
Ecologicamente correta
e socialmente justa
UMA DAS MAIS ANTIGAS COOPERATIVAS DE CONSUMO DE MINAS, A
CONSUL É TAMBÉM UMA PIONEIRA EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Da lavoura para
a gôndola de FLV
na loja: a parceria
entre a Cônsul e a
Cooperhorta gera
múltiplos frutos

• Sandra Mara

ARevista GÔNDOLA inaugura, nesta edi-
ção, série especial que mostrará até o
final de 2010 as ações de responsabili-

dade social desenvolvidas por empresas super-
mercadistas mineiras. Essa série será aberta
pela Cooperativa de Consumo dos Empregados
da Usiminas (Cônsul), com sede em Ipatinga
(MG), uma empresa que norteia o conceito de
sustentabilidade com o seguinte tripé: ecolo-
gicamente correio, economicamente viável e
socialmente justo.

Além disso, baseada nos princípios éticos
do cooperativismo, a Cônsul possui uma visão
social, humanitária e de autossustentabilidade
nos negócios, respeitando a vida e as relações
humanas, apoiando sempre o esporte, a cultura
e as entidades beneficentes. Entre os projetos
de destaque, estão as parcerias com o Centro
de Biodiversidade da Usipa, o projeto Xerimba-
bo, além da intercooperação entre a Cônsul e a
Cooperhorta, um dos projetos de destaque da
empresa.



economicamente viável



A Cônsul apoia
importantes ações
de preservação e
conscientização
ecológica em
Ipatinga (MG)

INTERCOOPERAÇÃO
0 projeto Intercooperação, que consiste

na compra de produtos da Cooperhorta pe-
la Cônsul, começou a ser desenvolvido em
1992. Matusalém Dias Sampaio, presidente
da Cônsul, conta que nesta época encontrava
muitas dificuldades para identificar fornecedo-
res de folhosas (verduras como alface, couve,

cebolinha, rabanete, taioba dentre outros) que
produzissem com qualidade e entregassem a
mercadoria com pontualidade.

Durante a procura por um fornecedor com
essas características, a Cônsul descobriu a Co-
operhorta, que tem sede em Caratinga (MG).
"A partir de então, foi iniciado um processo
de intercooperação intenso entre as duas co-
operativas. Até esse momento, a Cooperhorta
operava abaixo de sua capacidade produtiva, e
não possuía escala para que os pequenos pro-
dutores desenvolvessem a agricultura familiar e
cooperada", explica Matusalém.

RENDA FAMILIAR
De acordo com Normando Alves de Sou-

za, administrador da Cooperhorta, tudo isso é
coisa do passado. Desde a parceria, a escala
foi conquistada e não parou mais. A Cônsul
compra mensalmente, em média, R$ 26 mil
em folhosas da Cooperhorta, correspondendo a
35% da sua produção. Mas os outros 65% são
distribuídos para outros 37 clientes.



Com toda a sua produção vendida, a Coo-
perhorta consegue gerar, em média, uma renda
familiar em torno de R$ 2.700 por mês. "Essa
parceria garante a fixação do homem no campo
e a sobrevivência de 30 famílias cooperadas,
além de assegurar a existência e a perenidade
da cooperativa", completa Normando.

PROFISSIONALISMO
De acordo com Matusalem Dias Sampaio,

presidente da Cônsul, a Cooperhorta é muito
profissional, produz com qualidade e entre-
ga produtos com pontualidade, por isso essa
parceria de intercooperação é intensa e está
dando muito certo. "Após 15 anos de início do
processo de intercooperação, a Cooperhorta
é uma entidade sólida, atuante, preocupada
em aperfeiçoar e a implantar novas técnicas
de plantio, livres de agrotóxicos, e proporciona
trabalho, sustento e condições de vida digna
para seus cooperados e familiares", explica
Matusalem.

Normando Alves de Souza conta que a
Cooperhorta é uma cooperativa de folhosas
variadas, fundada na cidade de Caratinga em
31 de janeiro de 1991, que detém a tecnologia
do plantio e da colheita. É uma sociedade com-
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posta por 30 famílias, juntamente com meeiros,
perfazendo um total de 150 pessoas.

