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Dentro do ambiente técnico, determinadas 
ações podem reduzir o estresse hídrico das 
plantas para que consigamos mesmo em cli-
mas adversos obter produções adequadas e 
a manutenção da lavoura. Além disso, estas 
práticas ajudam a minimizar o efeito da seca ao 
favorecer a manutenção dos níveis da água em 
represas, córregos e rios e os níveis de infiltra-
ção da água no lençol freático.

Práticas que amenizam o 
efeito da seca

BOAS-VINDAS AOS 
NOVOS SÓCIOS

Foram dois eventos de boas-vindas. Um foi rea-
lizado no dia 24/02 nas dependências do armazém 
da filial em Nova Venécia-ES para os novos sócios 
integrados nas filiais de Nova Venécia, Boa Espe-
rança, e Nestor Gomes (São Mateus), reunindo 80 
sócios. 

Outro encontro ocorreu no dia 27/02, no Centro 
de Eventos, em São Gabriel da Palha-ES, reunindo 
70 novos sócios da Sede (São Gabriel da Palha), 
Vila Valério, Águia Branca e Alto Rio Novo.

Em 2014, 355 novos cafeicultores ingressaram 
ao quadro social da Cooabriel que conta com um 
total de 4739 sócios efetivos.

A iniciativa da cooperativa em fazer as reuniões preparatórias consiste em criar meios para informar os sócios so-
bre os assuntos que serão deliberados na Assembleia.

De caráter informativo, as reuniões vêm demonstrar sua importância, por dar ao sócio participante, a oportunidade 
de uma melhor compreensão dos assuntos que posteriormente serão tratados e deliberados na Assembleia.
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2014 - NOVO RECORD DE 
RECEPçÃO DE CAfÉ 

COOABRIEL INICIA RODADA DE REUNIÕES PREPARATÓRIAS

A Cooabriel fechou o ano de 2014 recebendo 
1.168.563  (hum milhão, cento e sessenta e oito 
mil, quinhentas e sessenta e três) sacas de café 
de seus cooperados.
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 CREDIBILIDADE E CRESCImENTO 

 BOAS-VINDAS AOS NOVOS SÓCIOS

A Cooabriel fechou o ano de 2014 recebendo 
1.168.563  (hum milhão, cento e sessenta e oito mil, 
quinhentas e sessenta e três) sacas de café de seus 
cooperados. Superou o record de recepção do ano 
de 2012, quando recebeu 1.001.120 sacas. E se 
não fosse por variáveis que interferiram na produção 
como clima (seca) e mercado com baixas cotações 
que contribuiu para retrair os investimentos na lavou-
ra, temos certeza, que teríamos superado as 1.200 
mil esperadas.

O volume alcançado tem um significado enorme 
em nossas análises. Primeiro, por reforçar o nível 
de comprometimento da Cooabriel com seus sócios 
e com seu negócio, bem como, com o mercado, a 
comunidade de ação e com outros fatores internos e 
externos.

E mais importante ainda, é saber da credibilidade 
dos sócios com o modelo de trabalho da Cooabriel. 
Nos alegra muito ouvir os sócios defenderem a coo-
perativa. Muitos sócios jovens e veteranos nos procu-
ram e falam da confiança com os serviços prestados. 
Tudo isto nos dá a certeza do caminho trilhado. 

O desempenho geral da Cooperativa em 2014, foi 
bom, e será apresentado aos sócios neste mês de 
março, seja nas reuniões preparatórias que ocorrerão 
de 12 a 20 deste mês nas filiais da Cooabriel, ou na 
Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá no próximo 
dia 27, em São Gabriel da Palha-ES.

Claro, que apesar de comemorarmos o resultado 
do ano passado, também temos muitas preocupa-
ções com este ano safra devido a estiagem prolonga-
da ocorrida nas principais regiões produtoras nesses 
dois primeiros meses, pois foi o período que o cafeei-
ro precisou de água para o enchimento do grão.

A quebra da safra, de café dos nossos produtores, 
devido a estes fatores, é fato. Deverá ultrapassar os 
30% em média, e isto, irá refletir na lavoura do sócio e 
no resultado final de recepção de café da cooperativa, 
pois ela é a extensão do produtor, o que ocorre com 
ele, seguramente irá refletir também nas ações dela.

Além da quebra da produção, outra situação que 
sempre nos preocupa, é o aparecimento dos “milagrei-
ros compradores de café” no mercado, que oferecem 
“mundos e fundos”, preços mais altos a prazo, depois 
é aquela situação que já conhecemos: os “milagrei-
ros” fogem com o café do produtor, deixando para ele 
o prejuízo. Cenas que se repetem a cada safra.

