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RESUMO
FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO: O COLETIVO
JOVEM RONDÔNIA.

O presente trabalho objetiva a analisar sobre Fortalecimento do cooperativismo solidário: o
coletivo jovem Rondônia, um tema pouco conhecido por todos, pois hoje em dia vemos
uma grande batalha que os jovens vêm passando, para buscar o seu espaço, e podemos ver
que a mesma abrange uma área local e geral, pois está cada vez mais presente no nosso
cotidiano, na região norte podemos ver claramente que em modo geral, e está cada vez
mais visível que esses, o cooperativismo ainda não é bem conhecido. Sendo que o
problema da questão é como podemos ampliar e fortalecer a participação dos jovens nas
cooperativas de base na UNICAFES. A partir do objetivo geral é analisar para aumentar o
engajamento das cooperativas de base por meio do fortalecimento do coletivo jovem junto
a UNICAFES RONDÔNIA. Sabemos que o tema Fortalecimento do cooperativismo
solidário: o coletivo jovem de Rondônia, ainda não é bem conhecido, mas que está cada
vez mais presente no nosso cotidiano, pois a cada dia que passa vários jovens, vem
buscando o seu espaço, sabe-se que o cooperativismo é o espaço onde todos podem unir a
força de vontade, gerando então o poder de união, e desta forma à humanidade pode lutar
pelos seus direitos e também ter conhecimento de seus deveres. Todavia, a metodologia
utilizada foi através de pesquisas, questões elaboradas e enviadas para a entidade, sites e
publicações, para buscar informações para o trabalho. Contudo, conforme as pesquisas
realizadas para o desenvolvimento desse trabalho, e se espera os resultados, ampliando o
número de jovens ativos nas cooperativas de base da UNICAFES Rondônia, participando
ativamente das ações locais e regionais. Além de promover o acesso ao crédito rural para o
desenvolvimento de atividades produtivas jovens, aumentando a renda familiar e
autonomia financeira destes jovens. Assim buscando-se uma forma de aprendizado na
inclusão destes jovens no cooperativismo, pois é muito importante fornecer mais
conhecimentos para as pessoas.

Palavra-chave: Cooperativismo, Jovens, Fortalecimento e União.
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1 - PRA COMEÇAR A NOSSA CONVERSA…
O cooperativismo é o espaço onde todos podem unir a força de vontade, gerando
então o poder de união, e desta forma a humanidade pode lutar pelos seus direitos e
também ter conhecimento de seus deveres. Apesar de algumas pessoas não terem
conhecimento sobre o cooperativismo e sua importância, a sua grande maioria está
cooperando umas com as outras e indiretamente estão ligadas a um meio do
cooperativismo. Então é muito importante fornecer mais conhecimento para as pessoas,
principalmente aos jovens, pois assim todos podem fazer parte de uma modalidade de
organização tão relevante.
Atualmente

observa-se

muitas

pessoas

leigas

sobre

o

cooperativismo,

principalmente os jovens, pois a maioria não tem oportunidade de acessar informações
sobre esta ferramenta. Desta forma, é muito interessante conhecer e se aprofundar no
mesmo, pois cooperar é uma obra muito linda, e principalmente interessante para todos os
jovens reconhecerem as oportunidades de cooperação nas propriedades rurais. Assim quem
é da área rural pode gerar oportunidades de permanência na mesma e não precisa se
deslocar para a cidade atrás de oportunidades. No entanto, por falta de informação os
jovens estão perdendo ou

não acessando seus direitos diante sociedade, deixando de

fortalecer cada vez mais o cooperativismo solidário.
É nítida a escassez de jovens associados nas cooperativas, bem como o desinteresse
do jovem em dar continuidade ao trabalho da sua família ou inovar no campo, continuando
na atividade rural. Pois a vida na cidade é muito cheia de atrativos, vendendo uma imagem
de dinheiro fácil e grandes oportunidades. Este desinteresse do jovem em dar continuidade
a atividade rural é preocupante. O trabalho coletivo entre os coletivos de jovens, ajuda a
estimular o empreendedorismo e melhorar o desempenho por meio de técnicas de gestão
mais modernas. Além disso, o jovem cooperativista tem o espaço para compartilhar seu
conhecimento, sua capacidade e habilidades com outros jovens e adultos, para que possam
criar uma força inovadora de transformação na comunidade local e regional.
Neste trabalho busca-se por meio da participação da juventude, fortalecer as
cooperativas de base, participando e buscando estratégias de organização e representação
institucional.

