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Um dos acontecimentos mais festejados pelos mineiros nos
últimos tempos foi a instalação da Mercedes-Benz em Juiz de
Fora. Normalmente nos referimos a ele para enfatizar que, até no
final de 1998, a montadora deverá gerar 1.500 empregos diretos.

As 763 instituições existentes em nosso território, congre-
gando 460.108 cooperados, são hoje responsáveis pela criação
de 22.643 postos de trabalho. Pela comparação desses dados
pode-se avaliar o peso que o cooperativismo tem na vida econô-
mica e social do Estado.

Na medida em que os modelos centralizadores como os das
empresas de capital e das estatais apresentam sinais de fadiga e
de inadaptação às exigências do mundo contemporâneo, as coo-
perativas vão-se afirmando mais e mais como a alternativa em-
presarial do futuro. Sua filosofia oferece um caminho prático e
viável para superar o antagonismo entre capital e trabalho torna-
do clássico pelos economistas do passado. Ao promover a parti-
cipação ativa dos associados tanto na administração como nos
resultados, tais organizações dão espaço a um gerenciamento
eficaz dos conflitos, substituindo a noção de luta de classes pe-
los conceitos modernos de co-gestão e co-responsabilidade.

A cultura cooperativista promove o acesso de um número
cada vez maior de pessoas aos benefícios do desenvolvimento,
ao mesmo tempo em que coloca nas mãos delas um poder
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decisório real e efetivo. Antídoto eficaz contra qualquer modali-
dade de paternalismo, ela fortalece a cidadania na medida em
que transforma o cooperado em sujeito pleno do processo produ-
tivo. Fazendo com que cada um assuma os bônus, mas também
os ônus e os riscos inerentes a qualquer empreendimento, esti-
mula o espírito de iniciativa e de responsabilidade, instituindo os
laços de uma solidariedade cada vez mais necessária no mundo
de hoje.

A empresa cooperativa é, sem dúvida, um valioso instrumen-
to para a construção da democracia do século XXI, uma demo-
cracia madura, realista, que renuncia às utopias fáceis para cons-
truir, no quotidiano, uma realidade mais justa e harmônica. Pela
articulação de ações e sincronização de vontades, ela tem a vir-
tude de conferir forças às parcelas mais fragilizadas da socieda-
de, devolvendo-lhes igualdade de condições para produzir e para
competir.

A Assembléia de Minas vem desenvolvendo um esforço para
consolidar uma parceria com a comunidade e construir assim um
novo modelo de prática parlamentar que responda às exigências
de um tempo pleno de desafios e possibilidades. Por isso, não é
de hoje que tivemos nossa atenção despertada para o
cooperativismo como um instrumento privilegiado para a forma-
ção do cidadão do terceiro milênio. Em 1995, promovemos um
ciclo de debates sobre o tema, com a presença de representan-
tes do setor em âmbito estadual e nacional. Recentemente, rece-
bemos, visita de lideranças cooperativistas mineiras solicitando-
nos ações institucionais com o objetivo de sensibilizar os parla-
mentares para a necessidade de ações institucionais de incenti-
vo ao movimento.

Os resultados de uma pesquisa sobre o posicionamento dos
Deputados a respeito do assunto foram surpreendentes. Questio-
nados sobre a possibilidade de integrar um tal organismo, 75%
dos entrevistados demonstraram vivo interesse em fazê-lo, 25%
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asseguraram que pensariam a respeito da questão, e nenhum
dos parlamentares demonstrou alguma rejeição pela proposta.

Em decorrência disso, tomamos as providências necessá-
rias à criação da Frente Parlamentar Cooperativista Estadual,
Frencoop - M.G., de natureza suprapartidária, com a finalidade
de apoiar, incentivar e fomentar o cooperativismo, empreenden-
do ações institucionais apropriadas, em parceria com o segmen-
to organizado e visando ao desenvolvimento das comunidades
locais. Decidimos lançá-la neste seminário devido à grande im-
portância dele para a discussão dos rumos que devem ser toma-
dos pelo setor diante de fenômenos como a globalização econô-
mica e a formação de mercados multinacionais.

A partir de hoje, a Assembléia de Minas dá mais um impor-
tante passo para integrar-se às iniciativas que se desenvolvem
no País inteiro em prol do crescimento do cooperativismo. Traba-
lhando em sintonia com o organismo instituído na Câmara dos
Deputados e coordenado pelo ilustre coestaduano Deputado
Carlos Melles, esperamos abrir no Estado novos horizontes ao
crescimento desse modelo empresarial que é a grande alternati-
va para relações de produção e consumo no mundo contemporâ-
neo.