Muitos já aprenderam! E você também, amigo só-
cio! Você sabe que a COOABRIEL é o lugar certo e 
seguro de armazenar seu café, que permanece depo-
sitado até o momento que você autoriza comercializar 
na quantidade de sua necessidade. Este sim é um 
relacionamento cooperativo, que está presente em to-
das as demais ações que a Cooabriel desenvolve.

Continue acreditando no trabalho da Cooabriel, 
que além de tudo, preserva a “ética” em suas ações e 
na preservação dos preceitos cooperativistas. 

Os cafeicultores que tiveram os nomes aprovados 
no quadro social da Cooabriel no ano de 2014, foram 
convidados a participar do encontro de Boa-Vindas e 
integração de Novos Sócios, como parte de programa 
que há anos a Cooabriel desenvolve para as orienta-
ções preliminares da participação do sócio na vida da 
cooperativa.

Foram dois eventos de boas-vindas. Um foi realiza-
do no dia 24/02 nas dependências do armazém da filial 
em Nova Venécia-ES para os novos sócios integrados 
nas filiais de Nova Venécia, Boa Esperança, e Nestor 
Gomes (São Mateus), reunindo 80 sócios. Outro en-
contro ocorreu no dia 27/02, no Centro de Eventos, em 
São Gabriel da Palha-ES, reunindo 70 novos sócios da 
Sede (São Gabriel da Palha), Vila Valério, Águia Bran-
ca e Alto Rio Novo.

A iniciativa proporcionou aos novos participantes, 
conhecimentos sobre o funcionamento da Cooperativa 
em sua prestação de serviços, bem como, as formali-

dades legais contidas em seu estatuto social que regem 
a relação da participação do cooperado (direitos e obri-
gações). 

Constou também da programação um bate-papo 
sobre sustentabilidade, com ênfase ao Programa 4C, 
abordando os princípios e todas as práticas inaceitáveis 
do seu código de conduta.

 A equipe que participou das boas vindas, foi repre-
sentada pelo presidente, Antônio Joaquim de Souza 
Neto, o Vice-Presidente e Assessor Jurídico, Luiz Carlos 
Bastianello, o Conselheiro administrativo, Juremar Pim, 
os gerentes, Edmilson Calegari (geral), Samuel Fontes 
(administrativo), Waldecir Shmidt (gerente filial de Nova 
Venecia), Wander Ramos Gomes (área técnica), a cola-
boradora, Nadya Bronelle (atendimento ao produtor) e 
demais colaboradores apoiadores.

Em 2014, 355 novos cafeicultores ingressaram ao 
quadro social da Cooabriel que conta com um total de 
4739 sócios efetivos.

A Cooabriel começará a receber o café dos sócios pelo 
sistema a granel. A experiência iniciará nesta safra nos ar-
mazéns da sede em São Gabriel da Palha-ES e depois se 
extenderá para as demais unidades.

Com o sistema a granel (granelização), o café em grão sai 
da propriedade, até os armazéns, transportado dentro de big-
bags ou em carrocerias, caçamba ou em graneleiros.

COOABRIEL INICIA RODADA DE 
REUNIÕES PREPARATÓRIAS 

Começam as reuniões preparatórias nas filiais da 
COOABRIEL.

Os diretores da Cooabriel, junto com a equipe técnica 
administrativa, gerencial, contábil e agronômica, iniciaram 
na Filial de Vila Valério, as reuniões preparatórias para a 
Assembleia Geral Ordinária. Elas ocorrerão em oito filiais 
da Cooperativa nos Estados do Espírito Santo e da Bahia 
(entre os dias 12 a 20 de março).

A iniciativa da cooperativa em fazer as reuniões prepa-
ratórias consiste em criar meios para informar os sócios 
sobre os assuntos que serão deliberados na Assembleia.

De caráter informativo, as reuniões vêm demonstrar 
sua importância, por dar ao sócio participante, a oportuni-
dade de uma melhor compreensão dos assuntos que pos-
teriormente serão tratados e deliberados na Assembleia.

Promovem uma conversa direta dos sócios junto à di-
retoria e corpo técnico, sobre os assuntos de ordem cor-
porativa e econômico-financeira.Também faz parte da pro-
gramação, apresentação do programa 4C.

A reunão na filial de Vila Valério-ES, no dia 12/03 e na 
filial de Boa Esperança-ES, no 13/03, reuniu cerca de 200 
sócios, além de familiares, oportunidade que acompanha-
ram o desempenho da cooperativa no exercício de 2014 e 
os investimentos para 2015. 

Confira abaixo o calendário das reuniões

CAfÉ A GRANEL - GRANELIZAçÃO
A granelização é um processo que tem como princi-

pal objetivo agilizar a recepção nos armazéns e reduzir 
custos tanto para o produtor, quanto para a cooperativa, 
especialmente, custos com mão de obra.