Criando a partir do coletivo, incentivar o movimento de jovens

cooperativistas e empreendedores do campo, esperando- se futuros resultados de despertar
no jovem o interesse pelo cooperativismo e propiciar sua vinculação em cooperativas.

Ampliando a participação de jovens como representantes das cooperativas, e nos espaços
de construção e decisão sociopolítica.
2 - RECOMENDAMOS NOSSO TRABALHO!

Esta construção é resultado do amadurecimento de uma etapa da nossa caminhada
enquanto coletivo Jovem. Nos sentimos fortalecidos, encorajados e também desafiados
neste processo de reconhecimento e fortalecimento do coletivo jovem em Rondônia.
Confiantes que muitos outros jovens já ousaram em seus territórios, e assim nos
possibilitaram também sonhar, reconhecer e dar um mais um passo adiante!

3 - QUESTÃO PROBLEMA

Como podemos ampliar e fortalecer a participação dos jovens nas cooperativas de base, e
assim ampliar a participação destas cooperativas junto a UNICAFES Rondônia?

4 - NOSSOS OBJETIVOS

4.1 - Objetivo Geral:
Aumentar o engajamento das cooperativas de base por meio do fortalecimento do coletivo
jovem junto a UNICAFES RONDÔNIA.
4.2 - Objetivo Específicos:
• Compreender o processo histórico das ações do cooperativismo solidário em Rondônia,
a partir da Unicafes Rondônia;
• Promover espaço permanente para discussão coletiva sobre oportunidades e desafios
para a juventude rural em Rondônia.
• Ampliar parcerias estratégicas visando formação política e técnica para a juventude
rural.

• Buscar alternativas de emancipação financeira da juventude rural, por meio de crédito
rotativo, auxílio à organização documental (contratos, declarações, DAP entre outros).

5 - PORQUE FIZEMOS E FAREMOS ISSO?

As Cooperativas agrícolas têm sido utilizadas por agricultores familiares a fim de
garantir sua inserção e durabilidade no mercado global de forma coletiva. Seus princípios
norteiam a gestão das cooperativas para que estas possam garantir o desenvolvimento
social de seus membros, e ao mesmo tempo aumentar a competitividade, buscar o
desenvolvimento econômico e enfrentar um mercado cada vez mais globalizado e
competitivo.
Desta forma a inclusão de jovens em todas as etapas do processo (produtivo,
formativo, comercial e político), é uma alternativa frente aos desafios da sucessão rural no
campo. No entanto, para que esta inclusão de fato aconteça, o fortalecimento da identidade
“juventude rural” precisa ser estabelecida. Através do movimento sindical a juventude
rural em Rondônia desenvolve ações sócio políticas. Ainda assim, se faz necessário que na
vertente do cooperativismo, no que lhe compete, haja a promoção de um espaço de
reflexão, planejamento e execução para que os jovens se empoderem dos espaços e
oportunidades existentes. Logo, o coletivo Juventude Cooperativista Solidária é um
relevante instrumento para viabilizar estratégias viáveis para permanência do jovem no
campo, estimulado a participar efetivamente das cooperativas de base e demais espaços.

6 - CARACTERIZAÇÃO DO LÓCUS INVESTIGADO
No estado de Rondônia o Cooperativismo da Agricultura Familiar com as
características de economia solidária começou a ser trabalhado ainda na década dos anos
de 1990, a partir das experiências e atuação das Associações Produtores Rurais de Ajuda
Mútua, entre as associações mais conhecidas no estado estiveram a ARCOPAM do
município de Cacoal, ARNOPAM de Ministro Andreazza, ASARPAM de Rolim de
Moura, ARAPAM de Alvorada do Oeste, AJOPAM de Jarú entre outras, ambas agregadas
e que formava a ACARAM, uma organização de abrangência estadual, formada por essas
associações locais ou regionais. Várias dessas associações foram se fortalecendo e

