
 

A COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE E A SUSTENTABILIDADE 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Cooperativa Regional Auriverde foi fundada em 03/02/1968 e fez fusões ao longo de 

sua história, com a Cooper Mista Maravilha, a Coapesc de São Carlos e recentemente com a 

Cooper Colina de Orleans. Seu ramo de atuação é o Agropecuário e possui em torno de 

5.000 sócios e um quadro funcional com mais de 500 colaboradores.  

Em seu Planejamento Estratégico, que faz parte do Programa Auriverde de Excelência, 

definido de forma participativa e democrática, a Cooperativa Regional Auriverde definiu ações 

para curto, médio e longo prazos, com foco no mercado e no seu crescimento, sem abrir mão 

da sustentabilidade. A missão ficou assim definida: Buscar o desenvolvimento econômico 

e social do ser humano, valorizando a comunidade e os recursos naturais.  

 

A Cooperativa Regional Auriverde atua em 09 municípios da região oeste em 04 da 

região sul com lojas agropecuárias e assistência técnica aos seus sócios. Com o 

beneficiamento de grãos, atua nos municípios de Maravilha, Cunha Porã, São Carlos e 

Iraceminha. Possui fábrica de rações no município de Maravilha e Orleans. Em Cunha Porã 

está instalada a indústria de farinhas de trigo.  

Além disso, a Cooperativa Regional Auriverde presta serviço de comercialização aos 

seus sócios, garantindo o recebimento da produção de suínos, leite, aves e grãos a preços 

competitivos.  

A Cooperativa Regional Auriverde, através de sua diretoria, sempre esteve preocupada 

com a comunidade na qual está inserida, já que o seu quadro social faz parte desta mesma 

sociedade, sendo assim desenvolve e apoia vários projetos e programas. Toda ação da 

Cooperativa Regional Auriverde reflete benefícios ao seu quadro social e por consequência a 

comunidade local.  

 

OBJETIVO 

Apresentar para a comunidade a importância da Cooperativa Regional Auriverde para o 

seu quadro social, as tecnologias do seu processo produtivo, a sua preocupação com o bem 

estar da comunidade e preservação do meio ambiente.  

 

METODOLOGIA  

 

Para atender os objetivos deste projeto, o Setor Social da Cooperativa Regional 

Auriverde faz visitas periódicas aos membros das comunidades nas quais está inserida, 

mantendo um diálogo aberto e percebendo a influência do seu processo produtivo nestas 

comunidades.  



A cooperativa Regional Auriverde mantém um vínculo forte com a comunidade através 

do seu boletim informativo e do programa de rádio, nos quais são divulgados os eventos e 

fatos relevantes, além de toda programação de alojamento e abate de aves.  

Outra forma de estabelecer um contato estreito com a comunidade é através de 

patrocínios a eventos realizados nas mais diversas comunidades na área de atuação da 

Cooperativa Regional Auriverde. Esses patrocínios são direcionados a diversas entidades e 

são em forma de donativos de produtos produzidos e/ou comercializados pela Cooperativa 

Regional Auriverde, pela doação de valores financeiros ou ainda pelo fornecimento de 

materiais, equipamentos e serviços.  

Na área da educação, para atender o quinto princípio do cooperativismo, educação, 

formação e informação, a Cooperativa Regional Auriverde, desenvolve diversos programas, 

entre eles destacam-se: o Programa de Qualidade Total Rural (D’OLHO e QTR), atualmente 

denominado pelo Sebrae como Encadeamento produtivo, o Cooper Jovem, O FOJOLICO, os 

Clubes Agrícolas, Horto de Plantas Medicinais, Encontro de Mulheres, Encontro de 

Colhedores e o Clube da Bezerra.  

O Programa de Qualidade Total Rural desenvolvido pela Cooperativa Regional 

Auriverde tem parceria com outras entidades e é desenvolvido em duas etapas. A etapa 

D’OLHO, tem como objetivo aplicar o método dos 5 S’s para melhorar as condições do 

trabalho, a aparência e organização da propriedade, gerando melhor satisfação e qualidade 

de vida aos sócios. 