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
e

Presidente da Frente Parlamentar
do Cooperativismo de Minas Gerais
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PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS,
DEPUTADO ROMEU QUEIROZ,
NO PAINEL DE ABERTURA DA

VII CONVENÇÃO NACIONAL UNIODONTO

TEMA: "AÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR COO-
PERATIVA - FRENCOOP - NA DEFESA

DOS INTERESSES DO
COOPERATIVISMO"

Belo Horizonte, 15110197
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Em nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
dirijo especial saudação aos participantes desta Sétima Conven-
ção Nacional, desejando que os resultados dos trabalhos aqui
desenvolvidos alcancem plenamente os objetivos propostos pe-
los dirigentes da UNIODONTO do Brasil.

Exatamente há oito dias, promovemos na Assembléia
de Minas um encontro com representantes dos diversos setores
do cooperativismo mineiro, com a presença de dirigentes de coo-
perativas singulares e de federações e confederações, com o pro-
pósito de estabelecer linhas de atuação, no campo parlamentar,
com vistas ao aprimoramento do sistema cooperativista em Mi-
nas Gerais e no País.

Posteriormente, na última sexta-feira, era consolidada
na vizinha cidade de Lavras, uma ação estratégica da Frente
Parlamentar Cooperativista - a FRENCOOP -, que tenho a hon-
ra de representar nesta oportunidade.

Penso que a área da Saúde, que os senhores integram,
é um dos setores que hoje reclama, no País, uma atenção parti-
cularmente especial, face às transformações econômicas e soci-
ais que vive o Brasil e, sobretudo, porque essa é uma área que
representa um dos direitos básicos da cidadania.

O cooperativismo na saúde é, portanto, uma questão
de interesse social relevante. Já comuniquei ao Dr. José Daniel
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Ferreira Gomes a determinação não somente da Presidência da
Assembléia Legislativa, mas da maioria do corpo parlamentar de
Minas Gerais, de se articular, de forma decidida, no exame e no
encaminhamento das proposições a serem discutidas e aprova-
das nesta Convenção.

Evidentemente, as ações da Frente Parlamentar
Cooperativista serão alimentadas a partir dos subsídios que nos
forem fornecidos pelos diversos segmentos que compõem o Sis-
tema Cooperativista, que vive hoje uma realidade profundamen-
te diferente daquela que deu origem à Lei n9 5.764, promulgada
há 26 anos.

Especialmente no campo das cooperativas do traba-
lho, podemos dizer que as mais de 1.500 organizações do gêne-
ro no País necessitam de uma especial atenção do legislador bra-
sileiro, inclusive na regulamentação de dispositivos da Constitui-
ção de 1988 e de normas vigentes na CU, defasadas em relação
a essa forma moderna, racional e eficiente de organização do
trabalho.

Temos uma tendência no Brasil, que a lúcida inteligên-
cia do professor Mário Henrique Simonsen chamava de "mania
ciclotímica", de oscilar entre os extremos. Assim, a antiga e rígida
tutela estatal sobre o cooperativismo deu lugar a um vazio
institucional, que agora precisa de ordenamento - sem que isso
represente qualquer forma de intervenção estatal.

O sistema de autogestão é, sem dúvida, o melhor ca-
minho para o fortalecimento do cooperativismo, particularmente
das cooperativas de trabalho, como nos mostram os exemplos
da Espanha, da Itália e do Canadá, onde essa forma de organi-
zação tem forte e expressiva presença econômica e social.

Mas o Estado deve e precisa incentivar a criação de
mecanismos capazes de viabilizar, econômica e financeiramen-
te, o associativismo. Ninguém ignora, por exemplo, as possibili-
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dades que se abrem com a consolidação de um ágil e eficaz sis-
tema nacional de crédito cooperativo, que represente o efetivo
fortalecimento das cooperativas de crédito hoje existentes no
Brasil.

Esses mecanismos diferem, por definição, dos siste-
mas convencionais de crédito, pela própria essência do conceito
jurídico da organização cooperativista, seja como sociedade civil
sem fins lucrativos, seja como associação de pessoas físicas para
prestação de serviços.

É preciso, por outro lado, romper com interpretações
restritivas de outros dispositivos legais, que vêm limitando, em
muitos casos, o acesso das cooperativas à habilitação para pres-
tarem seus serviços em determinadas áreas ou setores.