encontraram no cooperativismo um instrumento para viabilizar a comercialização da
produção dos seus associados. Algumas das nossas atuais Cooperativas trazem em sua
história os princípios e o dinamismo do associativismo.
O processo de aproximação para união das Cooperativas da Agricultura Familiar e
Economia Solidária no estado de Rondônia teve início na década de 2000, sobretudo a
partir do movimento para constituição de um sistema de cooperativas de crédito para
atender a demanda por produtos e serviços financeiros da agricultura familiar e assim foi
constituído no ano de 2008 as cooperativas de crédito CREDITAG, hoje incorporada pelo
Sistema CRESOL.
No ano de 2010 foi constituída a CREDITAG Base Rondônia, uma organização central que
agregava cooperativas do ramo crédito e do ramo agropecuário. Essa instituição de
segundo grau tinha a função de acompanhar a prestar assessoria às suas associadas,
sobretudo nas áreas de planejamento e gestão. No ano de 2014, foi constituída a União das
Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado de Rondônia –
UNICAFES Rondônia. Atualmente o Sistema UNICAFES Rondônia é composto por 21
cooperativas filiadas, sendo uma Cooperativa do Ramo Crédito, uma Cooperativa do Ramo
Trabalho e 19 Cooperativas do Ramo Agropecuário. Mais recentemente, no ano de 2018
foi constituída a Federação UNICAFES Rondônia, com o objetivo e a responsabilidade de
ir além das finalidades supramencionadas, sobretudo o de agregar e oferecer suporte no
acesso e padronização dos serviços, geração de negócios e comercialização coletiva
(compra e venda) e assim, buscar consolidar as estratégias coletivas de acesso a produtos e
serviços, assegurando o princípio da intercooperação e legalizando as transações de
produtos e serviço através ato cooperativo e por consequência a não incidência tributária.
As cooperativas que compõe o Sistema UNICAFES Rondônia, dispõe de um histórico e
experiências de comercialização coletivas da produção nos mercados Institucionais como o
PAA, PNAE PEALE, bem como, inicia as primeiras iniciativas de compras coletivas de
mercadorias e insumos essenciais nos processos produtivos e quem sabe iniciar e ganhar
espaços na comercialização da produção junto aos mercados convencionais.
Historicamente o Sistema de Cooperativismo da Agricultura Familiar e de Economia
Solidária no estado Rondônia surgiu, vem se fortalecendo e se concretizando a partir de
parcerias formalizadas principalmente com Organizações da Sociedade Civil e
Organização Não Governamental. O Movimento Sindical de Trabalhadores e

Trabalhadoras Rurais – MSTTR, coordenado pela Federação dos Trabalhadores na
Agricultura de Rondônia – FETAGRO, teve um papel essencial em todo esse processo,
desde a identificação e definição da estratégia, mobilização da sociedade e formação de
lideranças que se identificaram e se disponibilizaram a conduzir as atividades em
detrimento do fortalecimento do cooperativismo. No ano de 2005 a FETAGRO firmou
convênio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, que tinha como objeto
mobilizar e sensibilizar agricultores sobre o cooperativismo, na ocasião foram realizadas
várias atividades como, seminários municipais, regionais e estadual para tratar do tema
sobre o cooperativismo; realização de visitas de intercâmbio onde grupos de agricultores e
lideranças se disponibilizaram em conhecer a experiência e a atuação do Sistema CRESOL
no estado do Paraná; oferecimento de estágios e capacitação para lideranças e técnicos
como forma de entender a atuação do Sistema Central CRESOL BASER.
Outra parceria fundamental que está em execução é o Convênio de Parceria (2017 a 2021)
formalizado entre a UNICAFES Rondônia e a ONG TRIAS, uma organização
internacional com sede em Bruxelas, na Bélgica e com escritório e atuação histórica no
Brasil. O referido convênio denominado de “Direção Geral para a Cooperação ao
Desenvolvimento” cujas as partes agirão com o fim de contribuir com o objetivo geral de
longo prazo em consonância com o programa denominado: “Tem-se melhorado de modo
sustentável a segurança de meios de vida de pessoas empreendedoras de nível micro e
pequenos agricultores familiares organizados especialmente de mulheres, jovens e pessoas
excluídas de maneira socioeconômica que se vinculam e agem coletivamente”.
Mediante a este objetivo específico, se pretende conseguir: “proporcionar a homens,
mulheres e jovens com oportunidades justas e iguais, reconhecimento legal e influência
frente a lei, e oportunidades para inspirar outros e projetar de maneira sustentável e
ambientalmente consciente”. No âmbito mais específico, com a execução do convênio
buscam alcançar os seguintes resultados esperados: 1º – Que pobres, mulheres e jovens
empoderados participem ativamente em suas próprias organizações, de forma democrática
contribuindo no desenvolvimento de uma sociedade integrada; 2º – As organizações de
base melhorem efetivamente sua organização interna e a sustentabilidade organizacional;
3º – As organizações de base e suas contrapartes estratégicas públicas e privadas
proporcionem serviços integrados de qualidade para assegurar que a participação no
mercado seja melhorada, especialmente a participação dos menos favorecidos, das

