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Durante a semana do dia 26

a 29 de janeiro, o Sistema de

Cooperativas de Agricultura

Familiar e Economia

Solidária de Rondônia,

(UNICAFES RO), realizou o

intercâmbio cooperativista

nos municípios de Nova

Mutum, Sinop, Sapezal,

Lucas do Rio Verde, Sorriso e

Campo Novo dos Parecis, no

Mato Grosso (MT). 

O objetivo foi fortalecer o

cooperativismo, através do

diálogo e da troca de

experiências. 

A agenda contou com visita à

Cooperativa Regional de

Prestação de Serviços e

Solidariedade (Cooperrede), à

propriedade do casal Hilária

Lúcia e Nilfo Wandscheer -

lideranças da Agricultura

Familiar na região e, também à

escola Técnica Estadual de

Educação Profissional e

Tecnológica de Sinop, onde é

desenvolvido o Projeto Gaia –

Rede de Cooperação para a

Sustentabilidade, que busca o

fortalecimento da Agricultura

Familiar com base na

Agroecologia. 

O presidente da Unicafes RO,

Sandro Souza, ressalta que

acredita no fortalecimento

do cooperativismo através da

intercooperação. “Esperamos

que essa seja a primeira de

muitas agendas entre Mato

Grosso e Rondônia, pois além

do intercâmbio cultural,

visamos ampliar o mercado

de vendas dos produtos da

Agricultura Familiar do nosso

Estado, para proporcionar

aos consumidores conhecer

e acessar os produtos em

diferentes regiões”, salienta.

Unicafes Rondônia realiza intercâmbio no Mato Grosso 
Ascom Unicafes nacional / Unicafes Rondônia 



Sandro Souza, Conselheiro Presidente, acredita que a tecnologia precisa ser mais inclusiva para
quem vive no campo, esse é um importante momento de se trabalhar o uso consciente das
ferramentas tecnológicas. Nesse ano, 2021, tivemos novas lideranças ocupando cargos de
diretoria e conselho fiscal das cooperativas, o que é um avanço para o cooperativismo de
Rondônia. Embora, muitas ações tiveram que ser contidas, a UNICAFES, vem se apropriando das
ferramentas tecnológicas, para se comunicar a etuar com eficiência nas as cooperativas e
parceiros da organização. Nesse momento poder contar um aplicativo que pode ser acessado de
um celular, é muito importante para manter nossas ações em andamento, Completa.

As Assembleias é uma atividade de relevância para o sistema cooperativista, pois, é o momento
em que cooperados e cooperadas tem o poder de decisão da gestão e organização de suas
cooperativas, podendo opinar e decidir coletivamente o destino da cooperativa. Por isso, o
cooperativismo se destaca em relação a negócios convencionais.  

Sob um contexto pandêmico UNICAFES Rondônia realiza atos
Assembleares de 2021 em modalidade digital

 

Embora a Agricultura Familiar e suas cooperativas ainda não tenham acesso a internet com qualidade o uso de mídias
sociais e tecnologia de comunicação tornou-se uma ferramenta que permite a realização de atividades coletivas 
 profissionais e pessoais. 

A pandemia mudou os hábitos das pessoas em suas
atividades mais básicas, como exemplo a comunicação.
que a espaço para a Comunicação Digital em diversos
seguimentos, e é por conta dela realizamos muitas de
nossas ações nesse momento. 
tivemos que nos adaptar para seguir com nossas
atividades, muito tem sido feito, com apoio da
tecnologia, embora não seja acessada por todos. As
Assembleias desse setor tiveram que ser adaptada no
formato digital, podendo ter no local um número
reduzido de pessoas.  

Ascom UNICAFES Rondônia, Leuziene Lopes

Gleison Junior, presidente da Cooperativa Coopercacoal, entende que a
tecnologia digital é uma ferramenta nova para quem vive no campo, estamos
nos adaptando a esse novo modelo de comunicação, que é uma importante
ferramenta para nós da Agricultura Familiar, desde de que seja inclusiva para
nossa comunidade. Eu acredito que uso da tecnologia de forma adequada pode
trazer benefício para nós. Nossa Assembleia e outras reuniões, tem sido
realizada em formato digital, além disso, alguns cooperados tem fornecidos
seus produtos através de aplicativos moveis, uma alternativa para aqueles que
não tem frequentado as feiras livres nesse período. A Unicafes, vem
construindo novas parcerias e novos projetos que buscam capacitar
agricultores e agricultoras, a gerir seu negócio rural. Mesmo com os desafios,
estamos construindo um novo jeito de fazer Agricultura por meio do
Cooperativismo Solidário. 

