Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC)

Nº

1

2

3

4

Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Cooperativa

Cacal

Caf Serrana

Cafc, Caf
Serrana, Caf Sul,
Clac,
Cooperfruit,
Coopervidas,
Coopram e
Selita

Cafesul

Tema central

Descrição sucinta

Expansão /
Sustentabilidade

A Cooperativa Agrária Mista de Castelo (Cacal) possui uma nova fábrica. A
modernização e retirada da insdústria do centro da cidade tornou o
processo produtivo da cooperativa de laticínios mais sustentável,
reduzindo possíveis impactos ambientais.

Links para mais
informações

-

Município

Castelo

Micorregião

Assessoria/contatos

Central Sul

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618
Alciomir, gerente da Cacal. Telefone:
(28) 99948-7046
Selene Hammer Tesch, presidente da
CAF Serrana. Telefone: (27)32631776 ou (27) 99729-2593

Personagem /
Agricultura familiar
orgânica

Selene Hammer Tesch é presidente da Cooperativa dos Agricultores da
Região Serrana do Espírito Santo (CAF Serrana). Por seu protagonismo no
segmento, principalmente no cultivo de orgânicos, Tesch foi nomeada
Embaixadora da ONU para a campanha “Mulheres Rurais, Mulheres com
Direitos”, em 2017, título com o qual representou a Região Sudeste.

https://bit.ly/3zSvLnn
https://bit.ly/3tTit6g
https://bit.ly/3HJaDBK

Santa Maria de
Jetibá

Central Serrana

Agricultura familiar /
compras públicas

As cooperativas de agricultura familiar do Espírito Santo possuem um
papel importante no fornecimento de merenda escolar de qualidade para
as escolas públicas do estado. Em 2021, de acordo com a Secretaria de
Estado da Educação (Sedu), oito cooperativas do Ramo Agropecuário
vinculadas ao Sistema OCB/ES forneceram alimentos para merenda
escolar: CAFC, CAF Serrana, CAF Sul, Clac, Cooperfruit, Coopervidas,
Coopram e Selita. As compras dos alimentos hortifruti e estocáveis foram
reduzidas e prejudicadas durante a pandemia, devido à suspensão de
aulas presenciais, prejudicando o orçamento das cooperativas e a
alimentção de diversos alunos. Mesmo assim, foram distribuídas cestas
com produtos da agricultura familiar produzidas por cooperativas. Com o
retorno das aulas, as compras públicas voltaram a ganhar fôlego.

-

Diversos

Diversas

Representação /
Liderança

Em abril de 2022, o presidente da Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do
Espírito Santo (Cafesul), Renato Theodoro, tomou posse no Conselho de
Diretores da Coordenadora Latino-Americana e do Caribe de Pequenos
Produtores e Trabalhadores de Comércio Justo (Clac). A entidade é
responsável por representar todas as organizações certificadas Fairtrade
da América Latina e do Caribe e outras organizações de Comércio Justo.
Theodoro foi indicado para fazer parte das comissões de Câmbio Climático
e de Incidência, que discutem pautas que abrangem toda a América Latina
e o Caribe.

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 996100618

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 996100618

Renato Theodoro, presidente da
Cafesul. Telefone: (28) 99252-3641
https://bit.ly/3NcETGg
https://bit.ly/3MpF81b

Muqui

Central Sul

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618
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Nº

5

6

7

8

Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Cooperativa

Tema central

Descrição sucinta

Links para mais
informações

Município

Micorregião

Cafesul

A Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Espírito Santo (Cafesul) tem
direcionado esforços junto a um grupo seleto de cooperados para
impulsionar a produção de cafés de qualidade, certificados e orgânicos. Já
Produto / Certificação / existem produtores que atendem aos requisitos. Em complemento, a
Sustentabilidade
cooperativa tem reconhecimento internacional desde 2008 com a
certificação Fairtrade, concedida a organizações e empresas cujos
produtos atendem a uma série de requisitos de cunho social, econômico e
ambiental.

Cafesul

Expansão / Turismo

A Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Espírito Santo (Cafesul)
inaugurou uma cafeteria em um prédio tombado e histórico de Muqui, no
centro da cidade. Muqui é o município que tem o maior sítio histórico já
tombado no Espírito Santo. A região preserva as tradições e riquezas
locais, muitas delas relacionadas à cafeicultura.

Produto

O café Casario é um produto da Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do
Espírito Santo (Cafesul), cuja embalagem destaca o patrimônio histórico
de Muqui e que já foi vencedora de um concurso de design da Revista
Expresso. A embalagem homenageia a cidade que abriga o maior conjunto
arquitetônico do Espírito Santo.

https://bit.ly/3a1XCH5

Muqui

Central Sul

Inovação

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) é a única cooperativa do Brasil a utilizar 100% a tecnologia
Cloud da Microsoft e está entre as 105 empresas brasileiras reconhecidas
como case de sucesso. O processo de renovação tecnológica da
cooperativa, utilizando toda tecnologia Cloud da Microsoft, teve início há
menos de um ano com a migração de toda sua infraestrutura, dados e
sistemas para nuvem. A cooperativa também deu início aos trabalhos em
um novo software, o Microsoft Dynamics 365 - sistema de gestão
empresarial que deverá estar 100% implantado em todas as áreas em
2023.

https://bit.ly/3KzvO9n

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Cafesul

Cooabriel

Assessoria/contatos

Renato Theodoro, presidente da
Cafesul. Telefone: (28) 99252-3641
-

Muqui

Central Sul

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

Renato Theodoro, presidente da
Cafesul. Telefone: (28) 99252-3641
-

Muqui

Central Sul

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

Renato Theodoro, presidente da
Cafesul. Telefone: (28) 99252-3641
Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825
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Nº

9

10

11

12

13

Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Cooperativa

Cooabriel

Cooabriel

Cooabriel

Cooabriel

Cooabriel

Tema central

Descrição sucinta

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) tem realizado um trabalho de desenvolvimento comercial com
foco nas exportações de pimenta-do-reino e grandes investimentos em
estruturas que darão suporte para o aumento de volume da cultura da
Exportação / Expansão
especiaria. Os primeiros trabalhos começaram em maio de 2021. O
projeto piloto foi instalado no antigo armazém da cooperativa, em Vila
Valério, que recepciona, realiza o processo de limpeza, classificação,
armazenagem e comercialização da pimenta.

Produto / Expansão

Expansão

Incorporação

Investimento /
Sustentabilidade

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) possui uma marca de café, a Guardião, mas seu processo
industrial é terceirizado. Com o aumento das vendas e a valorização do
produto, a cooperativa irá instalar sua própria fábrica de torrefação para
ampliar o negócio.
A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) intenciona diversificar suas atividades. O intuito é deixar de ser
um negócio dedicada exclusivamente ao setor primário. Em breve, a
cooperativa vai abrir supermercados e atacarejos na sua área de atuação,
no Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia.

Depois de 2 anos de parceria, a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de
São Gabriel da Palha (Cooabriel) realizou a incorporação da Cooperativa
Agrária dos Produtores da Região de Aracruz (Cafeicruz), investindo R$ 6
milhões na aquisição dos bens. A unidade que já era administrada pela
Cooabriel é uma das mais rentáveis e tem se destacado como unidade
modelo.

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) receberá recursos provenientes do convênio entre o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (Bid), por meio de um projeto do
Agronordeste. Foi aprovado o projeto regional de desenvolvimento
sustentável para que a Cooabriel, em parceria com o Mapa, desenvolva
ações de melhoria da qualidade dos cafés na região da Sudene.