mulheres e dos jovens; 4º – As organizações de base se ajustem, dialoguem e colaborem
com outros atores para conseguir uma sociedade global mais integrada.
Outro projeto em execução é o Programa ATER Mais Gestão, que está sendo Executado
pelo Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento – CEADES, através de
convênio firmado com a Agência Nacional de Assessoria Técnica e Extensão Rural –
ANATER, em parceria com a UNICAFES Rondônia, onde os beneficiários diretos são ao
todo 18 empreendimentos (14 Cooperativas e 4 Associações) rurais da Agricultura
Familiar. A Execução do Programa ATER Mais Gestão é baseada em ferramentas de apoio
à tomada de decisão, visando o aprimoramento das diferentes áreas funcionais dos
empreendimentos, sobretudo às de negócios e comércio. Sua metodologia é composta por
atividades preliminares de adesão, diagnósticos, elaboração do projeto de gestão e
execução do plano de ação pactuado entre as organizações (executora e beneficiária). O
referido projeto que teve seu início de execução em dezembro de 2018 e previsto para
conclusão em junho de 2021.
A UNICAFES Rondônia executou nos anos de 2018, 2019 e 2020 o Programa de
Educação do Cooperativismo Solidário – PECSOL, que visa a formação e o
empoderamento de lideranças e dirigentes de Cooperativas nas áreas de Gestão e
Governança. Participaram do processo de formação direta, mais de 30 lideranças
representantes de 12 cooperativas no estado. Entre os principais assuntos tratados foram:
Modelo de Organização, Modelo de Gestão, Modelo de Governança e Modelo de Inclusão.
Além do processo de formação presencial, a possibilidade de integração e as trocas de
experiências foram essenciais no processo de formação.
No ano de 2020 e Federação UNICAFES Rondônia participou do Certame e ganhou parte
do Edital do PAA Compra Institucional do Exército no valor de R$ 975.144,87, onde está
sendo entregue uma diversidade de 63 produtos da agricultura familiar cooperativada, entre
produtos in natura e de valor agregado. O projeto atende 4 Unidades Militares do Exército:
17ª Base Logística, 17ª Brigada, 5º BEC e HGUPV. No ano de 2020 a UNICAFES
formalizou parceria com o SEBRAE, através do Programa SEBRAETEC, o resultado
desse trabalho e parceria foi o processo de construção e padronização da marca
UNICAFES Rondônia ATER Estratégico uma parceria entre Sistema CRESOL, TRIAS e
UNICAFES Rondônia foi iniciado em 2020 e está sendo executado o Projeto de
Assistência Técnica, Extensão Rural e Formação de Agricultores Familiares Cooperados
da CRESOL Rondônia e a Cooperativas de Produção e Comercialização federadas a