Os armazéns continuarão recebendo os cafés no sis-
tema tradicional e gradativamente estará introduzindo a 
recepção por outras formas.

Laboratório da CooabriEL 
CoNQUiSta NoVaMENtE SELoS dE 

EFiCiÊNCia EM SUaS aNÁLiSES
O laboratório de análises da Cooabriel, comemo-

ra seus 19 anos de qualidade nos serviços prestados, 
conquistando mais um resultado de eficiência conce-
dido pelo Programa Interlaboratorial de Controle de 
Qualidade de Análise de Solo - PROFERT. Com re-
sultados avaliados em 2014, o laboratório superou a 
média de 75% de  eficiência exigido, atingindo 80,6 
nas análises de rotina e  87,5 nas análises de micro-
enxofre, o que lhe concede o selo de certificação. 

O laboratório da Cooabriel,  também já recebeu o 
selo de controle de qualidade nas análises de tecido 
vegetal (foliar), concedido pelo Programa Interlabora-
torial de Análise de Tecido Vegetal - PIATV - ESALQ

A eficiência dos serviços do laboratório, reflete o 
zelo da equipe de profissionais, que estão em confor-
midade com a estratégia da Cooperativa em oferecer 
qualidade em todos seus serviços.

Além de análises de solo e tecido vegetal, o labo-
ratório também realiza análise de água para irrigação, 
fertilizantes orgânicos, corretivo agrícola e análise físi-
ca de solo.
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Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

O Presidente e o Vice-presidente da COOABRIEL, 
Antônio Joaquim de Souza Neto e Luiz Carlos Bastia-
nello, junto a um grupo de lideranças do setor do coo-
perativismo nacional participaram em Brasília (06/02),   
de uma reunião com a ministra da agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Kátia Abreu, onde debateram vários 
assuntos do setor.

Com representante de todos os segmentos da ca-
deia produtiva do agronegócio, a ministra ouviu as de-
mandas sobre segurança jurídica, crédito rural, infraes-
trutura e logística e defesa agropecuária, gargalos do 
cooperativismo agropecuário.

O presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto, ava-
liou que o encontro foi muito produtivo e disse que a 
Ministra mostrou-se bastante receptiva aos anseios do 
setor. “Ela ouviu cada um, registrando cada pleito. Na 
oportunidade, apresentamos aspectos gerais da Coo-
abriel, sua história, serviços e representatividade e fa-
lamos da situação da cafeicultura de conilon capixaba. 
Pontuamos as dificuldades, especialmente, na questão 
da água, alto custo da mão-de-obra na atividade que 
interfere consideravelmente no custo de produção. De-
fendemos uma antiga reivindicação dos produtores de 
conilon em relação aos custeios, para que os créditos 
sejam liberados na realidade da safra do conilon, ou 

DIRETORES PARTICIPAm DE REUNIÃO 
COm mINISTRA DA AGRICULTURA  

seja, a partir do mês de abril, e não em julho/agosto, 
que não contempla esta variedade pois este período, é 
final da safra”- destacou.

A ministra da Agricultura afirmou que está atenta às 
demandas do setor e que trabalhará para solucionar to-
das as questões de forma rápida, com a ampla partici-
pação de todos.

A Cooabriel recebeu no dia 05/02, dois representan-
tes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA), os analistas, Michael Fay e Sérgio Barros.  A 
instituição é considerada uma importante fonte de infor-
mação do agronegócio mundial. 

O Diretor, do escritório do USDA no Brasil, Michael 
Fay, percorreu pela primeira vez a região cafeeira do 
Estado com objetivo de conhecer a realidade da cafei-
cultura capixaba, suas oportunidades e desafios.

Os analistas foram recebidos, na sede da Coopera-
tiva em São Gabriel da Palha, pelo presidente, Antônio 
Joaquim de Souza Neto, o vice-presidente, Luiz Carlos 
Bastianello e os gerentes, Edmilson Calegari e Samuel 
Fontes. Na pauta do encontro, debateram a realidade da 
cafeicultura regional, sobretudo, a preocupação com a 
forte estiagem e seu impacto no resultado da produção.

ANALISTAS DO DEPARTAmENTO DE AGRICULTURA DOS 
ESTADOS UNIDOS VISITAm A COOABRIEL

VEm AÍ O XII CONCURSO 
CONILON DE EXCELÊNCIA

O sócio, Paulo Sérgio Ca-
nal, vencedor, da categoria café 
natural O café foi produzido no 
Sítio São José, Cº da Prata, 
São Gabriel da Palha-ES. 

O sócio, Rodrigo Márcio 
Rigo, venceu a categoria - cereja 
descascado.O café foi produzido 
na Fazenda Saúde, Cº da Saú-
de, São Gabriel da Palha-ES.

