


vem estar envolvidas com o cultivo
de crisântemos, principal espécie
de flor produzida pela cooperativa.

De acordo com a presidente da
Cofep, Karla Cristina Rocha, o
momento mais delicado da coope-
rativa foi o da sua implantação.
"Foram três anos de luta até con-
seguirmos o empréstimo que pos-
sibilitou a compra das primeiras
estufas e o começo da produção",
lembra, emocionada.

Apesar do início conturbado, as
cooperadas já não têm do que re-
clamar. Com uma produção média
de 700 pacotes de 25 hastes (flores)
por semana e comercializando em
três Estados, Paraíba, Pernambu-
co e Rio Grande do Norte, a Cofep
tem garantido uma renda de até
dois salários mínimos para suas
trabalhadoras. Bem mais do que
no tempo em que cortavam cana
nas lavouras da região. "Estamos
crescendo a cada ano. Em 2006,
conseguimos fazer nosso primeiro
investimento com recursos pró-
prios e em 2007 adquirimos um ca-
minhão com câmara fria e amplia-
mos as estufas", comemora Karla.

Além da dedicação das traba-
lhadoras, outro ponto que explica
o sucesso da iniciativa é a busca
por parcerias. Segundo Karla,
uma das principais ajudas veio
através do Sebrae. "O Sebrae foi

nosso primeiro parceiro, an-
tes mesmo de formali-
zarmos a cooperativa. Ele
nos ajudou a organizar a
empresa e até hoje nos aju-
da com apoio, acompanha-
mento e consultoria", res-
salta a presidente.

Com resultados tão positivos, a
cooperativa tem conquistado o re-
conhecimento de vários setores.
Em dezembro do ano passado, a
Cofep recebeu em Brasília o prê-
mio Finep de Inovação, na catego-
ria Inovação Social, que homena-
geia iniciativas que
contribuem para a
promoção do de-
senvolvimento sus-
tentável no Brasil.

De olho no futu-
ro, a cooperativa
tem planos de cres-
cer ainda mais nos
próximos anos.
"Estamos buscan-
do parceria com o

Ministério da Agricultura para que
até o fim de 2008, no máximo, pos-
samos diversificar e dobrar a nossa
produção", afirma Karla.

A escolha pelas flores, dadas as
condições de trabalho daquela
região, muito mais do que uma
opção de renda, se tornou uma pos-
sibilidade de melhorar a qualidad-
ede de vida das pessoas. Longe dos
canaviais que tantos riscos ofere-
cem a quem neles trabalha, essas
trabalhadoras possuem, com o
auxílio do Sebrae, uma nova vida,
muito mais serena.

Talvez, não seja por acaso que a
palavra crisântemos, em grego,
signifique flor de ouro. Tudo a ver
com o futuro dessas mulheres.
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