JUVENTUDE PROTAGONIZANDO



PARCERIA ENTRE UNICAFES RONDÔNIA E INSTITUTO FEDERAL (IFRO)

DESENVOLVE CURSO EM MODALIDADE EAD SOBRE COOPERATIVISMO

SOLIDÁRIO 

COOPERATIVISMO NAS REDES

O Programa de Formação Inicial Continuada (FIC), é uma
formação com cursos vinculados aos temas organização, gestão,
governança e mercados. A formação é uma ferramenta
importante que possibilita ao agricultor melhor gerenciar seu
negócio rural, garantindo melhor renda, e qualidade de vida á
quem vive no campo. A parceria entre as entidades foi iniciada
em 2008, através do Programa de Educação do Cooperativismo
Solidário (PECSOL), realizado no formato presencial e EAD. 

Alcidir Zanco, Assessor Institucional da UNICAFES Nacional,
explica como o curso pretende auxiliar aos agricultores em suas
propriedades. "A intenção é que os cursos possam qualificar o
conhecimento dos associados e associadas das cooperativas,
sejam elas, na produção, na organização ou gestão, e dessa
forma, gerar mais resultados para o desenvolvimento econômico
da região".

A parceria com o Instituto Federal permite a maior qualificação
dos cursos desenvolvidos junto as Cooperativas da Agricultura
Familiar e Economia Solidária do Estado, também
proporcionando a possibilidade de reconhecimento e
certificação com validade acadêmica aos participantes. 
O Curso foi elaborado em 2021 e sera ofertado a região em 2022. 

Por Alcidir Zanco



O objetivo central do
conselho é fiscalizar as
ações voltadas a
alimentação escolar no
estado, identificando os
pontos mais carentes de
investimentos, e incorporar
propostas de melhorias nos
cardápios dos alimentos
que chegam até as escolas.
Outras ações que envolvem
a política alimentar em
todos os sistemas de ensino
público de Rondônia
também serão pontuados.

O atual Secretário Geral do
Conselho, Nildo Pereira, é
agricultor familiar e atuante
como membro da
Organização UNICAFES
Rondônia, Nildo, é também
um dos fundadores da
cooperativa de Agricultores
e Agricultoras a
(COOPERCACOAL). 

Em  2021  cerca  de  10  escolas  foram

atendidas  com  cestas  da

Agricultura  Familair  -  através  do

programa  PNAE.  

Membros da Unicafes Rondônia são empossados no Conselho
Estadual de Alimentação escolar nos cargos de Conselheiro e
Secretário Geral 

A União das Cooperativas da Agricultura familiar e Economia Solidária
Rondônia UNICAFES, agora faz parte do conselho
(CAERO),representado por Nildo Pereira de Araújo, Secretário Geral e
Adalto Costa empossado como Suplente no conselho. A reunião de
posse aconteceu no início de março (18) onde definiram os
representantes do conselho e seus suplentes, além dos cargos de
secretaria. Fazem parte do conselho, entidades civis, sindicatos da
educação, pais de alunos, e o poder político do estado.

Para o presidente da
UNICAFES Rondônia,
Sandro Souza Silva, “o
Cooperativismo vem
realizando ações no
estado em busca de
parcerias, atuando
sempre alinhado aos
interesses dos
agricultores e
agricultoras.

O cooperativismo Solidário
com base na agricultura
familiar é um sistema
recente no estado de
Rondônia, ainda conhecido
por poucos, e cada
conquista nos incentiva a
continuar a busca do
fortalecimento do
Cooperativismo
melhorando a qualidade de
vida dos agricultores e dos
nossos consumidores,
salienta. 

O  conselho  de  Alimentação  escolar  é

um  órgão  fiscalizador,  deliberativo  e

de  assessoramento  de  porte  estadual

e  municipal,  compõe  o  conselho:

Representantes  do  poder  executivo,

trabalhadores  da  educação,

discentes,  entidades  civis  e  pais  de

alunos.  



 

SUSTENTABILIDADE: PARCERIA ENTRE ORGANIZAÇÕES
BUSCAM PROMOVER A PRODUÇÃO ORGÂNICA DE ALIMENTOS
NAS COOPERATIVAS DE RONDÔNIA
Cooperados participam de rodas de formação sobre comercialização
e práticas produtivas sustentáveis 

AGROECOLOGIA

SUSTENTABILIDADE

NEGÓCIOS
COMUNITÁRIOS

Ainda que um desafio, a UNICAFES
Rondônia, vem apostando em
projetos e parcerias que vislumbram
a produção de alimentos saudáveis,
nas cooperativas da Agricultura
Familair em Rondônia. 