RESÍDUOS ORGÂNICOS
No ano passado, a Cônsul voltou a ser con-

templada com o prémio Cooperativa do Ano
2009, mas desta vez com o projeto de reapro-
veitamento de resíduos orgânicos, desenvolvi-
do juntamente com o Centro de Biodiversidade
da Usipa (Cebus) e iniciado em 2001. Na prá-
tica esse projeto consiste na doação que a
Cônsul faz de resíduos orgânicos e os retalhos
de carnes, provenientes das suas três lojas,
para o Cebus.

A ideia dessa parceria surgiu porque a Côn-
sul tinha a necessidade de dar a destinação
correta para esses resíduos. Se descartados
de qualquer maneira, poderiam poluir o meio
ambiente. Na outra ponta, o Cebus precisava
conseguir um volume maior de alimentos para
seus 617 animais de 63 espécies, alguns deles
em extinção.

"Disponibilizamos frutas, verduras, legumes
e carnes, impróprias para o consumo humano,
para alimentar diariamente os animais do zooló-
gico. Esses produtos são doados e, ali, comple-
mentados com ração e vísceras, necessárias à

dieta dos animais, muitos deles ameaçados de
extinção", explica Matusalém Dias Sampaio,
presidente da Cônsul.

SOBREVIVÊNCIA
Lélio Costa e Silva, Médico Veterinário, res-

ponsável técnico pelo Cebus, explica que essa
parceria é importante até mesmo para a sobre-
vivência do zoológico, uma vez que correspon-
de a 40% do consumo dos animais, sendo que
algumas espécies sobrevivem 100% com as
doações da Cônsul.

Os produtos que não são reaproveitados
na triagem para o sustento dos animais são
levados para o minhocário. Lá acontece o
que pode ser chamado de ciclo completo da
natureza. As frutas, verduras e legumes que
vieram da terra são transformados em adubo
para, novamente, fertilizar outros produtos pa-
ra o consumo.

"Esta é a forma mais cortês e menos im-
pactante de devolver à terra o que ela nos pro-
porciona. A preservação ambiental é um con-
ceito que está imbuído na filosofia da Cônsul.
Portanto, incomodava à Cooperativa não saber
o que fazer com os alimentos impróprios para o
consumo", enfatiza o presidente da Cônsul.

O reaproveitamento de
sobras da comercialização

na Cônsul permite a
contribuição para o

zoológico em Ipatinga (MG)



Crianças têm contato
com mudas que serão
usadas na recomposição
do meio ambiente do
Vale do Aço

CIÊNCIA E PRESERVAÇÃO
0 Cebus é uma instituição científica que

se dedica à perpetuação das espécies, ao
lazer consciente, à pesquisa e, sobretudo, à
educação ambiental. Com projetos educati-

vos que vão diretamente ao grande público,
o Cebus fomenta a percepção das questões
ambientais onde o saber é conhecer.

Tanto o Cebus como também o Parque Zoo-
botânico da Usíminas são entidades científicas



interligadas geograficamente e pioneiras na
história ambiental do Vale do Aço. 0 Parque
fica numa área de 186 hectares totalmente
recuperada pela Usiminas. Tanto o Cebus quan-
to o Parque Zoobotânico exercem o papel de
centros de educação ambiental.

PROJETO XERIMBABO
0 projeto Xerimbado, promovido pela Usi-

minas e o Cebus, também tem o apoio da Côn-
sul. 0 projeto consiste numa exposição, com
diversas atividades recreativas. Foi iniciado em
1984 com a proposta educativa do zoológico
da Usipa. É um projeto de educação ambien-
tal, pioneiro em Minas Gerais. Suas atividades
acontecem no Cebus e no Parque Zoobotânico
da Usiminas. Sua metodologia inclui seminá-
rios, exposição, distribuição de material.

Em 2009, a exposição teve como tema "Em
busca de um mundo sustentável" e esteve
aberta ao público, durante três meses. Mais de
100 mil visitantes de 467 entidades oriundas de
77 cidades passaram pelo Xerimbabo. Em sua
25a edição, o Projeto completou uma marca
histórica: 2 milhões de visitas ao longo de seus
25 anos. •

Minhocário que
transforma em

húmus sobras da
comercialização na

Cônsul

Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 15, n. 173, p. 50-57, mar. 2010.