Nem sempre é necessário grandes investimentos para 
melhorar a qualidade do nosso café. Com pequenas mudanças 
na  forma de trabalhar conseguimos melhorar o tipo do café  
produzido, tendo como consequência, maior facilidade de vendê-
lo e maior preço, sem aumento no custo de produção. 

Vale lembrar também, que os consumidores estão cada 
dia mais exigentes por produtos de boa qualidade. Além do 
consumidor, a exigência da indústria por matéria-prima está 
aumentando para atender à demanda de um mercado que 
prefere pagar mais por uma xícara com o  verdadeiro sabor e 
aroma de um bom café. Lembre-se,  café é um alimento e está 
presente na mesa de milhões de pessoas todos os dias.

DICAS PARA EVITAR
 DEfEITOS NO SEU CAfÉ

A Cooabriel, realizará O XII Concurso Conilon de 
Excelência e vai premiar os melhores cafés produzidos 
pelos cooperados, nesta safra 2015. Em breve, serão 
divulgadas as normas e prazos das etapas do Concur-
so. A Cooabriel realiza o Concurso desde o ano 2003, 
como uma das ferramentas de motivação para a melho-
ria do café produzido em sua ára de ação. 

Os lotes de cafés inscritos pelos sócios são avalia-
dos em classificação, aspecto e bebida. 

No ano passado, a Cooabriel, premiou separada-
mente, os cafés produzidos de forma natural e os pre-
parados pelo processo cereja descascado.

03 CORAçÕES Em 
mARçO

Uma equipe do grupo 03 Corações, esteve na Coo-
abriel (02/03) em São Gabriel da Palha-ES, para uma 
visita técnica, trazendo a qualidade do café como o prin-
cipal assunto da pauta.

Fernando Cesar, coordenador comercial do grupo, 
Juliano Miranda e Francisco Carvalho, supervisores co-
merciais, em reunião com o presidente da Cooabriel, 
Antônio Joaquim de Souza Neto, avaliaram vários pon-
tos da realidade da cafeicultura local e outros assuntos 
relativos à relação comercial que a Cooabriel e o grupo 
mantém de longas datas.

Amigo sócio. A  Coo-
abriel, com intuito de 
atender cada vez melhor  
seus associados ampliou 
sua área de produção de 
mudas de café e por este 
motivo tem como anteci-
par pedidos para entre-
gas mais rápidas.

Procure sua filial ou o 
próprio jardim clonal.

QUALIDADE DO 
NOSSO CAfÉ

Evitar colher o café verde: colhendo o café 
com no mínimo 80% maduro, o café colhido ren-
de mais no peso e volume e suas características são 
superiores pela menor presença de grãos verdes;

Não deixar o café ensacado na roça: a casca do 
café possui uma mucilagem doce, e com o aumento 
da temperatura, tende a fermentar dando origem aos 
grãos ardidos e pretos. Isto acontece quando se deixa 
café maduro amontoado ou ensacado por muito tempo;

Não secar com excesso de calor: é costume de al-
guns donos de secador utilizar temperaturas extrema-
mente altas, isto causa a seca excessiva da parte de 
fora do grão sem secar o interior. Quando o café “des-
cansa” depois de pilado a umidade se redistribui e fica 
geralmente maior que a umidade medida no momento 
em que se retira o café do secador (acima de 12,5%);

Usar lenha seca para evitar fumaça, não usar 
palha de café na secagem, evitando assim chei-
ro de fumaça no grão, o que melhora a bebida e 
aumenta a porcentagem do conilon nos blends;

Regular a máquina antes das pilagens: evita coco, 
pau, pedra, marinheiro e casca que conferem gosto estra-
nho ao café;

Fazer uma boa condução da lavoura e bom con-
trole da broca principalmente: reduz grãos pequenos, 
chochos, mal formados, sem broca  e melhora a qualidade 
da bebida.

FONTE: Guia do Cafeiculor-Jornal da Cooabriel-195

VENCEdorES do CoNCUrSo dE 2014 (Xi EdiÇÃo)

Segundo o analista, Sérgio Barros, a visita à Coo-
abriel, bem como, aos demais órgãos e propriedades, 
foi extremamente positiva pois lhes permitiu conhecer 
de perto a realidade da cafeicultura de conilon e arábi-
ca, as tecnologias/pesquisas desenvolvidas.

Os dois núcleos de cooperados, que formam 
o Programa de Organização do Quadro Social da 
COOABRIEL (OQS), localizados nas regiões de Vila 
Valério-ES e Nova Venécia-ES, têm desempenhado 
um papel importante, por apresentar pontos de me-
lhorias em assuntos na relação com os sócios em 
suas unidades, com reflexos no contexto geral da co-
operativa.