Links para mais
informações

Município

Micorregião

Assessoria/contatos

-

Diversos

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

-

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

https://bit.ly/3yaEHTW

Diversos

Nordeste e
Noroeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

https://bit.ly/3MT5EiK

Aracruz

Rio Doce

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

-

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825
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Nº

14

15

16

17

Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Links para mais
informações

Município

Cooabriel

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) desenvolveu e agora dá início ao projeto “Café Conilon –
Origem Singular”, em parceira com o Instituto Federal do Espírito Santo
(Ifes), para aplicar o uso de tecnologia na fermentação natural e em
Inovação / Tecnologia / outras etapas de processamento do café. Os estudos agregarão valor à
Parceria
produção da Cooabriel, melhorando a qualidade e sustentabilidade do
café conilon. A Cooabriel dá início à parceria com o Ifes para o projeto
inovador. O programa terá, em sua fase de implementação, duração de
três anos e irá contemplar um grande número de cooperados das regiões
Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Rio Doce do Espírito Santo.

Cooabriel

Considerada uma gigante na região Norte do Espírito Santo quando o
assunto é a produção volumosa e qualificada de café conilon , a
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel)
continua focada no mercado internacional através das exportações de
suas produções. A maior cooperativa de café conilon do Brasil iniciou as
primeiras exportações diretas no
segundo semestre de 2020.

Cooperativa

Tema central

Micorregião

Assessoria/contatos

-

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

-

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

Cooabriel

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) possui um Núcleo Feminino Cooperativista, composto por
cooperadas, esposas e filhas de cooperados. O objetivo do núcleo é
promover, articular e fomentar a participação feminina dentro da
Participação feminina cooperativa e na comunidade geral, de acordo com os valores e princípios
cooperativistas. Há o envolvimento de 35 a 40 mulheres com o núcelo. E
em 2022 a coordenadora do Núcleo Feminino da Cooabriel, Nadya
Bronelle, foi indicada como representante estadual do Comitê Nacional de
Mulheres da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

https://bit.ly/3bBuDdF
https://bit.ly/3NuUQcc

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

Cooabriel

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) realiza a contratação de mão de obra prisional, por meio de
Responsabilidade social um convênio com a Secretaria da Justiça (Sejus), para realizar as atividades
durante a colheita do café. Isso garante oportunidades para essas pessoas
e contribui para o processo de reinserção social.

https://bit.ly/3OAxxy4

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

Exportação

Descrição sucinta
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Nº

18

19

20

21

Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Cooperativa

Cooabriel

Cooabriel

Cooabriel

Cooabriel

Tema central

Descrição sucinta

Links para mais
informações

Município

Micorregião

Assessoria/contatos

Personagem

Antônio Joaquim de Souza Neto, falecido em abril de 2022, foi cooperado
da Cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel) por mais de 50 anos e
presidente da cooperativa por mais de 26 anos. Toninho, como era
carinhosamente chamado, deixou como legado uma brilhante trajetória,
seja como cooperado ou como executivo. Sua liderança é um marco no
cooperativismo agropecuário capixaba.

https://bit.ly/3ntHr8o

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

Sustentabilidade

Para valorizar a produção de café dentro dos preceitos de
sustentabilidade, a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel
da Palha (Cooabriel) faz parte do grupo 4C (Código Comum da
Comunidade Cafeeira). Fazem parte do programa cerca de 400 famílias
cooperadas que realizam melhorias contínuas nas propriedades
enquadradas nos pilares de sustentabilidade exigidos. A cooperativa
planeja ampliar o número de famílias no programa. Em 2021, ela recebeu
o novo certificado de participação no Programa 4C, o qual integra desde
2014/2015. Ao longo desses anos, foram necessários ajustes para a
promoção das melhorias e comercialização do café 4C dos cooperados. Em
2021, a coop distribuiu prêmios no valor total de R$ 430.752,95 como
valor agregado aos cooperados do programa que produziram volumes de
cafés certificados 4C – safra 2021.

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

Sustentabilidade

Em 2021 entrou em operação a primeira usina de energia solar da
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel),
localizada no armazém de São Gabriel da Palha. Trata-se de um projeto
piloto da cooperativa que tem o propósito de equilibrar a utilização de
energia elétrica na unidade armazenadora ao mesmo tempo que atende
aos pilares de sua missão no desenvolvimento sustentável.

São Gabriel da
Palha

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

Inovação

Para comercializarem seus produtos, os cooperados da Cooperativa
Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel) não precisam
se deslocar de suas propriedades para negociar sua produção de café e
pimenta-do-reino. Eles têm a opção de utilizar a Central de Negócios
(telefônica com três polos de apoio) e o aplicativo da Cooabriel.

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

https://bit.ly/3I6rAGs
https://bit.ly/3OBD2fM

-

https://bit.ly/3y8lGQK
https://bit.ly/3ujsrhn

São Gabriel da
Palha
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Nº

22

23

24

Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Cooperativa

Tema central

Descrição sucinta

Links para mais
informações

Município

-

São Gabriel da
Palha

Cooabriel

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) implementou seu departamento de exportação no segundo
semestre de 2020. Em 2021, a cooperativa exportou café e pimenta.
Foram embarcadas 50.746 sacas de café para países da América do Norte
e América do Sul. O negócio em pimenta-do-reino foi iniciado em maio de
Exportação / Expansão
2021. O projeto piloto foi instalado no antigo armazém da cooperativa,
em Vila Valério, que recepciona, realiza o processo de limpeza,
classificação, armazenagem e comercialização da especiaria. As
exportações começaram no último trimestre do ano, com 296 mil quilos
da especiaria embarcados, especialmente para países da Ásia e África.

Cooabriel

Prospecção

Em 2021, a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel) participou da Missão Comercial internacional ao México para
participar da Expo Antad & Alimentaria 2021, uma das maiores feiras de
alimentos e bebidas da América Latina, em Guadalajara, México. A
promoção foi do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a
Apex-Brasil.

https://bit.ly/3NVWYJj

São Gabriel da
Palha

Expansão

Em 2021, ocorreram ampliações de estruturas com início da construção do
novo armazém da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da
Palha (Cooabriel), no município de Águia Branca, com 8.400 m² de área. A
estrutura está sendo preparada para já apoiar a safra 2022. Há expansão
também em Vila Pavão, com a adaptação ao galpão para café em novo
terreno adquirido pela cooperativa em 2021 e que permitirá melhorias na
prestação de serviços naquela região. Ainda foi adquirido terreno para a
construção de novas estruturas (armazém e nova loja) em Camacan-BA.

-

Águia Branca,
Vila Pavão,
Camacan (BA)

Cooabriel

Micorregião

Assessoria/contatos

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

Centro-Oeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825

Noroeste

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825
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Nº

Ramo

Cooperativa

Tema central

Descrição sucinta

Links para mais
informações

Município

Micorregião

Assessoria/contatos
Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

25

Agropecuário

Cooabriel,
Cafesul,
Coopeavi,
Coopbac

Certificação /
Intercooperação

A primeira Indicação Georáfica (IG) de cafés conilon do Brasil e a primeira
exportação de grãos IG com Indicação de Procedência (IP) do Espírito
Santo são resultados do trabalho da Federação dos Cafés do Estado do
Espírito Santo (Fecafés). A IG foi solicitada pela federação em janeiro de
2020, sendo concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) em maio de 2021. No dia 6 de junho de 2022, a Cooperativa
Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) realizou o embarque do primeiro
contêiner de café conilon com IG e IP do estado, com destino à Itália.

Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130
https://bit.ly/3y8mXqJ
https://bit.ly/3bC9Dn2
https://bit.ly/3OgQy88

Diversos

Diversas

Marcele Falqueto, assessora de
imprensa da Cooabriel. E-mail:
marcelefalqueto@gmail.com
Telefone: (27) 99908-9825
Erasmo Negris, diretor
administrativo da Coopbac.
Telefone: (27) 99948-0358
Renato Theodoro, presidente da
Cafesul. Telefone: (28) 99252-3641

26

27

Agropecuário

Agropecuário

Coocafé

Coopbac

Sucessão familiar /
Capacitação

A Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha (Coocafé) tem
formado turmas com jovens filhos de produtores rurais. Os assuntos
abordados são técnicas para a produção de café de qualidade e
cooperativismo. O objetivo é formar produtores empenhados e dedicados
às propriedades da família, bsucando manter a sucessão dentro da
agricultura familiar.

