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Introdução: Este trabalho foi criado a partir da iniciativa do “Grupo de Extensão Democracia 
Econômica” (GEDE) com o intuito de promover o desenvolvimento da Cooperativa e uma 
melhora na qualidade de vida dos cooperados.  Objetivos: O projeto tem como principais 
objetivos: a capacitação dos cooperados em cooperativismo, envolvendo processos de 
produção, trabalho e relacionamento interno e externo, todos visando o fortalecimento da 
cooperativa, uma futura articulação da cooperativa com uma possível rede de cooperativas de 
materiais recicláveis, bem como uma articulação daquela com o Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis, pois tais alianças permitem um maior crescimento dos 
seres sociais que compõem a cooperativa, tanto no sentido econômico, melhorando a 
qualidade do trabalho dos cooperados, quanto no sentido social, intensificando as relações 
sociais e permitindo a emancipação de tais trabalhadores.  Métodos: Para a concretização 
deste trabalho, está sendo feito o acompanhamento das reuniões mensais da cooperativa, 
oferecimento de oficinas sobre autogestão, cooperativismo, técnicas de produção e 
solidariedade, bem como o acompanhamento jurídico e de assistência social à cooperativa, 
com caráter interdisciplinar visando identificar demandas, pesquisar soluções e acompanhar o 
desenvolvimento destas.  Resultados: Em parceria com a prefeitura de Franca e do Banco 
Real, foram realizadas algumas reformas na cooperativa, tanto no local onde os cooperados 
fazem suas refeições e suas reuniões e assembléias, quanto no local onde os mesmos 
trabalham. Filtros de água foram instalados, uniformes confeccionados, e os respectivos 
equipamentos de segurança adquirido Por meio de assessoria jurídica dos integrantes de 
Direito da Incubadora, os cooperados tornaram-se contribuintes da previdência social. Ainda 
houve participação do grupo na realização de assembléias que ocorreram para eleição de 
certos cargos da diretoria da cooperativa, assim como para a tomada de outras decisões.