OQS - 

- Devido a  falta de chuva e as altas temperatu-
ras verificadas em janeiro/fevereiro/15, na região 
de ação da Cooabriel, no Espírito Santo, a safra 
de café deverá ter queda em torno de 30%.

- Segundo pesquisa da Fundação Procafé 
encomendada pelo Conselho Nacional do Café 
(CNC), a safra brasileira deverá cair entre 4,6 por 
cento e 11,1 por cento na comparação com a pro-
dução de 2014, oficialmente estimada em 45,3 mi-
lhões de sacas.

- Segundo a pesquisa, a produção capixaba 
apresentará recuos entre 15,66 por cento e 21,9 
por cento ante 2014, atingindo no máximo 10,8 
milhões de sacas.

- Alta do dólar, crise política, alto custo de pro-
dução, nossos produtores estão alertas. É hora 
mesmo de prudência.

- As exportações de café do Brasil também pro-
jetam queda, por conta da expectativa de uma sa-
fra e estoques menores.

- O consumo mundial de café é crescente. Bra-
sil e China são os mercados emergentes 

- O consumo interno de café havia sofrido uma 
queda, mas volta a subir, segundo a ABIC-Associa-
ção Brasileira da Indústria de Café. Em 2014 os bra-
sileiros consumiram 20.333 milhões de sacas e nes-
te ano de 2015 a projeção é de 21 milhões de sacas.

- De acordo com estimativa divulgada pela Or-
ganização Internacional do Café -OIC, haverá pro-
dução de 142 milhões de sacas de 60 quilos na 
atual safra .

- Já o consumo, segundo a OIC, deverá crescer 
1,8% em relação à safra passada que foi de 149 
milhões.

- Portanto entre produção e consumo haverá 
déficit de café no mundo.

- E o mercado está mantendo sua lógica?

- Produtores, mantenham suas lavouras bem 
cuidadas. Dias melhores virão.
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Preocupação 
com Nutrição - O 
encontro do mês 
de março, realiza-
do no dia 11, trou-
xe importantes en-
sinamentos sobre 
nutrição, através da 
palestra, “Promo-
vendo Alimentação 
Saudável”, com a  
nutricionista, Giseli 
Mattede e acompa-
nhamento da enfermeira, Priscilla Queiroz Bonatto, 
onde as mais de 40 mulheres presentes, do núcleo 
e também funcionárias da Cooperativa, aprenderam 
e revisaram regras de boa alimentação.  

O evento, celebrou também o mês das mulheres 
e o destaque da Cooabriel foi: “A você mulher que 
coopera por um mundo melhor”. 

EQUIPE TÉCNICA - REFORÇO AOS PILARES DO PROGRAMA
Compõe a metodologia do Programa de Assistência Técnica da Cooabriel, 

o encontro mensal de todos os profissionais técnicos que atuam nos dois pro-
jetos de assistência técnica agronômica desenvolvidos pela Cooperativa.

Com calendário estruturado, mês a mês as pautas são programadas de 
modo a promover debates, avaliações gerais sobre os projetos, compartilha-
mentos de ações e conhecimentos, bem como, oportunidade de aprimora-
mento de temas específicos. Reforça-se os pilares estruturantes dos objeti-
vos pelos quais a Cooabriel desenvolve as ações junto aos sócios, dentre os 
quais citamos: conhecimento, transferência de tecnologia, eficiência produti-
va, modernização tecnológica, sustentabilidade.

No evento, realizado no dia 23 de fevereiro, a equipe debateu, principal-
mente,  a questão da estiagem verificada nas área de ação da Cooabriel, 
inclusive, contou com palestra sobre o tema: “Estiagem e Conservação do 
Solo”, ministrada pelo Engenheiro Florestal, Maurício Freixo Pogian, que 
acompanha a área de programas e projetos da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, Abastecimento e Pesca (SEAG-ES), e que fez uma abordagem rele-
vante sobre o impacto da estiagem e das altas temperaturas que assolou o 
Espírito Santo, nos dois primeiros meses do ano. 

Na oportunidade, os profissionais, em outro tema, acompanharam uma 
demonstração de equipamento. Conheceram uma tesoura elétrica de poda, 
apresentada pelo engenheiro florestal, Adilson Brehmer Júnior, que demons-
trou as vantagens do equipamento para o cafeeiro.

A tecnologia do irrigâmetro auxilia no manejo de ir-
rigação na cultura do café conilon. O aparelho permite 
saber o momento certo de quando irrigar, a necessida-
de de água à cultura, o tempo de irrigação, e também 
o que fazer no caso de ocorrência de chuva, tornando 
o manejo de irrigação mais eficiente, e podendo até 
evitar desperdícios de água.