Nesse campo também, a ação da Frente Parlamentar
Cooperativista poderá ser decisiva para modificar esses "bolsões
de resistência", que surgem, muitas vezes, até mesmo por
desinformação ou por outros interesses já criados e que, agora,
se vêem contrariados.

Outra questão que também merece o acompanhamen-
to atento do legislador situa-se no quadro jurídico das relações
de trabalho, assunto sobre o qual, pessoalmente, já conversei
por diversas vezes com o ministro Paulo Paiva. Sua Excelência,
com ampla visão do processo social, está atento e acompanha
de perto essa questão de suma importância para o fortalecimento
e o desenvolvimento das cooperativas de trabalho.

Penso que qualquer analista razoavelmente informa-
do sobre as mudanças que ocorrem na sociedade brasileira, há
de apoiar, até com zelo patriótico, esse fortalecimento e expan-
são do sistema cooperativista. No momento em que numerosos
postos de trabalho, tradicionalmente presentes na economia, são
desativados, a associação cooperativista surge como poderoso
instrumento para gerar oportunidades de renda e de trabalho.
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A parceria entre as cooperativas e os seus associados
representa, também, um avanço na organização social, fortale-
cendo, exatamente, o agente econômico, produtivo e profissional
mais exposto às forças dominantes do mercado.

Seja entre produtores rurais, no campo da habitação,
na área educacional, no setor da saúde, em todos aqueles seto-
res contemplados pela legislação e abertos à organização
cooperativista, penso que a livre associação é a fórmula mais in-
teligente para fazer face a um mundo em transformação.

Em nosso país, especialmente onde oligopólios ou for-
mas cartelizadas dominaram, e ainda são dominantes, no merca-
do econômico, o cooperativismo é um fator de democratização e,
mesmo, de humanização no acesso a bens e serviços.

E a repercussão social do cooperativismo, quando se
trata de saúde, deve ser uma razão maior para o trabalho que a
Frente Parlamentar Cooperativista já começa a realizar e que deve,
gradualmente, alcançar a consciência majoritária da opinião pú-
blica brasileira.

E isso certamente acontecerá, porque a sociedade bra-
sileira vem descobrindo - até à frente das próprias institui-
ções -, que o exercício democrático da cidadania requer a orga-
nização social, exige a mobilização dos setores organizados da
própria sociedade. Exemplo disso são os movimentos sociais,
que estão promovendo, por sua vez, a modernização do sistema
institucional brasileiro.

Esta mensagem do Legislativo mineiro aos participan-
tes e dirigentes da Sétima Convenção Nacional representa um
momento novo nas relações entre a representação parlamentar e
o sistema cooperativista de Minas e do Brasil.

Esta é uma causa que não tem donos, nem pode limi-
tar-se ao campo estrito das instituições políticas, e nunca servir,
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tampouco, para promoção político-partidária de quem quer que
seja. Não.

Estamos lidando com uma questão que envolve inte-
resses globais da nossa sociedade. Em sã consciência, ninguém
pode negar que o cooperativismo, na forma contemporânea que
está assumindo, é o grande triunfo para modelar a futura organi-
zação social e econômica de nosso país.

Evidentemente, as formas clássicas do mercado sem-
pre estarão atuantes em qualquer modelo de organização
socioeconômica. Mas o avanço do sistema cooperativista será
uma espécie de fiel da balança, uma força de equilíbrio nas rela-
ções sociais e econômicas da sociedade.

Estamos dispostos, pois, a enfrentar o bom combate.
Acolheremos com entusiasmo propostas, sugestões que nos fo-
rem encaminhadas. E é com a profunda convicção de que os se-
nhores estão no caminho certo, o caminho que o presente abre
para o futuro, que renovo minhas saudações e meus votos de
que essa convenção assinale um momento histórico na trajetória
dessa organização.

Muito Obrigado!

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
e

Presidente da Frente Parlamentar
do Cooperativismo de Minas Gerais
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PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
DEPUTADO ROMEU QUEIROZ,

NA REUNIÃO DE ABERTURA DOS
TRABALHOS DO MINAS COOPERATIVA

E DO GERACOOP

20/10/97
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É com grande satisfação que participamos desta solenida-
de, que marca o começo dos trabalhos do Programa Minas Coo-
perativa e do Projeto Geracoop - Incubadora Tecnológica de Coo-
perativas. São duas iniciativas de grande importância para o nosso
Estado, pelos efeitos na geração de renda e de empregos, na
viabilização de empreendimentos em diversas áreas econômi-
cas e na melhoria das condições de vida de uma parcela consi-
derável da nossa população.