Investimentos

A Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré
(Coopbac) irá implementar um projeto com orçamento de R$ US$ 1,1
milhão para aprimorar a cadeia produtiva de pimenta no Norte do Espírito
Santo. O projeto foi elaborado pela Fundação Espírito-Santense de
Tecnologia (Fest), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com o
apoio da coopetrativa. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
aprovou o projeto e disponibilizará 850 mil dólares à cooperativa, cerca de
80% do orçamento. A Coopbac complementará o recurso com 250 mil
dólares.

-

Iúna e
Brejetuba

Sudoeste Serrana
e Caparaó

Ailton Silva Ribeiro, analista de
Desenvolvimento Cooperativista.
Telefone: (33) 99975-5303
Daniella Lopes Vieira de Souza,
assessora de imprensa. Telefone:
(33) 99983-4039

Erasmo Negris, diretor
administrativo da Coopbac.
Telefone: (27) 999480358
https://bit.ly/3tk3F07

São Mateus

Nordeste

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618
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Nº

28

29

30

31

Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Cooperativa

Coopbac

Coopbac

Coopeavi

Coopeavi

Tema central

Descrição sucinta

Produto

A Cooperativa de Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré (Coopbac)
lançou uma linha própria de fertilizantes, a BAC Nutri, desenvolvida para
atender às necessidades de cooperados e produtores rurais da região
Norte do Espírito Santo e áreas vizinhas. Por meio de produtos que
fornecem nutrientes específicos para cada cultivo, a cooperativa pretende
auxiliar o desenvolvimento de culturas típicas da região, como o café e a
pimenta.

Exportação

Com foco nas exportações, o mercado internacional possui a melhor saída
para as iguarias produzidas pela Cooperativa de Produtores Agropecuários
da Bacia do Cricaré (Coopbac). Em 2020, a cooperativa exportou cerca de
3 mil toneladas de pimenta-do-reino. Holanda, Senegal, Emirados Árabes
Unidos, Egito, Argélia e Vietnã são alguns dos destinos da produção. A
primeira exportação de pimenta-do-reino da cooperativa ocorreu em
2016.

Exportação

No dia 6 de junho de 2022, a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana
(Coopeavi) realizou o embarque do primeiro contêiner de café conilon
com Indicação Geográfica (IG) e com a Indicação de Procedência (IP) do
Estado do Espírito Santo. Ao todo foram exportadas para a Itália 19,2
toneladas de grãos com 80 pontos. A Coopeavi é uma das quatro
cooperativas (as outras são Cooabriel, Cafesul e Coopbac) que constituem
a Federação dos Cafés do Estado do Espírito Santo (Fecafés), fundada em
julho de 2019 com apoio da OCB/ES e Sebrae/ES, para gerir o selo de
Indicação Geográfica. A iniciativa visa proteger o conilon especial,
confirmando sua qualidade e origem, e contempla os cafés produzidos em
todo o território capixaba.

Expansão /
Investimentos

A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) estruturou um
Condomínio Leiteiro de 54 hectares com pastejo irrigado, em Córrego do
Chumbado, na zona rural de Sooretama. A fase de pré-inscrições para os
cooperados interessados em usar a área começou em 2022, e a venda de
cotas está prevista para começar no segundo semestre deste ano. O
projeto gerará oportunidades para os mais de 18 mil cooperados da
Coopeavi. O objetivo é oferecer aos produtores rurais acesso a uma
estrutura moderna que permite ter maior rentabilidade na produção
leiteira. Os produtores participantes do projeto farão investimentos
compatíveis com sua capacidade e terão retornos equivalentes à
participação.

Links para mais
informações

Município

Micorregião

Assessoria/contatos
Erasmo Negris, diretor
administrativo da Coopbac.
Telefone: (27) 999480358

https://bit.ly/35OA0Uc

https://bit.ly/3OGQVcL
https://bit.ly/3P2tomd
https://bit.ly/3NGN9yD

São Mateus

Nordeste

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 996100618
Erasmo Negris, diretor
administrativo da Coopbac.
Telefone: (27) 999480358

São Mateus

Nordeste

https://bit.ly/3OgQy88

Santa Maria de
Jetibá

Central Serrana

Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130

https://bit.ly/3ycANd9

Sooretama

Rio Doce

Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618
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Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Agropecuário

Cooperativa

Coopeavi

Coopeavi

Coopeavi

Coopeavi

Tema central

Descrição sucinta

Links para mais
informações

Município

Micorregião

Assessoria/contatos

Inovação / Produto

Entre março e abril de 2022, os cafés arábica em grãos torrados ou moídos
de associados da Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi)
lideraram as vendas de cafés especiais no maior site de e-commerce do
mundo, o Amazon. O estoque dos blends produzidos nas montanhas do
Espírito Santo com a marca “Pronova Coffee Stories”, pertencente à
Coopeavi, esgotou e os produtos chegaram a ficar indisponíveis no portal
na última semana de março.

https://bit.ly/3btT0d6

Santa Maria de
Jetibá

Central Serrana

Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130

Certificação /
Sustentabilidade

A certificação Fairtrade, ou Comércio Justo, é uma alternativa ao sistema
de produção convencial que tem como objetivo proporcionar melhores
condições de troca e garantir os direitos dos trabalhadores. Sabendo da
importância do Fairtrade e a fim de ter uma comunicação mais direta com
seus compradores, a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi)
está em busca da certificação, que ampliará a prática de valores basilares
como a sustentabilidade e a igualdade socioeconômica entre os
produtores da região.

-

Santa Maria de
Jetibá

Central Serrana

Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130

Inovação

Para expandir a sua produção avícola, a Cooperativa Agropecuária Centro
Serrana (Coopeavi) investiu R$ 6,5 milhões na construção do Condomínio
Avícola para Postura Comercial, em 2016. A obra foi inaugurada em julho
do mesmo ano e pode abrigar até 2,2 milhões de aves. A intenção foi
possibilitar aos sócios o acesso a um sistema automático de produção e à
padronização do manejo. O oitavo lote já está com vagas abertas. Além
disso, o condomínio avícola garantiu a segunda colocação da Coopeavi na
categoria “Inovação” do 11º Prêmio SomosCoop - Melhores do Ano,
organizado pelo Sistema OCB, Unidade Nacional do cooperativismo
brasileiro.

https://bit.ly/3nzZHgp

Santa Teresa

Central Serrana

Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130

Governança

Em 2021, a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi)
implantou o seu Comitê de Ética e um Canal de Denúncias. Um dos
resultados práticos foi a publicação do Código de Ética, material
complementar que visa auxiliar a governança quanto ao direcionamento
sobre os comportamentos éticos e morais dos seus stakeholders
(indivíduos e organizações impactados pelas ações da cooperativa).