O irrigâmetro foi instalado na propriedade do Sr. 
Antônio Sperotto, no município de Nova Venécia - ES. 
O sócio  participa do programa Conilon Eficiente Coo-
abriel, acompanhado pelo Engenheiro Agrônomo Gil-
berto Filho.

ESTAS mULHERES 
COOPERATIVISTAS

A Coobriel caminha junto, através da his-
tória de cultivo do café conilon.

Ao Senhor, Jônice Tristão, a nossa sempre 
sincera homenagem.

Parabéns a todo grupo Tristão.

IRRIGÂMETRO -  manejo de irrigação

 Calendário-
De volta às ati-
vidades, depois 
do recesso, o 
Núcleo Femini-
no da Cooabriel 
se reuniu no dia 
11 de fevereiro 
para estudar o 
calendário de 
ações do grupo 
para 2015. As in-
tegrantes esboçaram as diretrizes de trabalho, que 
em linhas gerais, estarão voltadas para as áreas de 
formação, social, comportamental, visão empreende-
dora, pensamento sustentável e integração. 

“Quem canta 
seus males es-
panta” - Em uma 
experiência nova, 
o Núcleo Femini-
no da Cooabriel, 
vem se reunindo 
para a formação 
de um grupo de 
canto coral. Os 
ensaios estão 
acontecendo na 
sede da Cooabriel, com a regência da maestrina, 
Gislene Bhory, que foi convidada a coordenar de for-
ma estruturada os ensaios, para uma peça  que o nú-
cleo está preparando para participar de um momento 
na ocasião da Assembleia Geral Ordinária da Cooa-
briel, que ocorrerá no próximo dia 27, no armazém 
da Cooperativa, em São Gabriel da Palha-ES.

Neris Dobrawolsky - 15 anos. A home-
nagem dos Pais Nodir Dobrawolsky (só-
cio) e Maria de Lourdes (Mara). Muitas 
Felicidades!

A VOCÊS 
ANIVERSARIANTES

Muito fofo! Douglas Busato Júnior, aos 
4 meses, alegrando a vida dos pais, 
Douglas Busato (sócio, Secretário do 
Conselho Fiscal) e Susy.

 Evillyn Vieira Herzog, completou
04 aninhos (07/02). E encanta a 
cada dia, os pais, Ronan Herzog 
Silva (sócio) e Creudiceia.

Este fofo, é Lorenzo Amaral Pezzin 
Gomes (09 meses dia 28/03). Filho de 
Agaylton e Anacarla e netinho de Ailton 
Gomes(sócio) e Dulcimar.

No último dia 13, foi realizado o dia de Campo, que 
reuniu os sócios participantes do programa Conilon 
Eficiente Cooabriel. O Evento foi realizado na proprie-
dade do sócio, participante do Programa, Mateus de 
Jesus Oliveira, no Sítio Novo Horizonte, Comunidade 
Pedra da Invejada, município de Nova Venécia-ES e 
reuniu cerca de 80 produtores. Os agrônomos do pro-
grama, Roberto Passom Casagrande, Carlos Otávio 
Ribeiro Constantino e Gilberto Rosa de Souza Filho, 
desenvoveram os temas voltados para densidade de 
plantio e viabilidade de renovação de lavouras, siste-
mas de irrigação e fertirrigação no café conilon, com 
demonstração de tecnologias. O evento, faz parte da 
atividade paralela do programa e promove avaliação 
de resultados das tecnologias e alinhamento do tra-
balho dos participantes.

DIA DE CAmPO

Vocês, nossos sócios, nos-
sos colaboradores, fornece-
dores e parceiros, dos meses 
de janeiro, 
f e v e r e i r o 
e março, 
s i n t a m - s e 
homenage-
ados..Rece-
bam nossos 
parabéns e 
nossos vo-
tos de muita 
saúde e realizações em todas 
as áreas de suas vidas.

Felicidades!!

A pequena, Maria Eduarda Rambinski, 
de 1 ano e dois meses é filha de Junior 
Rambinski e Simone Carla. Neta do só-
cio Izidio Rambinski e Hilda.

Fotos fornecidas pelos familiares
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NOçÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL 

LEVANTAmENTO DE SAfRA

Com a proximidade da realização da Assembleia 
Geral Ordinária, queremos nesta edição, passar a 
você cooperado, algumas informações acerca da im-
portância da participação neste evento, que ocorre 
uma vez ao ano.

É na Assembleia, órgão soberano de deliberação 
das cooperativas, que o cooperado tem a oportunida-
de de tomar conhecimento de tudo o que ocorreu no 
exercício anterior e ainda opinar e votar sobre o plano 
de atividades do exercício seguinte.