UNICAFES Rondônia, neste projeto está sendo acompanhado com Assessoria Técnica 30
famílias filiadas as cooperativas COOPERANDREAZZA, COOPERCACOAL, LACOOP,
COOPROHOROM e COOPABRAS Em 2020 UNICOPAS/UNICAFES Nacional lançou
edital/chamamento público de projetos para entidades afiliadas, na ocasião a UNICAFES
Rondônia apresentou o projeto denominado “ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO DE
APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DAS COOPERATIVAS FILIADAS
AO SISTEMA UNICAFES/RO”, onde fomos atendidos com um valor de R$ 28.845,47,
com o projeto foi adquirido máquinas, equipamentos e mobiliários como: balança, freezer,
geladeira, caixas organizadoras, caixas de isopor, escrivaninhas, cadeiras, notebooks,
impressora No ano de 2020 a ONG CONEXSUS, lançou e edital Fundo Socioambiental
CONEXSUS chamada de projetos para linha de crédito Emergencial, na ocasião a
UNICAFES Rondônia apresentou projeto e acessou um valor de R$ 130.000,00, que está
sendo utilizado como capital de giro para dar celeridade nos pagamentos dos mercados
institucionais e aquisição coletiva de mercadorias e insumos, esse valor foi acessado em
forma de empréstimo, a juros de 6% a.a, que já está sendo amortizado. A partir desse
projeto está sendo prospectado outras oportunidades, entre elas: o Projeto de Transição
Agroecológica que está para ser contratado, entre outros.
A Assembleia Geral é a instância máxima e soberana de tomada de decisão do Sistema
UNICAFES Rondônia, ordinariamente as assembleias acontecem sempre no primeiro
trimestre de cada ano onde são tratados de assuntos como: Avaliação e prestação de contas;
planejamento e orçamento; eleição e posse dos conselhos de administração e fiscal. As
assembleias gerais extraordinárias são realizadas sempre quando for necessário, e pode
tratar sobre qualquer assunto, assuntos como: reforma de estatuto, recomposição de cargos
dos membros do Conselho de Administração e Fiscais são tratados exclusivamente em
assembleias gerais extraordinárias. As assembleias são compostas por representantes das
cooperativas singulares filiadas.
A gestão da UNICAFES é realizada por um conselho de administração eleito em
assembleia geral e com mandato de 3 anos composto pelos cargos de Presidente,
vice-presidente, tesoureiro, secretário geral, secretaria de mulheres, secretaria de jovens e
secretaria de formação. É uma central de cooperativas singulares composta pelos ramos
agropecuário, crédito e ATER.
É composta por cooperativas singulares, não temos no quadro social pessoas físicas, porem
sempre pensamos que a composição dos membros do CA e CF seja formado por uma

diversidade de representação dos atuais 13 membros que compõem o CA e CF, temos 4
mulheres e 2 jovens.
Atualmente o sistema das UNICAFES seguem com alguns desafios sendo eles, não
sustentação financeira, ficando muito na dependência de projetos e parceiros externos; foco
comercial dependente dos mercados Institucionais; falta de uma estratégia de produção
programada dificultando a prospecção de mercados convencionais potenciais; baixa
espírito de intercooperacão entre as Cooperativas que compõe o sistema; baixo acesso a
assistência técnica sócio produtiva e processos produtivos majoritariamente baseados em
processos convencionais.
7 - VEM CONHECER NOSSO TERRITÓRIO

7.1 - Aspectos Educacionais
O estado conta com 10 instituições de ensino superior particulares, o Instituto
Federal de Rondônia (IFRO) e a Universidade do estado de Rondônia (UNIR). Possui
cerca de 1000 escolas de ensino fundamental e médio. Dentre as quais estão seis escolas
família agrícola (EFA). é também o centro técnico estadual de educação rural ABAITARÁ.

7.2 - Aspectos Políticos e sociais
Rondônia está localizado na região Norte do Brasil, e tem maior parte de seu
território coberta pelo bioma Amazônico. Possui extensão territorial de 237.765,240 km²,
com cerca de 1.815.278 habitantes (IBGE, 2021). A população urbana do estado segue o
que se observa no cenário nacional, com 1.149.180 habitantes, enquanto que a população é
representada por 413.229 habitantes.

7.3 - Aspectos Econômicos
O Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia foi de R$ 7,5 trilhões para o ano de
2020, de acordo com o IBGE. O setor de serviços contribuiu com a maior parcela desse
valor. A agropecuária, por sua vez, correspondia a 14% da receita do estado. O
extrativismo é uma das principais atividades econômicas de Rondônia, com a extração e
produção de madeira, borracha, frutos (açaí, castanha, Palmito) e minerais metálicos.

A indústria do estado se destaca nos serviços essenciais, como na geração de energia
elétrica, atribuída principalmente à usina hidrelétrica Santo Antônio e Jirau. Outro ramo
importante é a indústria de transformação, com foco na produção de alimentos e bebidas, e,
por último, a construção civil.
O estado de Rondônia é uma das áreas para onde a fronteira agrícola brasileira segue
avançando na região Norte do país, e as lavouras de soja têm ganhado cada vez mais
espaço na produção agropecuária do estado (Fonte: Brasil escola).