-

Santa Maria de
Jetibá

Central Serrana

Jociele Fioroti, secretária de
Governança da Coopeavi. Telefone:
(27) 99633-7799. E-mail:
jociele.fioroti@coopeavi.coop.br
Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130
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Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Cooperativa

Coopeavi

Coopeavi

Tema central

Descrição sucinta

Exportação

Em 2021, a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) exportou
um total de 27.557,33 sacas de café verde, sendo 3.514,33 de arábica e
24.043,00 de conilon. Os destinos foram os seguintes países: EUA,
Colômbia, Rússia, Itália, Argélia, Bélgica, Austrália, Holanda, Turquia e
Cuba. Vale ressaltar que os cafés especiais verdes exportados culminam
em retorno financeiro para os produtores envolvidos nas exportações e
nas histórias deles contadas no exterior. Em dezembro de 2021, a
cooperativa destinou ágio de mais de R$ 270 mil aos cafeicultores que
comercializaram sacas acima de 84 pontos durante o ano. O projeto é
resultado do bom diálogo da Coopeavi com os principais compradores de
cafés especiais e da sensibilização deles com quem produz dentro do
arranjo "agricultura familiar e sustentabilidade". Hoje a Coopeavi é a a
maior exportadora de café das montanhas do Espírito Santo.

Crédito / Inovação /
Parceria

Em 2021, a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi)
estabeleceu parceria inédita no Espírito Santo com a AgroForte para
oferecer linhas de créditos especiais a seus cooperados, a começar pelos
produtores de leite. Por meio de aplicativo, os associados têm acesso a
empréstimos liberados em até dois dias e sem precisar de fiador para
adquirir produtos nas lojas agropecuárias e outras unidades de
atendimento da cooperativa. A plataforma é de uso exclusivo da Coopeavi
no estado e foi desenvolvida pela fintech com sede no Paraná.

Links para mais
informações

-

Município

Santa Maria de
Jetibá

Micorregião

Central Serrana

Assessoria/contatos

Jozielton dos Reis Freire, analista de
Mercado de Café Pleno. Telefone
(27) 99869-0213. E-mail:
jozielton.freire@coopeavi.coop.br
Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130

https://bit.ly/3RbeThO
https://bit.ly/3agXkw0

Santa Maria de
Jetibá

Central Serrana

Alvano Lahasse, gerente financeiro
da Coopeavi. Telefone: (27) 998452168 E-mail:
alvano.lahasse@coopeavi.coop.br
Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130
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Ramo

Agropecuário

Agropecuário

Consumo

Cooperativa

Coopeavi

Selita

Coopeducar

Tema central

Descrição sucinta

Crédito / Inovação

O ano de 2021 marcou a primeira operação de crédito para a Cooperativa
Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) via Certificado de Recebíveis do
Agronegócio (CRA), que são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis
originados de negócios entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e
terceiros, abrangendo financiamentos ou empréstimos relacionados à
produção, à comercialização, ao beneficiamento ou à industrialização de
produtos, insumos agropecuários ou máquinas e implementos utilizados
na produção agropecuária. Nessas operações, as empresas cedem seus
recebíveis para uma securitizadora, que emitirá os CRAs e os
disponibilizará para negociação no mercado de capitais, geralmente com o
auxílio de uma instituição financeira. Por fim, essa securitizadora irá pagar
a empresa pelos recebíveis cedidos. Desse modo, a empresa conseguirá
antecipar o recebimento de seus recebíveis.

Expansão

Links para mais
informações

Micorregião

Assessoria/contatos

Alvano Lahasse, gerente financeiro
da Coopeavi. Telefone: (27) 998452168. E-mail:
alvano.lahasse@coopeavi.coop.br

-

Santa Maria de
Jetibá

Central Serrana

Fabio Braga, gerente executivo
administrativo. Telefone: (27) 999322631 (comercial). E-mail:
fabio.braga@coopeavi.coop.br
Leandro Fidelis, assessor de
imprensa da Coopeavi. Telefone:
(27) 99986-4130

A Cooperativa de Laticínios Selita inaugurou a sua nova fábrica em
outubro de 2021, em Safra, no município de Cachoeiro de Itapemirim. A
https://bit.ly/3y8VxlZ
partir de julho de 2022 a estutura começou a funcionar em sua capacidade https://bit.ly/3yaKrwD
plena, que envolve a produção de uma linha de 85 produtos lácteos ou
https://bit.ly/3QCW6LX
derivados. A nova fábrica simboliza a expansão e o crescimento
https://bit.ly/3n9OwLi
econômico da cooperativa capixaba mais aintiga em atividade.

A Cooperativa Regional de Educação e Cultura de Venda Nova do
Imigrante (Coopeducar), que oferta serviços educacionais para estudantes
de turmas infantis, do ensino fundamental ao médio em Venda Nova do
Imigrante, está inovando nas salas de aula. A escola começou a oferecer
aulas de Pensamento Computacional. Trata-se de um projeto implantado
Inovação / Capacitação
pela escola em parceria com o programa Mind Maker. Os alunos
participam de uma aula semanal, com material didático exclusivo, e
aprendem a desenvolver pensamento computacional, atitudes de
empreendedorismo e habilidades do século 21, através do letramento em
tecnologia digital e aprendizagem lúdica.

Município

Cachoeiro de
Itapemirim

Central Sul

Briefing (agência que atende à Selita)
Telefone: (28) 99909-3646
E-mail:
publicidade.briefing@gmail.com;
jornalismo.briefing@gmail.com

José Adelso Viçosi, diretor da
Coopeducar. Telefone: (28)
999256164
https://bit.ly/3ygXwEH

Venda Nova do
Sudoeste Serrana
Imigrante

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618
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Ramo

Consumo

Consumo

Crédito

Cooperativa

Coopeducar

Coopesma

Coopfisco

Tema central

Descrição sucinta

Sustentabilidade

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi celebrado no dia 5 de junho.
Pensando nisso, a Cooperativa Regional de Educação e Cultura de Venda
Nova do Imigrante (Coopeducar) realizou uma série de eventos de
conscientização ambiental durante o mês. Todos os estudantes da escola
participaram, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A
programação contou com palestras, visita aos Jatobás, caminhada e
panfletagem sobre a coleta seletiva, entre outras atividades. A cooperativa
desenvolve um trabalho nas diferentes turmas durante todo o ano letivo.
Além dos projetos que são institucionais, na semana do meio ambiente, a
escola oportunizou uma variedade de ações.

Energia limpa

A Cooperativa Educacional de São Mateus (Coopesma), que oferta serviços
educacionais para estudantes de turmas infantis, do ensino fundamental e
médio em São Mateus, implantou uma estação de energia solar em sua
estrutura, buscando garantir a sustentabilidade ambiental e financeira do
negócio.

Anualmente a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores
Estatutários da Administração Direta do Estado do Espírito Santo
(Coopfisco) participa da campanha Outubro Rosa, cuja organizadora é a
Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Seja
Responsabilidade social
patrocinando ou apoiando, a Coopfisco sempre se faz presente. Além da
ajuda financeira, a cooperativa também adota a cor rosa na sinalização da
placa que identifica o prédio da instituição financeira. Para a campanha, a
Coopfisco tem como lema "Ser solidário faz bem!".