O Projeto de Transição Agroecologica,
uma parceria entre a UNICAFES,
Instituto CONESXUS, e Trias Brasil,
atende hoje, cerca de 80 famílias
ligadas as Cooperativas singulares com
ações de formação e informação sobre
negócios sustentaveis.  

O objetivo é apresentar alternativas de
desenvolvimento aos negócios comunitários
(associações e cooperativas) da agricultura
familiar e do extrativismo de Rondônia,
fomentando o uso de práticas produtivas
sustentáveis, como a produção orgânica e
agroecológica, entre seus sócios. 



A Unicafes Rondônia, em parceria com a ONG Trias Brasil e Cresol Rondônia realizaram o
Encontro com Agriculturas e Agricultores da Cadeia do Café, com o intuito de levar
informação aos cooperados quanto à produção de qualidade e possibilidades de novos
mercados. O encontro foi realizado na propriedade da Família Dom Bento, produtores de
café de qualidade no Estado, que são premiados nacionalmente na categoria
Sustentabilidade.

O projeto Ater Estratégico atende 30 famílias das cooperativas ligadas à Unicafes Rondônia
e atua para que as famílias beneficiárias permaneçam na propriedade, produzindo com
qualidade e consciência ambiental. Estiveram presentes a Embrapa: na presença de
Enrique Alves; Caferon: Ruan Travain; Cresol Rondônia: representado pelo diretor Sérgio
Souza da Silva; além da Unicafes Rondônia, com o diretor Sandro Souza da Silva.
 
Débora Massaro, assessora técnica do projeto, ressalta que esses encontros com base na
intercooperação são indispensáveis para os avanços da Agricultura Familiar de Rondônia. 

 

Empreededorismo Rural: Por meio do Projeto de ATER, Unicafes Rondônia
e parceiros realizam Encontro com Agricultores da Cultura do Café
Ascom UNICAFES Rondônia, Leuziene Lopes

A Assistencia Técnica e Extenção Rural  fornece aos Agricultores Familiares formação e capacitação para
melhor gerir seu negócio rural 



A Unicafes Rondônia recebeu na última semana, a visita da (ONG) Trias Brasil,
representada pela diretora Gisele Obara, juntamente com o primeiro secretário da
Embaixada da Bélgica no Brasil, Geert Van Dessel, com a finalidade de conhecer as ações
da Unicafes frente à Agricultura Familiar cooperativada.
 
Gisele e Dessel foram recebidos pelos agricultores e agricultoras agroecológicos do
grupo Bem-Viver, onde puderem conhecer a trajetória das famílias, bem como, as
dinâmicas de produção de alimentos saudáveis. O Grupo Bem – Viver de Agroecologia é
atuante no cooperativismo Solidário da Agricultura Familiar e busca, por meio da
cooperativa Coopercacoal, incentivar a produção de alimentos mais saudáveis para aos
consumidores.
 
Sandro Souza da Silva, presidente da Unicafes Rondônia, destaca que a agricultura
familiar cooperativada é o caminho para uma mudança com base na unidade social,
tanto para quem produz quanto para quem consome. “Contar com parcerias nesse
processo transformador é fundamental para chegar aos objetivos coletivos”, reforça. 
 
Gisele menciona que a agricultura familiar ocupa um papel indispensável na promoção
da segurança alimentar, gerando renda e trabalho para quem vive no campo. Na
oportunidade, as lideranças também visitaram a cooperativa de Crédito Cresol Rondônia,
Associação de Produtores de Café - Família Dom Bento, Indústria de Cachaça Artesanal
Lorezon.

 

TRIAS Brasil e Embaixada Belga visitam Cooperativas de Agricultores
Familiares Agroecológicos em Rondônia
Fotos e texto Ascom UNICAFES Rondônia, Leuziene Lopes



 

Com intuído de discutir propostas para os avanços

do cooperativismo solidário da Agricultura

Familiar, e aprovar o Planejamento Estratégico

Participativo (PEP), lideranças do seguimento, se

reuniram entre os dias 09 e 10 de dezembro na

cidade de Ji-Paraná, participaram do evento todas

as cooperativas filiadas a UNICAFES.