7.4 - Aspectos Ambientais
O estado é formado predominantemente por áreas de planícies, com vegetação de
Floresta e clima Equatorial. É o terceiro estado mais populoso do Norte brasileiro, sendo
governado por Marcos Rocha (2019-2022). Há no estado muitas reservas indígenas, e a
população nativa influenciou diretamente nos hábitos e costumes do povo rondoniense.
A fauna e a flora de Rondônia apresentam a riqueza típica da floresta Amazônica.
Ao longo do território do estado, é possível encontrar florestas de igapós e florestas de
terra firme. Os igapós, que ocorrem em solos que ficam alagados durante quase metade do
ano, apresentam árvores que podem atingir 40 metros de altura. Nas águas, é possível
encontrar vitórias-régias com folhas que chegam a 4 metros de diâmetro.
7.5 - Aspectos Culturais
A riqueza cultural de Rondônia está presente nos mais diversos tipos de
manifestações artísticas. O artesanato, assim como outros segmentos da cultura, representa
a relação do Homem com sua história e tradição. Através das mãos dos nossos
trabalhadores manuais, simples matérias primas, aliada à grandes ideias, se transformam
em verdadeiras obras de arte, registrando o modo de ser e viver do nosso povo. Com cerca
de 10 mil artesãos em Rondônia, a arte é revelada no barro, na madeira, nas fibras, palhas,
no couro e tantos outros materiais. Na porção Norte do estado, acontecem importantes
festas como a “Festa do Divino Espiríto Santo”, “Arraial Flor de Maracujá”, “Arraial Índia
boi bumbá”, e também “Jerusalém da Amazônia” que é a segunda maior cidade
cenográfica do mundo onde se encena a Paixão de Cristo durante a Semana Santa.

8 – COMO FIZEMOS A CONSTRUÇÃO DO NOSSO PPJ!

Através de uma reunião via google meet o grupo escolheu a entidade foco
(UNICAFES), é posteriormente foi realizada a elaboração de um roteiro diagnóstico via
google formulário para realização das perguntas de aproximação e conhecimento do local,
visando maior facilidade para os representantes respondessem e os cursandos captarem as
informações. Desta forma foram elaboradas e aplicadas via formulário as seguintes
perguntas:
1 Ramo da cooperativa
2 Gestão da cooperativa
3 Quadro de associados (mulheres e homens/juventudes)
4 Histórico da cooperativa
5 Os desafios que a cooperativa enfrenta atualmente
Foi escolhido as perguntas citadas acima pois acreditamos que conheceríamos a
cooperativa, de forma que não dificultasse a compreensão do representante da instituição
de responder o questionamento de forma que não gerasse dúvidas nos cursando.
Adicionalmente promovemos um encontro presencial da juventude rural das cooperativas
ligadas a UNICAFES Rondônia, abrindo espaço para que jovens ligados ou não a
organizações também participassem.

8.1 – Conhecendo os detalhes de nosso objeto de estudo
No entanto observaram que a instituição visa a participação de jovens e mulheres,
no entanto foi criado o Programa de Educação do Cooperativismo Solidário (PECSOL)
com o objetivo de empoderamento de lideranças, desta forma mesmo a organização apoiar
mulheres e jovens, ainda há uma desigualdade, pois de 13 membros que compõem o CA, 4
são mulheres e 2 são jovens.
A UNICAFES visa apoiar as cooperativas e os agricultores familiares, ao longo de sua
trajetória estão conseguindo diversos projetos para oferecer um melhor desempenho para
suas cooperativas cooperadas, deste modo pode se observar que com o passar dos anos os
projetos e programas estão se aumentando.
UNICAFES seguem com alguns desafios sendo eles, sustentação financeira, dependente
dos mercados Institucionais; falta de uma estratégia de produção; baixa espírito de

intercooperacão entre as Cooperativas que compõe o sistema; baixo acesso a assistência
técnica sócio produtiva.
Portanto, pretendem fazer a diferença na agricultura familiar, jovens do campo que
procuram mudar a perspectiva da sociedade, e conhecendo a história da UNICAFES, a
entidade que representa os agricultores familiares, se torna motivante continuar lutando
pelos direitos, e permanecer no campo.
8.2 – Planejamento de nossas ações

O QUÊ
Pesquisar sobre a história do movimento do
cooperativismo solidário
em Rondônia.

