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 DIA INTERNACIONAL do

Nesta edição, em especial, destacamos
breves fatos de contexto histórico,
cultural e atual do Sistema Cooperativo,
em virtude da época comemorativa  e
pela ampla representação deste
movimento para nossa sociedade,
economia, política e outras. 

 O Cooperativismo na Vivência das
Sociedades

Oficialmente, foi a partir de 1994 em que o primeiro sábado do mês de julho foi
instituído como data comemorativa do “Dia Internacional do Cooperativismo”, pela
ACI (Aliança Cooperativa Internacional),  tendo por objetivo “celebrar a
confraternização de todos os povos ligados ao cooperativismo”. A partir desta
data, anualmente, relembramos os fatos históricos que marcam o crescimento
deste movimento.

No âmbito Internacional, a história teve início em 1844, na cidade de Rochdale-
Manchester (interior da Inglaterra), quando um grupo formado por 28
trabalhadores (27 homens e uma mulher) se uniram para montar seu próprio
armazém.  

No âmbito Brasileiro, observou-se diversos movimentos Cooperativos desde a
época da colonização Portuguesa, destacando o ano de 1610, quando começou a
construção de um estado cooperativo através das mãos dos jesuítas. Sobretudo,
os primeiros registros oficiais levam ao ano de 1889, em Minas Gerais, com a
fundação da Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto,
voltada para o consumo de produtos agrícolas.



A cada ano, novas conquistas são relembradas e todas com seu valor especial.
Recentemente, e mais precisamente, na sexta-feira 21/06/2019, pouco mais de
seis mil representantes de 170 países-membros estiveram presentes na 108ª
reunião da OIT (Organização Internacional do Trabalho) realizada em Genebra, na
Suíça. Nesta, aprovaram a Declaração Centenária da OIT para o Futuro do
Trabalho reconhecendo o “modelo Cooperativo de Negócios” como base estrutural
para as relações jurídicas globais, direcionadas para as relações de trabalho.

A OIT é um organismo internacional de direito público composto por estados e
governos de dezenas de países, o qual conta com apoio de alguns governos,
incluindo o Brasil. Confira uma pequena parte do texto aprovado pela OIT,
conforme publicado pela OCB (Organização da Cooperativas Brasileiras),
vide (Notícia_site).

“A OIT deve direcionar seus esforços para (...)
apoiar o papel do setor privado como principal fonte de crescimento e criação de empregos,

promovendo um ambiente propício ao empreendedorismo e às empresas sustentáveis,
bem como às cooperativas e à sociedade de economia social e solidária, a fim de gerar

trabalho decente, emprego produtivo e melhores padrões de vida para todos.”

A expectativa futura de sucesso é que esta recente publicação da OIT produza
efeitos na legislação dos países membros (da OIT) de forma a valorizar, cada vez
mais, os modelos Cooperativos de Negócios, da mesma forma como ocorreu em
2002 quando a  publicação da Recomendação 193 incentivou e gerou
desdobramentos no Brasil, a partir da Lei  12.690/2012, para o Cooperativismo de
Trabalho.

Atualmente, são diversos os ramos de atuação em que as inúmeras entidades
cooperativas fortalecem o mercado brasileiro, gerando trabalho e renda para
promover o desenvolvimento e crescimento de muitas famílias e comunidades.  É
com esta força, garra e esperança que depositamos nossos esforços, na
expectativa de que possamos, em futuro não muito distante, colher e aproveitar
todos os benefícios que este movimento produz a cada ano.

Neste sentido, que a DM (Dickel e Maffi Auditoria e Consultoria) ao longo dos seus
quase 30 anos de história (a ser comemorado em 2020), assumiu posição de
destaque no mercado cooperativo, mantendo postura ética e qualificada, através
da transparência, compromisso com a verdade e comprometimento com aqueles
que mais fortalecem as cooperativas que são: “seus cooperados”. Visamos a
excelência na prestação de serviços de auditoria e consultoria  atuando,
fortemente, na realização de trabalhos que agregam valor à entidade; ampliando
nossas análises para assegurar uma apresentação fidedigna das informações e
demonstrações contábeis e sempre mantendo o firme propósito de contribuir com
a administração, na aplicação das melhores práticas e políticas de governança
cooperativa e compliance, em toda a sua extensão.

Parabenizamos a todos que, de algum modo, apoiam, trabalham, incentivam e
vivem este movimento. Em especial, a “todos os dirigentes, associados e
colaboradores das cooperativas nossas clientes”, que atuam com zelo e lealdade
em favor dos melhores resultados e fortalecimento do sistema cooperativo. 

Saudações Cooperativistas!

http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/374/clicks/[id]/1308
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