Links para mais
informações

https://bit.ly/3yowlYH

Município

Micorregião

Venda Nova do
Sudoeste Serrana
Imigrante

Assessoria/contatos

Marcilene da Silva. Telefone: (28)
99924-7136
Lúcia Helena Alves Ribeiro Larrieu.
Telefone: (28) 99973-1492
Tiago Altoé (28) 99939 -0737
Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

Zenilza Pauli, diretora da Coopesma.
E-mail: direcao@coopesma.com.br
Telefones: (27) 3767-0642, (27)
99915-8460
-

São Mateus

Nordeste
Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

-

Vitória

Metropolitana

Ana Lucia de Aguiar Silva, gerente
geral da Coopfisco. Telefone: (27)
99953-2588
Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618
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Ramo

Crédito

Cooperativa

Sicoob

Tema central

Expansão

Descrição sucinta

O Sicoob tem expandindo a sua área de atuação dentro e fora do Espírito
Santo, inclusive em bairros com populações que possuem rendas
menores. Atualmente o Sicoob ES possui 125 pontos de atendimento em
71 municípios capixabas e outros 27 no Rio de Janeiro e na Bahia. Em
fevereiro de 2022, o município de Cariacica recebeu duas novas unidades
da cooperativa, em Campo Grande e na sede do município. Já o município
de Santa Maria de Jetibá ganhou uma agência no distrito de Alto Rio
Possmoser. A capital baiana também recebeu a primeira unidade da
cooperativa capixaba. Em 2021, foram inauguradas 13 agências:

Links para mais
informações

Município

Micorregião

Assessoria/contatos

https://bit.ly/3OoXAaS
https://bit.ly/3w46u5R

Diversos

Metropolitana,
Centro-Oeste e
Central Serrana
(ES)

Assessoria de imprensa do Sicoob
ES. E-mail:
contato@veracomunicacao.com.br
Telefone: (27) 99873-8756

https://bit.ly/3yvqhO9

Diversos

Diversas

Assessoria de imprensa do Sicoob
ES. E-mail:
contato@veracomunicacao.com.br
Telefone: (27) 99873-8756

ES: Cariacica (Nova Rosa da Penha e Jardim América), Pancas, Viana
(Marcílio de Noronha), Vila Velha (Nova Itaparica) e Santa Maria de Jetibá
(Garrafão);
RJ: Nova Friburgo, Guapimirim, Búzios, Casimiro de Abreu, Itaboraí e Rio
Bonito.

45

Crédito

Sicoob ES

Inovação

O montante movimentado por meio do Pix no Sicoob ES chegou a R$ 32,5
bilhões em 2021, com mais de 25 milhões de transações realizadas no
período. Esse indicador ressalta a importância dos canais digitais como
meio facilitador para a gestão financeira. No ano passado, foram
realizadas mais de 32 milhões de transações pelo aplicativo, uma elevação
de 54% em relação a 2020. Os meios de atendimento não presenciais
incluem aplicativos, WhatsApp, telefone, internet banking e chat, canais
que complementam o relacionamento realizado nas agências,
correspondentes e o autoatendimento nos caixas eletrônicos. Em 2021, o
número de contas digitais abertas na cooperativa avançou 194%. O
cooperado escolhe o meio de ingressar na cooperativa e também a
plataforma de atendimento que preferir.
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Ramo

Crédito

Crédito

Crédito

Cooperativa

Sicoob ES

Sicoob ES

Sicoob ES

Tema central

Descrição sucinta

Links para mais
informações

Crédito / Resultados

Mesmo em meio ao cenário econômico de desafios, o Sicoob mantém a
parceria com os empreendedores, incentivando a retomada dos negócios,
principalmente das microempresas. No Espírito Santo, o Sicoob é a
instituição que mais liberou crédito para empresas no último ano, com
participação de um terço do mercado local. No segmento de depósitos, a
cooperativa congrega 16,5% de participação no mercado capixaba. Ao
final de 2021, o montante de depósitos da instituição chegou a R$ 8,6
bilhões, evoluindo 21% em relação aos 12 meses anteriores.

https://bit.ly/3aip3ww
https://bit.ly/3P3pMAf
https://bit.ly/3yG2Bqw
https://bit.ly/3bQJa5s

Resultados

Os resultados das operações do Sicoob ES, chamados de sobras brutas,
alcançaram R$ 584 milhões em 2021. No mesmo ano, o número de
associados ultrapassou 500 mil. Os números foram divulgados no fim de
fevereiro, em transmissão ao vivo, para cooperados, imprensa e sociedade
em geral. Em comparação com o exercício anterior, houve crescimento de
68%. Serão distribuídos entre os associados R$ 226 milhões. A carteira de
crédito do último exercício chegou a R$ 7,8 bilhões, com crescimento de
28% em relação a 2020. Esse total engloba empréstimos, financiamentos,
operações de crédito rural e descontos de recebíveis. Além disso, os ativos
passaram para R$ 12,5 bilhões (aumento de 21%); o patrimônio líquido
subiu 22%, encerrando o exercício em R$ 2,6 bilhões; a carteira de crédito
rural teve incremento de 45%, chegando a R$ 900 milhões; e a receita de
serviços registrou avanço de 19%, fechando em R$ 285 milhões.

https://bit.ly/3IgihE0
https://bit.ly/3R8MJnF

Inovação / Expansão

Os planos para 2022 do Sicoob ES incluem a continuação da expansão
física e investimento em tecnologia, alinhada com a pauta do open
banking, dando maior comodidade aos cooperados. A instituição
financeira cooperativa também irá trabalhar para ser ainda mais
competitiva em produtos como crédito imobiliário e câmbio.

-

Município

Diversos

Diversos

Diversos

Micorregião

Assessoria/contatos

Diversas

Assessoria de imprensa do Sicoob
ES. E-mail:
contato@veracomunicacao.com.br
Telefone: (27) 99873-8756

Diversas

Assessoria de imprensa do Sicoob
ES. E-mail:
contato@veracomunicacao.com.br
Telefone: (27) 99873-8756

Diversas

Assessoria de imprensa do Sicoob
ES. E-mail:
contato@veracomunicacao.com.br
Telefone: (27) 99873-8756
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Ramo

Crédito

Crédito

Crédito

Cooperativa

Sicoob ES,
Sistema OCB/ES,
Coocafé,
Cooabriel,
Coopeavi e
Unimed

Sicredi

Unicred Minas Espírito Santo

Links para mais
informações

Tema central

Descrição sucinta

Município

Micorregião

Assessoria/contatos

Sustentabilidade

O Sicoob ES, em parceria com as cooperativas Coocafé, Cooabriel,
Coopeavi, Unimed, o Sistema OCB/ES e a empresa Fortlev, está
desenvolvendo o Projeto Água Limpa + Saúde. A inciativa tem como
objetivo minimizar a contamização do solo e da água por esgoto
doméstico sem destinação correta em propriedades rurais do Espírito
Santo, oferecendo condições para que as propriedades possam implantar
uma solução eficaz e de baixo custo para o tratamento do esgoto. O
financiamento do equipamento será realizado por meio da linha de crédito
“Ecoar”, do Sicoob. Os associados que participem do projeto podem
adquirir um biodigestor da marca Fortlev com preços e condições
exclusivas. Além disso, as cooperativas envolvidas no projeto atuam na
disseminação de conhecimentos que ajudam a preservar a qualidade da
água dos mananciais e do meio ambiente e, por consequência, gerar mais
saúde.

https://bit.ly/3QxUS4C
https://bit.ly/3a8U9pM
https://bit.ly/3N7X3c9

Diversos

Diversas

Expansão

O Espírito Santo recebeu, de 2021 pra cá, um novo sistema de
cooperativas de crédito, o Sicredi. São cinco as centrais em atuação no
estado: Sicredi Aliança RS/SC/ES, Sicredi Essência, Sicredi Interestados
RS/ES, Sicredi Serrana RS/ES e Sicredi União RS/ES. Cada central abrange
diferentes áreas do estado. Já foram inauguradas agências nos municípios
de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Colatina, São Gabriel da Palha, Cachoeiro
de Itapemirim, Marataízes e Pinheiros. Novas expansões estão previstas
para os próximos anos.

https://bit.ly/3na1rgo
https://bit.ly/3OkDW0c
https://bit.ly/3Og9dkF
https://bit.ly/3tWqUxI
https://bit.ly/3QETg9u

Diversos

Diversas

Assessoria de imprensa da Sicredi
Central RS/ES. Telefone: (51) 81257739

Inovação

A Unicred Minas - Espírito Santo (Unicres MG/ES) está focando na
virtualização dos seus clientes, além de investir no aprimoramento de
meios de comunicação de produtos e serviços. Em fevereiro de 2022, por
exemplo, o Unicred Pay ultrapassou a marca de R$ 2 milhões em
operações, com pouco mais de quatro meses desde o lançamento da
plataforma. O Unicred Pay é exclusivo da Unicred e permite que o
cooperado crie links de pagamento para seus clientes, sem limites e a
distância, no cartão de crédito, Pix ou boleto. A plataforma digital foi
lançada no fim de outubro de 2021.

