societário ativo e adequado.

Houve algum tipo de 
retrocesso em relação 
à lei anterior?
Entendo que não. Até porque a 
Lei Geral (n. 5764/71) foi mantida 
em boa parte.

O que ficou faltando – 
ou ainda, o que ficou 
para “depois”?
Sem dúvida que hoje falta esta-
belecer uma tributação adequa-
da e justa para as cooperativas, 
incluindo as contribuições previ-
denciárias.

O que – a médio e logo prazos 
– irá significar em termos de 
mudanças no cooperativismo?
Estou convencido de que o coope-
rativismo do trabalho irá se forta-
lecer muito na medida em que se 
conscientizarem os dirigentes da 
importância da rigorosa aplicação 
da nova lei. Haverá segurança para 
se trabalhar, e os sócios terão com-
portamento adequado (como só-
cios verdadeiros) e direitos sociais 
assegurados. É o caminho para se 
acabar com essa história de coo-
perativa como sinônimo de fraude 
e precarização do trabalho. Mas é 
fundamental que o poder público 
faça a sua parte, implementando 
na prática o PRONACOOP.

Desde 1995, Marcelo Mauad 
atua no cooperativismo e na 
Economia Solidária. Inicialmen-
te, prestou assessoria para a re-
cuperação de empresas em crise. 
Posteriormente, com a criação da 
UNISOL/Brasil, passou a dar as-
sistência a inúmeros empreendi-
mentos solidários pelo país.

Em 2002, foi convidado para ela-
borar o anteprojeto sobre coopera-
tivas de trabalho, juntamente com 
o então procurador do trabalho (e 
hoje desembargador do TRT-9a Re-
gião), Dr. Ricardo Tadeu Marques 
da Fonseca, e com o auditor fiscal, 

Marcelo Campos. Para isso, conta-
ram também com a colaboração 
da pesquisadora Claudia Afanio. 
Desde então, Mauad participa de 
todo o processo que culminou com 
a aprovação da lei 12.690/2012.

Em 31 de outubro, ele esteve 
em Porto Alegre para um debate 
sobre a Lei do Cooperativismo. 
Nesta entrevista, ele fala dos 
avanços da nova lei e também 
sobre o que ainda deve que ser 
encaminhado para que realmen-
te a Cooperativa se transforme 
em um empreendimento seguro 
para seus associados.

Horizontes ampliados para as Cooperativas de trabalho
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