PORQUE
Conhecer a história
do cooperativismo
permitirá
compreender onde
estamos enquanto
movimento
cooperativista jovem
e onde queremos
chegar.

Ampliar e fortalecer
participação da secretaria de juventude da
UNICAFES nas atividades da organização.

Garantir participação dos jovens
em diversas ações
da organização
de modo a aumen
tar efetivamente o
espaço dos jovens

Realização de rodas de
conversa sobre
inserção da juventude
nos espaços da coopera

Motivar os jovens
e para discutir

COMO

QUANDO

QUEM

ONDE

out - nov 2021

Coletivo
Pecsol Jovem

online

Participação nas
diferentes ações
da UNICAFES
RO e cooperativas
de base.

continuamente

Secretaria de juventude
Unicafes + jovens do
coletivo.

Rondônia

Encontro
presencial

semestral

Secretaria de juventude
Unicafes + jovens do
coletivo.

Rondônia

Aplicação
de
questionário
diagnóstico sobre a
organização
UNICAFES
Rondônia e roda de
conversa
com
dirigentes
da
organização.

tivas locais.

alternativas e
possibilidades,
frente
oportunidades
surgirem
existentes.

Buscar parcerias com
organizações parceiras
para criar e/ou acessar
mecanismos de
emancipação financeira
da juventude bem como
apoio com processos
burocráticos.

as
que
ou

Fomentar
instrumentos para
que
os
jovens
tenham condições
de permanecer no
campo, participando
do
processo
produtivo, comercial
e gerencial das
atividades rurais que
venham
a
desenvolver.
Acessando recursos
financeiros
para
investir em seus
projetos
com
inovação
tecnológica
e

Através
de a partir
reuniões
com janeiro
parceiros
2022.
estratégicos
(gestão, financeira
e
política),
facilitando
o
acesso aos jovens
por
meio
do
repasse
de
informações
e
instruções.

Secretaria de juventude
de Unicafes + jovens do
de coletivo.

Rondônia

sustentabilidade.

8.3 – Mãos à obra!
A execução do plano de ação está sendo feita. Assim, parcialmente realizada. Até
mesmo porque este projeto de vida jovem, tem um perfil contínuo, que tende a se ajustar.
O diagnóstico da organização focal, UNICAFES Rondônia foi realizado. Onde o coletivo
de jovens, conheceu mais profundamente como aconteceu o movimento cooperativista em
Rondônia. Além do documento online, também houve uma palestra, ministrada pelo atual
presidente da UNICAFES Rondônia, Sandro Souza, contando a história da organização
durante o encontro presencial, ocorrido em 27 de dezembro de 2021. Espaço que
proporcionou importantes desdobramentos, tais como o presente projeto de vida jovem.

8.4 - Estamos no caminho certo?
Tem sido um processo bastante importante, visto que este reconhecimento da
identidade jovem rural, está acontecendo recentemente no estado de Rondônia. Com
tendência ao amadurecimento pelas experiências que estão ocorrendo. Assim,
consideramos que no segundo semestre de 2021 iniciamos a construção dando os passos
iniciais frente aos nossos objetivos, descritos no presente trabalho. E em 2022 seguiremos
dando sequência às ações previstas.

9 - RECURSOS UTILIZADOS

RECURSOS

TIPO

QUANTIDADE

FINALIDADE

HUMANOS

Participação

12

Lideranças
jovens formadas
durante Pecsol
Jovem
construindo o
presente trabalho

TECNOLOGICOS

Notebook e

1

Formalizar e

celulares com

organizar nosso

acesso a internet

plano de
trabalho.