https://bit.ly/3L5DgcH

Diversos

Diversas

Karlla Barbosa Coutinho (Marketing
da Unicred).
E-mail:
marketing.4103@unicred.com.br

Matheus Menezes, analista de
comunicação do Sicoob Central ES. Email: matheus.nobre@sicoob.com.br
Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618
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Ramo

Saúde

Saúde

Saúde

Cooperativa

Unimed do
Espírito Santo

Unimed do
Espírito Santo

Unimed do
Espírito Santo

Tema central

Descrição sucinta

Certificação /
Governança /
Sustentabilidade

O Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade é um processo de
certificação bienal, conferido pela Unimed do Brasil, para cooperativas e
sociedades auxiliares que compõem o Sistema Unimed. Seu objetivo é
estimular a implementação de boas práticas em Governança e Gestão para
a Sustentabilidade. Em 2021 foi realizada manutenção do Selo, e a Unimed
Federação Espírito Santo (FES) apresentou os requisitos para manter-se na
categoria Prata, executando, além do envio das evidências, a abertura de
Plano de Ação de Melhorias para a edição que acontece em 2022. A
federação representa as cooperativas singulares da Unimed no estado.

Governança /
Capacitação

A Unimed Federação Espírito (FES) Santo vem promovendo treinamentos
para seus colaboradores sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A
iniciativa faz parte de uma série de ações que estão sendo realizadas na
federação. Além dos conceitos fundamentais, também foram explanadas
as adequações que serão implantadas nos processos da FES em
atendimento à lei, de forma a buscar as conformidades necessárias sobre
o tratamento de dados em nossas operações setoriais e os cuidados com a
segurança da informação.

Gestão / Governança

A Unimed Federação Espírito Santo (FES) recebeu, em 2021, de forma
virtual, sua auditoria externa. A auditoria foi aplicada pela QMS do Brasil,
um organismo de certificação de origem australiana com atuação global,
atualmente presente em mais de 30 países, atuando especificamente com
foco em certificação de sistemas de gestão e treinamentos de normas
aplicáveis. A auditora Jacqueline Boligon completou o ciclo, passando por
quase todos os setores da FES e verificando muitos processos, desde suas
interfaces, documentações, controles, entregas e indicadores. O resultado
foi positivo: a Unimed Federação ES foi recomendada para a recertificação
conforme os requisitos da Norma ISO 9001:2015.

Links para mais
informações

https://bit.ly/3NBH06S

-

https://bit.ly/3yGkipN

Município

Vitória

Vitória

Vitória

Micorregião

Assessoria/contatos

Metropolitana

Lorena Santos Pessin Ramos,
assessora de Comunicação da
Unimed Federação Espírito Santo.
Telefone: (27) 99922-6111E-mail:
lramos@unimedfes.coop.br

Metropolitana

Lorena Santos Pessin Ramos,
assessora de Comunicação da
Unimed Federação Espírito Santo.
Telefone: (27) 99922-6111E-mail:
lramos@unimedfes.coop.br

Metropolitana

Lorena Santos Pessin Ramos,
assessora de Comunicação da
Unimed Federação Espírito Santo.
Telefone: (27) 99922-6111E-mail:
lramos@unimedfes.coop.br
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56

57

Ramo

Saúde

Saúde

Saúde

Cooperativa

Tema central

Descrição sucinta

Os atendimentos de teleconsulta da Unimed Sul Capixaba, iniciados na
pandemia para casos de Covid-19, continuam. Agora o serviço está sendo
ampliado para atender a outras especialidades dentro dos Recursos
Próprios. Numa próxima etapa, os profissionais cooperados também
poderão atender nesta modalidade em seus consultórios, abrangendo
Unimed Sul Capixaba Inovação / Tecnologia toda a área de atuação da Unimed Sul Capixaba. Para isso, será usada uma
ferramenta exclusiva da cooperativa, a PEP Unimed, que unifica serviços e
permite que o plano e o acompanhamento do paciente sejam visualizados
por qualquer médico ou equipe multidisciplinar, garantindo um melhor
atendimento. A mudança proporcionará mais comodidade aos médicos e
pacientes que optarem pela teleconsulta.

Por meio do Programa Idoso Bem Cuidado, a Unimed Sul Capixaba
disponibiliza a seus beneficiários com 60 anos ou mais um sistema
integrado de atenção a saúde e de acompanhamento constante por meio
Unimed Sul CapixabaResponsabilidade social
de uma equipe multiprofissional. O objetivo é incentivar os participantes a
terem uma vida mais saudável e ativa, proporcionar um espaço de
compartilhamento de demandas comuns e estimular a autonomia.

Unimed Sul Capixaba

Serviço

A Unimed Sul Capixaba possui um plano de saúde chamado Unimed
Personal. Neste plano, uma equipe multidisciplinar formada por médico,
enfermeiro, nutricionista e psicólogo atende o cliente e conhece todo o
histórico de saúde dele, permitindo um tratamento voltado para as reais
necessidades da pessoa, com acompanhamento contínuo. A equipe
multidisciplinar de referência pode indicar o tratamento mais adequado
para cada situação, e todos os profissionais mantêm contato com o cliente
para buscar a melhor solução do seu problema. Somente os beneficiários
desse produto desfrutam do plano de cuidados multidisciplinar.

Links para mais
informações

-

Município

Cachoeiro de
Itapemirim

Micorregião

Central Sul

Assessoria/contatos

Beatriz Marcarini, assessora de
comunicação. E-mail:
beatrizmarcarini@andreialopescons
ultoria.com Telefone: (27) 988321861
Andréia Lopes, assessora de
Comunicação. E-mail:
alopesvix@gmail.com Telefone: (27)
99969-3987

https://bit.ly/3ykZPa5

Cachoeiro de
Itapemirim

Central Sul

Beatriz Marcarini, assessora de
comunicação. E-mail:
beatrizmarcarini@andreialopescons
ultoria.com Telefone: (27) 988321861
Andréia Lopes, assessora de
comunicação. E-mail:
alopesvix@gmail.com Telefone: (27)
99969-3987

https://bit.ly/3nhWG4g

Cachoeiro de
Itapemirim

Central Sul

Beatriz Marcarini, assessora de
comunicação. E-mail:
beatrizmarcarini@andreialopescons
ultoria.com Telefone: (27) 988321861
Andréia Lopes, assessora de
comunicação. E-mail:
alopesvix@gmail.com Telefone: (27)
99969-3987
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59

Ramo

Saúde

Saúde

Cooperativa

Tema central

Descrição sucinta

O Hospital Unimed, da Unimed Sul Capixaba, é o único hospital 100%
digital do Espírito Santo e possui a certificação internacional Healthcare
Information and Management Systems Society (HIMSS) pela adoção do
modelo de Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Na unidade, os
prontuários são todos eletrônicos, e as equipes atuam com decisões
baseadas em informações em tempo real e históricas, que são
disponibilizadas pelo processo de Business Intelligence (BI), utilizando
Unimed Sul Capixaba Inovação / Tecnologia tecnologias para automação, tratamento e análise de dados. Para
assegurar a segurança na aplicação das medicações, por exemplo, a
checagem beira leito permite uma conferência eletrônica por meio de um
código de barras presente na pulseira do paciente, que verifica e confirma
a sua identificação e o medicamento a ser utilizado. O Hospital Unimed
também é o primeiro do Espírito Santo a utilizar a tecnologia da Laura
Inteligência Clínica, uma inteligência artificial capaz de monitorar os
pacientes e identificar aqueles com trajetória de risco.

