16 – GRUPO DE ESTUDOS DO COOPERATIVISMO – GESCOOP/BR

O Gescoop surgiu em 1978, na Unisinos (RS) e foi absorvido pela OCB. em 1985. É um
grupo de voluntários, oriundos de várias entidades e de formação profissional diversificada, que se
reúne espontaneamente para estudar o Cooperativismo, porque acredita nele como instrumento para
solucionar problemas socioeconômicos.
1. Quais são os objetivos?
a) Identificar, analisar e discutir problemas do Cooperativismo e propor soluções.
b) Viabilizar, sempre que possível, a atuação integrada dessas entidades em prol do
Cooperativismo.
c) Elaborar, publicar e divulgar trabalhos sobre Cooperativismo.
2. Como funciona?
a) Esse grupo é integrado por pessoas que trazem contribuições substanciais, podendo o
grupo convidar palestrantes ou lideranças do Cooperativismo para as suas reuniões.
b) Os assuntos (temas) são levantados e priorizados pelos integrantes do grupo.
c) O Coordenador Geral do grupo é indicado pelo Presidente OCB/Sescoop.
d) Os integrantes do grupo escolhem um coordenador, um palestrante e um relator para cada
assunto (tema). O relator elabora uma
memória do assunto tratado em cada reunião e uma síntese ao encerrar os estudos,
apresentando, via Coordenador Geral, essa síntese ao Presidente da OCB/Sescoop.
e) As reuniões, de duas horas, serão realizadas quinzenalmente. Reuniões especiais, com
maior duração, poderão ser realizadas em
data e local combinados pelo próprio grupo.
f) A ausência em três reuniões consecutivas, sem apresentar justificativa, implicarão a perda
automática da vaga.
g) O Gescoop será financiado pelo Sescoop Nacional, mediante um programa anual de
atividades e projetos específicos.
3. Quem integra o Gescoop/BR?
a) Com presença física, no máximo quinze pessoas residentes em Brasília, de preferência
oriundas de entidades distintas e, mediante e-mail, qualquer pessoa interessada pode participar, se
credenciada pela respectiva entidade (apenas uma por entidade).
b) Sede do Gescoop/BR: Sugere-se que a sede seja a Casa do Cooperativismo.
OBSERVAÇÃO: Estados e municípios podem criar o respectivo Gescoop e manter
intercâmbio de informações com o Gescoop/BR.

