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Como isto é feito?

- Por meio da OQS, são constituídos núcleos, que nada mais são do
que grupos de associados reunidos pela proximidade geográfica, por
interesses comuns ou por atividades produtivas específicas.

- A ideia é qualificar e intensificar a participação dos cooperados na
discussão da gestão da cooperativa. Normalmente, cada núcleo
possui um representante que é eleito pelos seus próprios membros.
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Como isto é feito?

- Juntamente com os representantes dos demais núcleos, desempenham
a função de porta-vozes da opinião dos cooperados de cada núcleo nas
discussões e decisões da cooperativa tratadas nas instancias
deliberativas.

- Isto aumenta o fluxo de informações nos dois sentidos
(cooperado/cooperativa e cooperativa/cooperado). Assim, com mais
envolvimento e uma maior interação é possível que a cooperativa
atenda melhor os anseios dos cooperados, motivando-os a participar
cada vez mais e melhor
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 Um dos seus principais objetivos é aumentar o acompanhamento por
parte do cooperado sobre o que acontece na cooperativa, buscando
tornar mais efetiva sua participação nas decisões a serem tomadas
pela cooperativa.
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 Os núcleos ou comitês representam um grupo de associados, definidos por
região geográfica ou por interesse (uma comunidade ou o agrupamento de
duas ou mais comunidades, por exemplo) ou pessoas que atuam com a
mesma atividade, que se reúnem periodicamente (preferencialmente uma vez
por mês ou sempre que necessário) com o acompanhamento de técnico(s) ou
funcionário(s) da cooperativa (comumente chamado(s) agente(s) de
desenvolvimento cooperativista), que é(são) responsável(eis) pelos processos
de assessoramento e monitoramento das atividades do núcleo, considerando
sempre os aspectos ligados a produção, industrialização, comercialização,
assistência técnica e outras necessidades ou possibilidades particulares do
grupo de associados.

 Quando a cooperativa está organizada desta forma, todo o associado da
mesma faz parte de um núcleo.

5



 Cada núcleo elege seu(s) representante(s) – o(s) delegado(s) ou
coordenador(es), que pode ser um ou mais conforme o seu número de
participantes – que irão também compor o núcleo central da cooperativa, cuja
função é apresentar à cooperativa as necessidades sociais e econômicas dos
associados dos núcleos. Este núcleo central congrega todos os delegados de
núcleos e possui coordenação própria.

 Nos núcleos, além de encontros informais e reuniões, são realizadas pré-
assembleias (chamadas assembleias de núcleos e preparatórias às assembleias
gerais) para que os associados possam votar nas propostas em pauta
relacionadas, por exemplo, ao planejamento estratégico da cooperativa.
Apresentadas as propostas e votadas, a deliberação ou posição dos membros
do núcleo será representada por seu(s) coordenador(es) no núcleo central e
nas assembleias gerais.
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 A organização do quadro social é um projeto amplo e que exige recursos e
investimentos por parte da cooperativa. Não basta simplesmente organizar
dividindo os associados e criando grupos. É imprescindível preparar a base ou
as condições para o seu funcionamento, sendo necessário, por exemplo:

- A sensibilização e motivação dos associados.
- A definição clara e objetiva da função dos núcleos em relação à cooperativa.
- A conscientização dos conselheiros da cooperativa (administrativos e fiscais),

diretores executivos, gerentes e técnicos da cooperativa quanto ao trabalho
com os núcleos e o núcleo central.

- A integração da assistência técnica e de toda a cooperativa com o trabalho dos
núcleos.
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