Unimed Sul Capixaba

Serviço

O Hospital Unimed, da Unimed Sul Capixaba, é uma referência no
tratamento conhecido como plasmaférese, que remove seletivamente
células anormais ou substâncias no sangue que estão associadas ou
causam certas doenças. O hospital da cooperativa é um dos poucos no
Espírito Santo que oferece esse tipo de atendimento, ampliando a oferta
de serviços de alta complexidade.

Links para mais
informações

https://bit.ly/3HTbNdS
https://bit.ly/3u0XaQa

Município

Cachoeiro de
Itapemirim

Micorregião

Central Sul

Assessoria/contatos

Beatriz Marcarini, assessora de
comunicação. E-mail:
beatrizmarcarini@andreialopescons
ultoria.com Telefone: (27) 988321861
Andréia Lopes, assessora de
comunicação. E-mail:
alopesvix@gmail.com Telefone: (27)
99969-3987

-

Cachoeiro de
Itapemirim

Central Sul

Beatriz Marcarini, assessora de
comunicação. E-mail:
beatrizmarcarini@andreialopescons
ultoria.com Telefone: (27) 988321861
Andréia Lopes, assessora de
comunicação. E-mail:
alopesvix@gmail.com Telefone: (27)
99969-3987
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61

Ramo

Saúde

Saúde

Cooperativa

Unimed Sul Capixaba

Unimed Sul Capixaba

Tema central

Descrição sucinta

Inovação

A Unimed Sul Capixaba tem inovado seus canais de comunicação com
iniciativas como a assistente virtual Isa, Concierge Digital Isa, a Laura
Inteligência Clínica e uso de um robô que agiliza processo de retorno
bancário. A assistente virtual Isa é um canal de atendimento autônomo
que utiliza a inteligência artificial para melhorar a experiência de
atendimento. A Concierge Digital Isa é a assistente virtual que assessora os
pacientes internados nos quartos do Hospital Unimed e seus
acompanhantes. A Laura é uma uma inteligência artificial capaz de
monitorar os pacientes e identificar aqueles com trajetória de risco. Já o
robô se trata de um projeto que traz mais eficácia para a baixa diária dos
boletos pagos dos clientes. O trabalho é 100% realizado com o auxílio da
tecnologia, sem que um profissional precise estar presente para operar o
sistema da cooperativa. A ferramenta está em fase de testes. A
cooperativa também aperfeiçoou o aplicativo Unimed Cliente.

Expansão

O projeto de modernização da Maternidade e Pronto Atendimento da
Unimed Sul Capixaba visa oferecer mais conforto, segurança e
humanização dos atendimentos aos clientes e melhores condições de
trabalho aos profissionais de saúde, com um padrão de excelência
alinhado ao Hospital Unimed, às novas demandas de atendimento e ao
novo momento da cooperativa. O investimento total chega a R$ 5,1
milhões, incluindo obras e equipamentos. A primeira entrega do
projeto, iniciado em julho do ano passado, ocorreu no mês de novembro,
com a modernização da UTI Neonatal e Pediátrica (Utin/UTIP) da
Maternidade. Em fevereiro de 2022, foi inaugurada uma nova unidade do
Centro de Especialidades Unimed (CEU). Outras fases do projeto estão em
curso: o Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico; o novo Pronto Atendimento
e um posto de coleta do Laboratório Unimed mais amplo.

Links para mais
informações

https://bit.ly/3nx1C5r
https://bit.ly/3nx1Idj
https://bit.ly/3yBqYWs

Município

Cachoeiro de
Itapemirim

Micorregião

Central Sul

Assessoria/contatos

Beatriz Marcarini, assessora de
comunicação. E-mail:
beatrizmarcarini@andreialopescons
ultoria.com Telefone: (27) 988321861
Andréia Lopes, assessora de
comunicação. E-mail:
alopesvix@gmail.com Telefone: (27)
99969-3987

https://bit.ly/3nEt01G
https://bit.ly/3OKbZyL

Cachoeiro de
Itapemirim

Central Sul

Beatriz Marcarini, assessora de
comunicação. E-mail:
beatrizmarcarini@andreialopescons
ultoria.com Telefone: (27) 988321861
Andréia Lopes, assessora de
comunicação. E-mail:
alopesvix@gmail.com Telefone: (27)
99969-3987
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62
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64

Ramo

Saúde

Saúde

Saúde

Cooperativa

Unimed Vitória

Unimed Vitória

Tema central

Descrição sucinta

Responsabilidade
socioambiental /
voluntariado

A Unimed Vitória criou, em 2012, o Instuto Unimed Vitória, uma
organização sem fins lucrativos destinada a promover a saúde por meio da
cultura, do desenvolvimento comunitário, educação, esporte e meio
ambiente. Pela relevância de suas ações, o instituto conquistou o título de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) do Ministério
da Justiça. Esse título permite que o instituto proponha projetos próprios
para a promoção da saúde. O Instituto Unimed Vitória ainda apoia por
meio de investimento direto nos eixos Arte e Cultura, Desenvolvimento
Comunitário, Educação e Saúde. Também há a possibilidade de
investimento em projetos por meio de patrocínios e Leis de Incentivo.
Alguns dos programas desenvolvidos hoje são Turma do Dr. Unimed, De
Olho no Futuro, Doe, Dr. Unimed na Praça, Esporte do Bem e Empresário
Sombra, além de cursos de capacitação da comunidade e ações
ambientais.

Expansão

A Unimed Vitória lançou a pedra fundamental da sua nova unidade de
saúde, no bairro São Geraldo, na Serra. O orçamento do projeto é de R$ 70
milhões. O complexo de Serviços em Unidade Avançada (SUA) irá atender
clientes que necessitam realizar desde exames de rotina a atendimentos
emergenciais. Quase 600 empregos serão gerados durante e depois das
obras.

Uniodonto Espírito Santo Inovação / Serviço

A Uniodonto Espírito Santo faz uso de um sistema de intercâmbio que
integra o nosso estado aos atendimentos nacionais da Uniodonto. Assim, o
paciente pode ser atendido fora de seu local de matrícula. No verão,
período em que há alto grau de migração para o Espírito Santo, esse
sistema fortalece a marca caso o paciente precise de atendimento. Além
disso, a cooperativa fez um upgrade em seu sistema. Com isso, os
cooperados passaram a enviar relatórios e até a fazer comprovações de
Raio-X pelo app do celular, acelerando o contato com a cooperativa
diminuindo o tempo de espera de análise e perícia.

Links para mais
informações

Município

https://bit.ly/3bkHroF

Municípios da
Grande Vitória
(foco) e outros

Micorregião

Assessoria/contatos

Diversas

Marcella Andrade, assessora de
imprensa da Unimed Vitória
Telefone: (27) 99265-4487
E-mail:
mandrade2@unimedvx.com.br

Metropolitana

Marcella Andrade, assessora de
imprensa da Unimed Vitória
Telefone: (27) 99265-4487
E-mail:
mandrade2@unimedvx.com.br

https://bit.ly/3NIuD9d
https://bit.ly/3yH3NtR

Serra

Adriano Bastos Barbosa, presidente
da Uniodonto Espírito Santo.
Telefone: (28) 99945-4725
-

Diversos

Diversas

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618
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Ramo

Saúde

Cooperativa

Uniodonto Espírito Santo

Tema central

Descrição sucinta

Expansão

Recentemente, a Uniodonto Sul Capixaba passou a se chamar Uniodonto
Espírito Santo, refletindo o processo de crescimento e expansão da
cooperativa em serviços odontológicos no Espírito Santo. Antes focada em
atender no Sul do estado, hoje a cooperativa já atua em municípios como
Barra de São Francisco - em Itaperuna - e em Vargem Alta, além de
planejar uma expansão no estado do Rio de Janeiro. A cooperativa tem
como premissa oferecer planos odontológicos de qualidade para seus
clientes e oportunidades de emprego e renda para seus profissionais
cooperados.