Buscando fomentar o cooperativismo na concepção de uma
política pública governamental, tais iniciativas consistem em for-
talecer estruturas e instalações já existentes, não apenas com
recursos financeiros, mas também com assistência técnica e
gerencial, utilizando para isso o potencial das instituições univer-
sitárias mineiras. Essas duas frentes, certamente, irão contribuir
para que o setor tenha um grande impulso nos próximos anos.

O apoio que o Governo de Minas, por meio da Secretaria do
Trabalho, está dando à causa cooperativista nos alegra, particu-
larmente, por dois motivos. O primeiro é que acreditamos nesse
sistema de produção e administração como alternativa extrema-
mente adequada, diante da conjuntura em que estamos vivendo.
Uma conjuntura em que o Estado não tem mais condições de
tutelar a economia; em que as empresas se vêem obrigadas a se
tornarem mais eficientes e competitivas, diante do fenômeno da
globalização; e em que o desemprego é uma ameaça cada vez
mais concreta em todo o planeta.
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Nesse contexto, as organizações cooperativistas e
associativistas nos parecem oportunas, na medida em que afas-
tam as soluções paternalistas e levam à redução do antagonis-
mo entre o capital e o trabalho, baseando-se na cooperação e na
responsabilidade de todos para a consecução de objetivos co-
muns.

Ao lado do aspecto prático de se alcançarem as metas
estabelecidas, fortalece-se o espírito de união e de solidarieda-
de, tão necessário à formação cívica de um povo, principalmente
quando, ante a fragmentação sociocultural imposta pela vida con-
temporânea, as pessoas são induzidas a buscar soluções indivi-
dualizadas para suas dificuldades.

Inspirada na livre associação de cidadãos ou de enti-
dades, na igualdade de condições e de oportunidades, na
defesa dos interesses coletivos contra as distorções do sis-
tema socioeconômico, a doutrina cooperativista nasceu e
se desenvolveu em bases essencialmente democráticas.
Por isso, tem um lugar seguro na sociedade que pretende-
mos construir.

Outro motivo de nossa satisfação com os projetos que dão
sentido a esta solenidade é que a Assembléia Legislativa de Mi-
nas, abraçando os princípios citados, tem estado atenta às ques-
tões do setor e procurado encaminhá-las no âmbito de sua com-
petência, agindo para isso em conjunto com representantes dos
órgãos oficiais e da sociedade civil.

Assim, realizamos em 1995, em parceria com a Secretaria
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da
Sudecoop, o ciclo de debates "Autogestão: Associativismo e
Cooperativismo", com a participação de especialistas - de órgãos
públicos, universidades e entidades civis - que têm estreita
vinculação com as experiências desenvolvidas nessa área, no
Brasil e no exterior. Temos a certeza de que as palestras e as
discussões realizadas naquele encontro passaram a constituir
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valioso subsídio para o estudo do tema e a indicação de novos
caminhos para o cooperativismo no país.

Este ano, lançamos a Frente Parlamentar Cooperativista
Estadual - Frencoop-MG -, com a finalidade de incentivar e fo-
mentar o cooperativismo, empreendendo ações institucionais
apropriadas, em parceria com o segmento organizado e visando
ao desenvolvimento das comunidades locais. É importante res-
saltar que a Frente é suprapartidária e tem o aval da quase totali-
dade dos membros do Legislativo.

Pesquisa realizada na Casa antes da criação da entidade
mostrou que 98% dos parlamentares entrevistados classificaram
como "ótima" ou "boa" a iniciativa. Nada menos do que 75% dos
Deputados se dispuseram prontamente a integrar a Frencoop.
Portanto, temos a grata satisfação de constatar que estamos ca-
minhando de mãos dadas rumo ao mesmo objetivo.

Gostaríamos de parabenizar a Secretaria do Trabalho, na
pessoa do Secretário e Deputado Federal Eduardo Barbosa, e o
Governo do Estado, na pessoa do ilustre Governador Eduardo
Azeredo, pelo Minas Cooperativa e pelo Geracoop, os quais, te-
mos certeza, irão contribuir em muito para o desenvolvimento de
nossa terra. Lembramos, mais uma vez, que a Assembléia
Legislativa está sempre pronta a apoiar a causa do
cooperativismo.

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
e

Presidente da Frente Parlamentar
do Cooperativismo de Minas Gerais
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