As matérias obrigatórias a serem discutidas em 
assembleia geral ordinária estão elencadas no artigo 
44 da Lei 5.764/71 e consta o seguinte teor:

Art. 44 - A Assembleia Geral Ordinária, que se rea-
lizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o 
término do exercício social, deliberará sobre os seguin-
tes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administra-
ção acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo:

a) relatório da gestão;
b) balanço;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das per-

das decorrentes da insuficiência das contribuições 
para cobertura das despesas da sociedade e o pare-
cer do Conselho Fiscal.

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições 
para cobertura das despesas da sociedade, deduzin-
do-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos 
Obrigatórios;

III - eleição dos componentes dos órgãos de ad-
ministração, do Conselho Fiscal e de outros, quando 
for o caso;

IV - quando previsto, a fixação do valor dos hono-
rários, gratificações e cédula de presença dos mem-
bros do Conselho de Administração ou da Diretoria e 
do Conselho Fiscal;

V - quaisquer assuntos de interesse social, excluí-
dos os enumerados no artigo 46.

É possível a realização de assembleia geral ordi-
nária e extraordinária ao mesmo tempo, entretanto, 
há a necessidade de previsão em edital já que as ma-
térias são distintas.

A Assembleia Geral Extraordinária que pode ser 
realizada a qualquer tempo e quantas vezes houver 
necessidade, é competente para discutir os assuntos 
elencados no artigo 46 da Lei 5.764/71, que consta o 
seguinte teor:

Art. 46 - É da competência exclusiva da Assem-
bleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguin-
tes assuntos:

I - reforma do estatuto;
II - fusão, incorporação ou desmembramento;
III - mudança do objeto da sociedade;
IV - dissolução voluntária da sociedade e nomea-

ção de liquidantes;
V - contas do liquidante.
É importante frisar, que as deliberações da assem-

bleia geral obrigam a todos, mesmos que ausentes 
ou discordantes, conforme disposição do artigo 38 da 
mesma lei.

Art. 38 - A Assembleia Geral dos associados é o 
órgão supremo da sociedade, dentro dos limites le-
gais e estatutários, tendo poderes para decidir os ne-
gócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as 
resoluções convenientes ao desenvolvimento e defe-
sa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda 
que ausentes ou discordantes.

GUIA DO CAfEICULTOR
Bruno Sérgio Oliveira e Silva e Wander Ramos Gomes 

Engenheiros Agrônomos da Cooabriel - Msc. Agricultura Tropical

COmO REDUZIR OS ImPACTOS DA SECA 
NAS LAVOURAS E PROPRIEDADE

• DIMENSIONAMENTO DO PLANTIO E SIS-
TEMA DE IRRIGAÇãO: desde o plantio e instalação 
dos sistemas de irrigação é necessário critério para o 
uso correto da água. A definição de qual sistema utilizar 
deve levar em conta questões como a física do solo; 
densidade de plantio e sempre deve se ter a informação 
se as reservas de água presentes na propriedade aten-
derão à demanda da lavoura para a época de secas 
prolongadas.  Se estes critérios não forem atendidos 
o projeto precisa ser revisto, e decisões como redução 
no número de plantas, maior investimento em equipa-
mentos mais eficientes no uso da água e construção de 
represas devem ser levados em conta.

• MaNEJo adEQUado do Mato: a aplicação 
excessiva de herbicidas é recorrente, muitos produtores 
aboliram da propriedade a enxada e a roçadeira mo-
torizada e apenas o controle químico é praticado. As 
práticas como a trilhagem e a roçada favorecem maior 
cobrimento do solo pelas plantas daninhas e conse-
quentemente realizam efeito semelhante ao da palha de 
café, mas em maior escala, pois além de reduzir a tem-
peratura do solo, favorecer a manutenção da umidade e 
ciclagem de nutrientes, as plantas daninhas manejadas 
nas entrelinhas do café reduzem a velocidade de esco-
amento das águas da chuva e irrigação, aumentando a 
infiltração de água para o lençol freático (Figura 2).

Dentro do ambiente técnico, determinadas ações podem reduzir o estresse hídrico das plan-
tas para que consigamos mesmo em climas adversos obter produções adequadas e a manuten-
ção da lavoura. Além disso, estas práticas ajudam a minimizar o efeito da seca ao favorecer a 
manutenção dos níveis da água em represas, córregos e rios e os níveis de infiltração da água 
no lençol freático.

As informações citadas acima devem sempre ser realizadas com o acompanha-
mento de um técnico agrícola ou engenheiro agrônomo. 

Estes estão disponíveis para atendimento em todas as lojas da COOABRIEL.