FINANCEIROS

-

-

-

MATERIA PRIMA

-

-

-

10 – IMPACTOS E RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se ampliar o número de jovens ativos nas cooperativas de base da UNICAFES
Rondônia, participando ativamente das ações locais e regionais. Além de promover o
acesso ao crédito rural para o desenvolvimento de atividades produtivas jovens,
aumentando a renda familiar e autonomia financeira destes jovens.
11 – OS FINALMENTE!
O PECSOL JOVEM abriu as portas para muitas possibilidades no campo de visão
da juventude rural em Rondônia, como alternativas de vida e formas de contribuir nos
nossos espaços de vivência. A construção do PPJ como instrumento de planejamento
coletivo tem sido uma ferramenta para nortear nossas ações enquanto coletivo jovem.
Amparados pela inclusão social, de maneira ampla, compartilhando e aprendendo neste
espaço de trocas que vem sendo construído. Esperamos continuar firmemente a fortalecer
nossos objetivos comuns, “não deixando esta chama se apagar, mas sim propagar" para
beneficiar mais jovens. Reconhecemos o Pecsol e o PPJ como “o caminho”, “a porta de
entrada” para nossa inclusão, e também dos jovens que somarão conosco num futuro
próximo.
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PESQUISA INFORMATIVA - PECSOL JOVEM Curso 2:
Desenvolvimento sustentável e Agroecologia
Informamos que este formulário tem UNICAMENTE o objetivo de pesquisa sobre a participação dos
jovens nas cooperativas que fazem parte do sistema Unicafes. A pesquisa tem finalidade formativa e
está inserida no plano de ensino do Curso 2: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGROECOLOGIA
integrante da trilha de formação do Pecsol Jovem.
Todos os dados aqui depositados serão utilizados somente para fins de aprendizado, podendo, ainda, a
Unicafes, inserir os dados cadastrais no banco de dados institucional, que serão acessados
exclusivamente, pela equipe técnica contratada, agentes mobilizadores, que se comprometem a
preservar o sigilo das informações, assegurando privacidade dos dados manuseados.

Em observância à Lei no. 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, manifesto-me de forma livre,
expressa e consciente, no sentido de autorizar a UNICAFES, a realizar o tratamento de meus Dados Pessoais para
as finalidades de educação no âmbito do Programa Pecsol Jovem. *
SIM
NÃO

1 - Razão Social e Sigla da Cooperativa *
União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado de RondôniaUNICAFES-RO

2 - Ramo de atuação *
Economia e cooperativismo solidário

https://docs.google.com/forms/d/19JmGMr57FvLxBdeM5sJRCIxJ8PwPLFSJTChGIZIKZxo/edit#responses
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3 - Data de fundação *
DD

MM

AAAA

24 / 04 / 2014

4 - Breve histórico da cooperativa *
A Unicafes surgiu no intuito de forma representativa do cooperativismo no estado, de primeiro
momento, sua constituição teve o norte no ato de organização e unificação das Cooperativas no
estado, logo aos 4 anos de atuação, se tornou federação. Aonde foi possível estender sua atuação não
só de forma representativa, mas também as possibilidades de comercialização

5 - Quantidade de cooperados: jovens, mulheres e homens *
Mulheres : 6 - homens 13 - jovens 6

6 - Existem jovens na direção da cooperativa? Quantos? *
Sim

7 -Como a cooperativa tem contribuído com o desenvolvimento e sustentabilidade da agricultura familiar na
região? *
Através da sua atuação quanto federação, acesso ao mercado institucional, desenvolvimento de
plataforma e-commerc. Em sustentabilidade ,prospecção e acesso a recursos que vem possibilitando
início de projetos voltados a produção saudável

8 - Quais são as principais produções e como é a produtividade? *
Hortifrutigranjeiro

https://docs.google.com/forms/d/19JmGMr57FvLxBdeM5sJRCIxJ8PwPLFSJTChGIZIKZxo/edit#responses
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9 - Quantas famílias são envolvidas e como a cooperativa organiza a produção? *
Ao todo, são 21 cooperativas filiadas. Porém que fazsm parte de forma mutua no processo de
comercialização sao apenas 5

10 - Quais são os principais canais de comercialização para a agricultura familiar/camponesa na região?
Feiras livres e mercados institucional

11 - Como está a produção para o autoconsumo junto à agricultura familiar/camponesa na base de atuação da
cooperativa?
Regular

12 - Que avanços técnico científicos se identifica na região que potencializam a sustentabilidade, menos
dependência e maior autonomia da agricultura familiar/ camponesa?
Inicialmente, apenas projetos voltados a produção de alimentos saudáveis e sistemas agro florestais

13 - Quais são os maiores desafios e aspectos nos quais a cooperativa precisa qualificar a sua atuação?
Maior participação e envolvimento das filiadas junto ao sistema unicafes. Acesso ao mercado privado

Agradecimento
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