Sandro Souza da Silva, Conselheiro Presidente, da

Organização, destacou a importância do

Planejamento como uma ferramenta de

fortalecimento e efetivação das ações do

cooperativismo solidário. Além de potencializar a

gestão das ações da UNICAFES e suas respectivas

Cooperativas. 

Também participaram do evento, gestores do

Instituto CONESXUS, Cresol Rondônia, Conselho de

Alimentação Escoalr CAERO e Conab-Ro.

DURANTE O EVENTO FOI REALIZADO A FORMAÇÃO SOBRE MERCADOS
ISNTITUCIONAIS PARA AOS COOPERADOS PRESENTES

Escrito por Leuziene Lopes

O Planejamento estratégico

Participativo, é uma iniciativa

realizada entre a Unicafes,

TRIAS Brasil.  Esse é um

recurso de inovação  para a

UNICAFES e suas ações. 

SOBRE O PEP

Encontro do Cooperativismo solidário reúne lideranças de todo
estado de Rondônia - Produção Agroecológica foi um dos assuntos
abordados no evento



 

MULHERES
As Mulheres desempenham um papel muito
importante na Agricultura Familiar. nas
cooperativas de rondônia elas representam
18% do quadro social. As dicuções do projeto,
preve a inclusão de mulheres nos mais
diversos espaços organizativos das  suas
cooperativas como forma de empondera-las
e  ampliar sua participação seja no contexto
produtido ou econômico. JUVENTUDES

Apenas 8% dos menbros filiados são
jovens nas cooperatvas de Rondônia.
Assim como o Programa de Formação
PECSOL Jovem, o Projeto Embúba, vem
justamente para traçar estratégias
conjunta de inclusão no Cooperativismo
da Agricultura Familir.
Para essas juventudes, o processo de 
 construção coletiva  e troca de
experiências são mecanismos que
fortalece suas pautas diante esse
contexto de inclusão e sucessão rural. 

Projeto de inclusão de jovens e mulheres - Embaúba tem
primeiras ações realizadas nas cooperativas 
Ao total Sete cooperativas são atendidas com o proejeto pormovendo discusões sobre, genêro e geração
entre outros temas de interesse da comunidade.

Texto Ascom UNICAFES Rondônia, Leuziene Lopes

5 OBJETIVOS DO PROJETO 
1.Facilitar negócios sustentáveis de mulheres e jovens vinculadas às cooperativas filiadas para promoção da
autonomia produtiva e financeira.
2.Ampliar a participação feminina e juvenil no quadro social da organização e cooperativas filiadas.
3.Promover diversidade de gênero e idade nos conselhos e assembleias da organização e nas cooperativas filiadas.
4.Ofertar formação, intercâmbios e capacitação para cooperados(as) tendo como finalidade a valorização do
trabalho e protagonismo de mulheres e jovens nas cooperativas.
5.Incidir para defesa e garantia dos direitos de jovens e mulheres nas cooperativas filiadas e no âmbito da
sociedade.



Os encontros foram realizados por meio da plataforma digital Google meet, durante quatro
meses,  nesse periudo foram promovidos dialolgos e formação sobre diversos temas da
Agricultura Familair e o evolvimeto das mulheres nessa categoria. 

Participaram da formação mulheres de todas as regiões do Brasil, onde puderam falar e
aprender sobre como e onde está a mulher nos mais diveros espaços politicos. 
O último tema da Roda de conversa promovido pela secretaria de mulheres da Unicafes
Naciona foi sobre a mulher na política, que provocou o debate de como nós mulheres
queremos assesgrar nossos diretos sociais.  

A secretária de Mulheres da Unicafes Nacional, Sandra Nespolo Bergamin, reforçou que as
mulheres são agentes políticos de transformação e que a Roda de Conversa tem o papel de
ser um espaço de construção coletiva do conhecimento. “Neste ano já trilhamos um belo
caminho, que será fortalecido em 2022 com o Pecsol Mulher. Temos muitas perspectivas
para o próximo ano”, assegurou.
 
 O Programa
"Mulher Cooperada: Formar para Transformar" é realizado pela Secretaria de Mulheres da
Unicafes Nacional, com o apoio do Trias Brasil. Participam mulheres cooperadas e
lideranças da Agricultura Familiar e do cooperativismo. A metodologia da formação
contempla aulas simultâneas, aliando conhecimento teórico e prático, podcasts e vídeos
com experiências inspiradoras.

 

Texto Ascom UNICAFES Rondônia, Leuziene Lopes

Secretaria de Mulheres da UNICAFES Nacional juntamente com as
Unicafes Estaduais promovem formação para mulheres do
Cooperativismo atrvés do Programa Formar para Transformar .