Práticas que amenizam o efeito da seca

O estado do Espírito Santo e todo Brasil vive 
uma das maiores crises no setor de recursos hí-
dricos da história. A ausência de chuvas não é um 
problema individual, aliada a esta temos o aumento 
das temperaturas e consequentemente da evapo-
transpiração. 

A evapotranspiração = perda de água do solo 
pela evaporação + perda de água da planta pela 

transpiração. Os dois fatores são simultâneos, e à 
medida que a umidade do solo e do ar são reduzi-
das estas perdas são crescentes.

A melhor pergunta para enunciar esta matéria 
talvez seria: como o homem deve se preparar para 
a seca? No entanto, para entrar neste contexto se-
ria necessário muito mais do que dicas, mas tam-
bém mudanças culturais e até no âmbito político. 

• APLICAÇãO DA PALhA DE CAFÉ: o efeito 
benéfico da palha de café como fertilizante orgânico é 
bem conhecido, porém, mais importante que a ques-
tão nutricional é a capacidade da palha em proteger o 
solo.  Temperaturas superiores a 50° C podem provocar 
a morte de raízes do cafeeiro, sendo que em dias de 
extremo calor a temperatura pode atingir valores de até 
70°C. A palha de café serve com uma barreira física que 
impede a radiação solar de atingir o solo, reduzindo até 
20°C a temperatura do solo além de promover a manu-
tenção da umidade (Figura 1).

• CONSTRUÇãO DE CAIxAS SECAS: é uma 
tecnologia simples mas muito eficaz. A construção das 
caixas secas mantém as águas das chuvas ou irrigação 
nos locais mais altos que irão promover o reabasteci-
mento dos lençois freáticos e mantendo as nascentes. 
Além desses benefícios deixa de promover o assorea-
mento, cargas de areia e terra, nos leitos dos córregos, 
riachos e rios, mantendo os cursos de água nas calhas 
naturais, evitando enchentes e também mantém os 
carreadores e estradas conservados (Figura 3).

• PLANTIO DE CLONES vARIADOS: o produtor 
que opta por plantar poucos clones, além do problema de 
polinização, recentemente observou a real importância 
da variabilidade em relação a maturação. Os grãos dos 
materiais precoces tiveram menores perdas nesta safra, 
pois no ápice da seca, em janeiro, já estavam formados. 
O contrário, foi observado nos clones de maturação mé-
dia e tardia, nos quais os grãos estavam em formação e 
estavam com alto teor de umidade, estes provavelmen-
te foram prejudicados por perdas pelo “chochamento” e 
grão moca.

• MANEJO ADEQUADO DA ADUBAÇãO: o perí-
odo de estiagem também gerou um desiquilíbrio nutricio-
nal nas plantas de café, pois as adubações do período de 
dezembro a fevereiro não foram realizadas.  A demanda 
da planta ainda existe e as aplicações devem ser com-
pensadas. O produtor deve optar durante este período 
seco por formulações com fertilizantes que reduzam ou 
que não volatilize com facilidade, como formulados com 
uréias protegidas e nitratos de amônia ou cálcio.

• DETERMINAÇãO DO TEMPO E FREQUêNCIA DE 
IRRIGAÇãO: o tempo e a frequência de irrigação devem 
ser determinados com base na idade da lavoura, tipo de 
solo e o sistema de irrigação da lavoura e os dados de 
evapotranspiração da região.  Ao utilizar a informação vi-
sual para irrigar, o risco de se aplicar água em excesso 
ou em déficit é grande.

AmIGO PRODUTOR:
Mais importante que proteger a lavoura da 

seca é proteger a água. Preserve e proteja 
as nascentes, rios e córregos. Sempre veri-
fique na propriedade a presença de erosão 
nos pastos e lavoura, e caso seja constata-
da, procure o profissional para orientar na 
recuperação, pois a água é o maior patrimô-
nio dentro de sua propriedade. 

O Presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Sou-
za Neto, na sede da Cooabriel, com os agrônomos, 
José Brás Matiello e Iran Bueno Ferreira, da Fundação 
PROCAFÉ, na ocasião do trabalho de levantamento de 
produção e previsão da safra de café dos produtores 
da região da cooperativa. A ação contou com a parti-
cipação da equipe de assistência técnica da Cooabriel 
(consultoria técnica e conilon eficiente). Nossos técni-
cos foram a campo e entrevistaram os produtores, res-
pondendo a 100 questionários. 

Os resultados, apoiaram a pesquisa da safra brasi-
leira, recentemente divulgada pela PROCAFÉ.

É na Assembleia

Figura 1. Aplicação de palha de café e manejo do mato na 
entrelinha do café.

Figura 3. Caixa seca na estrada ou nos carreadores das
lavouras.

Figura 2. Trilhagem do mato e manejo do mato na entrelinha 
do café.
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