Links para mais
informações

Município

Micorregião

Assessoria/contatos

Adriano Bastos Barbosa, presidente
da Uniodonto Espírito Santo.
Telefone: (28) 99945-4725
https://bit.ly/3y0g9vu

Diversos

Diversas

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618
Adriano Bastos Barbosa, presidente
da Uniodonto ES. Telefone: (28)
99945-4725

66

Todos

Diversas

Gestão e governança

Uma série de cooperativas capixabas têm participando ativamente do
Programa de Certificação de Regularidade Técnica (CRT), desenvolvido e
oferecido pelo Sistema OCB/ES. Essas cooperativas buscam o
aprimoramento de seus processos, produtividade e competitividade por
meio da adoção de boas práticas de gestão e governança. A cada ano um
ciclo da CRT é ofertado, e as cooperativas que percorrem a trilha proposta
recebem um relatório conclusivo. Quando aptas, elas recebem um
certificado que atesta a sua regularidade técnica. E 2021, 70 cooperativas
foram certificadas. Há muitos cases de sucesso no Ramo Saúde do
cooperativismo. Exemplos são a Unimed Sul Capixaba, Unimed Piraqueaçu
(premiada em 2021) e Uniodonto Espírito Santo.

Marcella Andrade, assessora de
imprensa da Unimed Vitória
Telefone: (27) 99265-4487
E-mail:
mandrade2@unimedvx.com.br

https://bit.ly/3uTOnAy

Diversos

Diversas

Beatriz Marcarini, assessora de
comunicação da Unimed Sul
Capixaba. E-mail:
beatrizmarcarini@andreialopescons
ultoria.com Telefone: (27) 988321861
Andréia Lopes, assessora de
comunicação da Unimed Sul
Capixaba. E-mail:
alopesvix@gmail.com Telefone: (27)
99969-3987
Assessoria de comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:

Arquivo criado em 22 de julho de 2022

Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC)

Nº

67

68

69

Ramo

Todos

Todos

Transporte

Cooperativa

Diversas

Diversas

Coopcam

Tema central

Responsabilidade
socioambiental /
voluntariado

Descrição sucinta

O Dia de Cooperar (Dia C) é uma rede de solidariedade que mobiliza
cooperativas de todo o Brasil a realizarem iniciativas socioambientais
voluntárias em benefício das comunidades. No Espírito Santo, mais de 100
ações voluntárias já estão previstas, com a participação de 60
cooperativas capixabas. A maioria das ações estão alinhadas ao ODS 2 da
ONU, Fome Zero e Agricultura Sustentável, e ao ODS 3, Saúde e Bem-estar. https://bit.ly/3bQMJsm
Devido ao período pós-pandemia, a taxa de desemprego continua alta,
https://bit.ly/3NDviZq
com muitas famílias vivendo em situação de vulnerabilidade social. Nesse
https://bit.ly/3NhjtrH
sentido, a maioria das ações estão focadas na arrecadação de alimentos,
https://bit.ly/3uNNPf9
cestas básicas e produtos de higiene pessoal. Além disso, com a retomada
dos eventos presenciais, diversas ações de celebração em praças, ruas e
instituições, organizadas pelas cooperativas para prestação de serviços às
comunidades, foram realizadas no dia 2 de julho de 2022, quando foi
comemorado o 100º Dia Internacional do Cooperativismo.

Em 2015 foi criada a Comissão Permanente do Cooperativismo da
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), com o objetivo de discutir
e contemplar pautas que contribuem com o fortalecimento dos diversos
ramos e segmentos do cooperativismo capixaba. A comissão monitora e
Política / Representação propõe soluções para dificuldades enfrentados por cooperativas
capixabas, quando há necessidade e possibilidade de intervir. Durante a
pandemia, por exemplo, cooperativas de transporte escolar puderam
contar com a comissão para relatar a falta de demanda pelo serviço e o
drama vivido pelos motoristas devido à suspensão de aulas presenciais.

Sustentabilidade

Links para mais
informações

Além de apoiar projetos na área ambiental, a Cooperativa dos
Caminhoneiros de São Gabriel da Palha (Coopcam) possui em sua sede
uma represa de água potável com 4 mil metros quadrados e com
capacidade de 180 milhões de litros cúbicos de água, que sazonalmente
são distribuídas gratuitamente à população durante os períodos de seca
intensa.

Município

Micorregião

Assessoria/contatos

Diversos

Diversas

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

Metropolitana

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

Centro-Oeste

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

https://bit.ly/3OOPGbw
https://bit.ly/3RbbnE7
https://bit.ly/3R8caWm
https://bit.ly/3R6KSjj

Vitória

-

São Gabriel da
Palha
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72

Ramo

Transporte

Transporte

Agorpecuário e
Saúde

Cooperativa

Coopgranéis

Serrana

Ciclos, Sicoob ES
e Coopeavi

Tema central

Descrição sucinta

Trajetória /
Reconhecimento

A Cooperativa de Transportadores de Cargas do Espírito Santo
(Coogranéis) completou 30 anos de atuação neste ano. A cooperativa tem
se destacado no Ramo Transporte do cooperativismo Capixaba. Em 2021,
ela ficou em 113º lugar no ranking das 200 maiores empresas no Espírito
Santo, divulgado no Anuário do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). O critério do
ranking foi Receita Operacional Líquida (ROL), um indicador de
contribuição da empresa para a sociedade em termos de recursos gerados
com a venda de produtos e serviços.

Inovação

Mesmo em meio à crise desencadeada pela pandemia, a Cooperativa de
Transporte Sul Serrana Capixaba (Serrana) dedicou inovar ao diversificar as
suas atividades. Ela ampliou o seu leque de serviços, passando a
contemplar a terraplanagem, e desenvolveu o aplicativo Serrana Frete
Fácil para diminuir a distância entre potenciais clientes e novos
cooperados de todo o Brasil.

Energia limpa

Links para mais
informações

Município

Micorregião

Assessoria/contatos

Presidente da Coopgranéis, Rodrigo
da Silva Madeira. Telefone: (27)
98821-1134
https://bit.ly/3O7B3j3

Serra

Metropolitana

Assessoria de Comunicação do
Sistema OCB/ES. E-mail:
ascom@ocbes.coop.br. Telefone:
(27) 99610-0618

Carlos Alberto - presidente da
cooperativa
Telefone: (28) 99978-1007
https://bit.ly/3IirQCd
https://bit.ly/3yhz5Ga

A cooperativa de plataforma Ciclos, a primeira do segmento
genuinamente capixaba, trabalha com serviços de economia
compartilhada e nasceu com o apoio da cooperativa de crédito Sicoob ES.
Um dos serviços da Ciclos é geração e oferta de energia limpa. Cases de
sucesso foram a inauguração de duas usinas fotovoltaicas no Espírito
https://ciclos.coop.br
Santo. Uma foi inaugurada em 2019, em Ibiraçu, com produção máxima de
https://bit.ly/3ncZnEr
120 mil kWh/mês, e outra em 2021, em Conceição da Barra, com
https://bit.ly/3OCpmk5
capacidade produtiva máxima de 364.300 mil kWh/mês. A energia
produzida em Ibiraçu é dividida com unidades da Coopeavi e cooperados
do Sicoob ES. Além de reduzir despesas das cooperativas, o investimento
em fontes sustentáveis de energia têm contribuído para a preservação do
meio ambiente e da saúde da população onde as usinas estão instaladas.

Cachoeiro de
Itapemirim

Conceição da
Barra e Ibiraçu

Central Sul

Nordeste e Rio
Doce
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