 Na etapa chamada QTR, são aplicadas as ferramentas da Qualidade Total para 

melhorar o gerenciamento da empresa rural, buscando a redução de custos e a melhoria da 

qualidade dos produtos, visando atender um mercado cada vez mais exigente e a 

sustentabilidade da empresa rural.  

O Cooper Jovem é um Programa voltado às Escolas do Ensino Fundamental e também 

tem o apoio do SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo). Este 

Programa tem como objetivo difundir a doutrina cooperativista nas escolas e está presente em 

03 escolas da área de atuação da Auriverde.  

O FOJOLICO, Programa de Formação de Jovens Lideranças Cooperativistas, que 

também tem o apoio do SESCOOP e atualmente denominado JOVEM COOP, tem como 

objetivo desenvolver novas lideranças para o Sistema Cooperativista e para a comunidade em 

geral. É composto por 30 módulos de 08 horas de duração cada um e tem como trabalho de 

conclusão, um Projeto Aplicativo.  

Já os Clubes Agrícolas são conduzidos exclusivamente pela equipe técnica da 

Cooperativa Regional Auriverde e tem como objetivo a difusão de novas tecnologias, a gestão 

da propriedade e a fixação do jovem no meio rural e a sua auto-valorização.  

O horto de plantas medicinais tem o objetivo fundamental de resgatar a sabedoria 

popular no que se refere ao uso de plantas medicinais para curar e/ou previnir doenças, bem 

como fomentar a prática da horta caseira.  

O Encontro de Mulheres é realizado com uma frequência anual e tem como objetivo, 

integrar as sócias e esposas de associados, incentivando a participação efetiva das mulheres 

nas ações e decisões da Cooperativa Regional Auriverde.  

O Encontro de Colhedores e Transportadores também é realizado uma vez ao ano, 

prestigiando e valorizando a colheita dos principais produtos agrícolas da região. Neste 



encontro também se desenvolve atividades focadas para a qualificação dos trabalhadores no 

processo da colheita e na difusão de novas tecnologias.  

O Clube da Bezerra tem como objetivo a melhoria genética e a melhoria das práticas 

de manejo das matrizes leiteiras, visando melhor produtividade e sanidade. Nas propriedades 

são desenvolvidas as técnicas de criação e manejo e anualmente é feita uma exposição para 

escolha e premiação dos melhores animais.  

A Cooperativa Regional Auriverde em consonância com a Legislação Ambiental realiza 

os Programas da Coleta de Embalagens Vazias de Agrotóxico e o Programa Propriedade 

Limpa que trabalha com a coleta dos resíduos contaminados biologicamente e das 

embalagens de medicamentos de todos os seus integrados na suinocultura, avicultura e 

bovinocultura leiteira. Todos os sócios que fornecem suínos e aves possuem Licença 

Ambiental do seu estabelecimento.  

Além desses programas, a Cooperativa desenvolve o Projeto de Recolhimento de Lixo 

no meio rural, a separação e destinação corretas dos resíduos produzidos em suas unidades 

e ainda participa e apoia campanhas de conscientização em prol de práticas ecologicamente 

corretas, como por exemplo, pedágio do dia da árvore em parceria com a Escola de Ensino 

Fundamental Tupinambá, da Comunidade de Vera Cruz, no município de Cunha Porã.  

A Auriverde também mantém um programa interno de coleta e destinação dos resíduos 

recicláveis cujo valor das vendas destes resíduos é revertido em benefícios aos funcionários ( 

bebedouros, viagens, brindes...) 

A Cooperativa Regional Auriverde tem realizado investimentos em suas unidades 

visando a melhoria de seus processos produtivos afim de reduzir e/ou eliminar os impactos 

ambientais.  

Nos últimos 03  anos, somente na Unidade de Maravilha, Posto 13, foram investidos 

mais de quatrocentos mil reais, em especial, na comunidade do Bairro Floresta, em Maravilha 

onde Cooperativa Regional Auriverde desenvolve um Programa de Integração Empresa-

Comunidade, no qual a comunidade é convidada a conhecer a estrutura e o processo 

produtivo existentes nas unidades do Posto 09, Posto 13 e Fábrica de Rações.  

A Direção  tem um projeto orçado em 70 milhões de reais para mudança total  desta 

estrutura para uma outra área, o que eliminará de forma completa e sustentável os impactos 

negativos gerados a esta comunidade.  
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