Foto: Unicafes Nacional



A diretoria-executiva e as secretarias da Unicafes Nacional participaram nos dias 22, 23 e 24
de novembro, de agenda presencial, na sede da Unicafes, em Brasília (DF). Esse foi o
primeiro encontro da equipe desde o início da pandemia. Na pauta, construção de
propostas e proposições de políticas públicas para apresentar aos presidenciáveis; parceiras
institucionais e governamentais; entre outros assuntos.
 
No primeiro dia, deu-se início a construção de um trabalho voltado à Assistência Técnica e a
Extensão Rural (Ater); fechamento de parceria com uma empresa voltada à seguros para
cooperativas; além de reunião de aproximação entre o Instituto Conexões Sustentáveis
(Conexsus), Unicafes e Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS).
 
No segundo dia de agenda foi construída uma plataforma de trabalho para apresentar aos
presidenciáveis de 2022. O documento elenca políticas públicas estruturadas que vem
fortalecer o cooperativismo, sendo instrumento importante de inclusão sócio-produtiva. E
por fim, aconteceu encontro com o Conexsus, para aprofundamento de parceria que está
sendo realizada com agroextrativistas do Norte.
 
O presidente da Unicafes Nacional, Vanderley Ziger, destacou que reunir presencialmente a
diretoria e secretarias da Unicafes foi de grande valia, já que foi o primeiro encontro desde
o início da pandemia do Covid-19. “Rever nossos companheiros de luta com saúde e
trabalhando arduamente para que continuemos avançando foi especial. Nestes três dias
conseguimos criar, produzir, refletir e conquistar mais melhorias para o cooperativismo da
Agricultura Familiar”, salientou.
 

 

Texto: Daiane Benso/ Ascom Unicafes Nacional
Fotos: Divulgação Unicafes

Diretoria e secretarias da Unicafes Nacional participam de agenda
presencial em Brasília



A UNICAFES,  tem sido a
organização que busca novos 
 mercados e fornecer aos produtos
da Agricultura Familiar no estado. 

A categoria acesse boa parte dos
programas isntitucionais  e
chamadas públicas, esse ainda
não é o foco da organização, a
intenção é conquistar o mercado
privado, com vendas de Cestas
entregues diretamente ao
consumidor. 

O Projeto Cesta Saudável, uma
plataforma Digital, que reúne
produtos de diversas cooperativas,
é uma aposta no setor comercial.
O comércio digital foi uma das
pautas discutidas no evento, e
deve ser uma ferramenta  adotada
pela Unicafes nos próximos anos.   

O Evento de Produção
Programada de Hortifruti, foi
realizado como o objetivo de
apresentar aos Agricultores
Cooperados as possibilidades de
produção de culturas 
 diversificadas e o seu pontecil
de negócio. De acordo com
Adalto Costa, um dos
organizadores do evento esse é
um setor carente no estado
mais com potnecial de crescer
no setor comercial.

Parte dos alimentos
consumidos em Rondônia, vem
de outros estados brasileiros.
Embora que as terras
rondoniense sejam produtivas, o
mercado ainda é concentrado
em poucos fornecedores. 

O futuro da Agricultura depende
de ações e decisões especificas
dentro do cooeprativismo.  A
inclusão da juventude nesse
modelo de organização, é uma
pauta importante para a
categoria, ela vislumbra a
sucessão rual para a garantia da
Agricultura Familair.

Sandro Souza da Silva,

Conselheiro Presidente, da
Unicafes, acredita nesses
encontros como uma forma de
construção de propostas e idéais
no desenvolvimento sustentável
da Agricultura Familiar,  e que, 

 esses espaços devem ser
sempre preenchidos com a
paticipação da juventude em
todo processo.  

 

Intercooperação ,
trabalho em equipe, 
podemos alcançar tudo!
Embora o estado de Rondônia esteja nos
passos iniciais de mobilização do
Cooperativismo Solidárioa da Agricultura
Familair, alguns caminhos foram
percorridos. É com essas trajetórias, que  o
Cooperativismo  possa se estabelecer 
 como  um modelo de gestão e
organização das familias agricultoras. A
Inclusão, pordução sustentável, e avanços
no setor comercial, são alguns pontos
iniciados nesse processo. 

Seminário de Produção Programada na Cadeia do Hortifruti reuniu
lideranças do cooperativismo solidário de todo estado de Rondônia 

Foto: Jony Wagner



@unicafesro
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