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ASSEMBLEIA GERAL 
VIBRA COM OS 

RESULTADOS DA 
COOABRIEL EM 2014

Aproximadamente 1300 pessoas, entre sócios e seus 
conselhos representativos, colaboradores e outros cooperati-
vistas do estado, familiares de sócios, parceiros, autoridades 
e convidados, participaram da   Assembleia Geral Ordinária 
da Cooabriel, realizada no dia 27 de março, nas dependên-
cias do seu armazém (sede) em São Gabriel da Palha-ES.

“O ano de 2014 foi encerrado com resultados positivos e 
um crescimento de 25,94% em relação a 2013, gerando um 
faturamento bruto de R$327.217.267,96”- destacou o presi-
dente, Antônio Joaquim de Souza Neto, na mensagem aos 
cooperados. Dentre os índices de desempenho demonstra-
dos, está o aumento de 35,10%  no volume de café recebido 
dos sócios, atingindo 1.168.563 sacas. Aumento também no 
volume de comercialização dos sócios que cresceu 29,65% 
com 1.099.699 sacas negociadas.

O prazo para que os proprietários ru-
rais façam a inclusão dos imóveis no Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR), foi prorro-
gado até o início de maio de 2016. O prazo 
venceria no dia 05 de maio/15.

Sem o CAR os proprietários não podem 
obter o licenciamento ambiental ou ven-
der e transferir a propriedade. A partir de 
maio de 2017, quem não tiver o CAR tam-
bém não terá acesso ao crédito agrícola.

INSCRIÇÕES 
NO CAR FORAM 
PRORROGADAS 

PARA 2016

As nascentes abastecem riachos, córregos e cur-
sos d’água que por sua vez abastecerá os rios. Se 
não houver a proteção destas nascentes, muito pro-
vavelmente a vazão de água disponível nos cursos 
d’água será prejudicada afetando sua qualidade e 
principalmente, o meio a sua volta.
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Diretoria Executiva: 
-  Antônio Joaquim de Souza Neto (Presidente), 
- Luiz Carlos Bastianello (Vice Presidente) 
- Onivaldo Lorenzoni (Secretário).

Conselheiros Administrativos:  
Albertinho Pinaffo, Aldecyr Pinto Pirschner, Fabricia Colombi, 
Juremar Pin, Michel Pereira Machado e Nivaldo Mauri.

Conselheiros Fiscais: 
Efetivos:  Bruno Pilon Bastianello, Renato Scarpat, Rodrigo Márcio Rigo.
Suplentes: Ednelson Caminote, Elder dos Santos, Marcelo Pereira de Melo. 

Jornal da Cooabriel - fundado em março de 1987  -  Distribuição gratuita
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Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente

E A SAFRA CHEGOU

LOJA COOABRICAMPO/BA 
EM ITABELA

 A cidade de Itabela, vai sediar a sétima loja de in-
sumos da  Cooabriel (COOABRICAMPO). Será a pri-
meira “COOABRICAMPO BAHIA” e está localizada 
nas proximidades da Filial da Cooabriel, instalada no 
município. A nova loja, que localiza-se no centro de 
Itabela (Rua Manoel Veloso, nº 72),  ao lado do  SI-
COOB, está sendo preparada e deverá se inaugurada 
em breve. Esta loja atenderá inicialmente os sócios 
da região de Camacã, Eunápolis, Itabela, Itamarajú e 
Teixeira de Freitas. 

Como suporte, está sendo construído um galpão, 
nas depedências da fi lial,  para armazenamento de 
adubos, facilitando a logística e promovendo maior ra-
pidez no atendimento aos sócios.

COLHEITA DE CAFÉ 
CONILON NA BAHIA

 
  A Colheita de café conilon avança no sul da 

Bahia. 
Segundo os Consultores, engenheiros agrônomos 

da Cooabriel na região, Adriano Barros (Teixeira Frei-
tas) e Luiz VicenteThomaz (Camacã), a colheita inicia 
de forma gradativa e com os produtores mais anima-
dos, especialmente, devido aos bons rendimentos das 
lavouras. Situação bem diferente do Espírito Santo, 
que sinaliza decréscimo em relação ao ano anterior. 

Abaixo, sócios da região do Vale Verde-Porto Se-
guro-BA em ritmo de colheita.

O Programa de Assistência Técnica da Cooabriel  
atende 73 sócios da região sul da Bahia, em 1320 
hectares de área assistida, entre lavouras irrigadas e 
sequeiros com 3.445.000 plantas de café, com média 
de 50 sac as/ha.

 A Cooabriel iniciou os trabalhos de assistência téc-
nica na região em 2007 e vem dando sua contribuição 
para a melhoria da atividade dos sócios. São três en-
genheiros agrônomos a serviço do programa na Bahia 
(um recém-contratado), que desenvolvem um trabalho 
diferenciado no campo.

“Nos últimos anos tem ocorrido um crescimento ex-
traordinário da atividada nas regiões Sul e Extremo Sul 
da Bahia com uma atenção especial para o município 
de Teixeira de Freitas e adjacências,  que surpreende 
ano após ano, assim como, Camacã e Una, áreas an-
tes tradicionais no cultivo do cacau “- observa Vicente.

Iniciamos a colheita do café conilon. Desde o mês de 
abril, a Cooabriel começou a receber a safra de café dos 
cooperados e o movimento vem se intensifi cando neste 
mês de maio e vai atingir seu ponto alto em junho. A rea-
lidade, pelo que estamos acompanhando, é que grande 
parte dos nossos produtores estão colhendo menos café, 
e ocorre devido uma série de fatores, dentre os quais, o 
clima, que é um fator determinante. 

A respeito do clima, o que ocorreu no Estado do Espí-
rito Santo, especialmente, no norte e noroeste, onde se 
concentram a maioria das lavouras de café conilon, foi de 
clima adverso na fl oração e falta de chuva na frutifi cação 
do grão. O problema se agravou nos meses de janeiro e 
fevereiro deste ano, com ausência de chuva e sob condi-
ções de alta insolação e elevadas temperaturas, exata-
mente no período em que a planta necessitou de maior 
quantidade de água. Mas além disto, temos a considerar 
que as baixas cotações verifi cadas nos últimos dois anos, 
levaram muitos produtores a diminuírem os tratos na la-
voura, além da incidência de pragas e doenças, que tam-
bém refl etem no resultado da produção. 

Entretanto, sabemos que nossa lavoura é nosso negó-
cio e precisamos conduzir cada etapa. O momento é de 
colheita e secagem, determinantes da qualidade, no que 
observamos muitos produtores preocupados com este 
aspecto, e que, mesmo com a situação do clima, estão 
atentos nesta fase de colheita e pós-colheita, importantes 
para a qualidade do grão. 

Vale portanto, alertar nosso produtor, especialmente 
a observar o estágio de maturação, evitando colher café 
verde, pois o café colhido verde, vai quebrar ainda mais no 
peso e ainda vai resultar em defeito, prejúizos, que podem 
ser evitados. Colha o café com no mínimo 80% maduro, 
pois rende mais no peso e volume e suas características 
são superiores . 

Outras dicas também importantes neste momento, 
pontuamos:  Não deixar o café ensacado na roça, para 

evitar fermentação pois isto dá origem aos grãos ardidos 
e pretos; Não secar com excesso de calor no secador pois 
as altas temperaturas na secagem causa a seca excessi-
va da parte de fora do grão sem secar o interior. Usar le-
nha seca para evitar fumaça, e não usar palha de café na 
secagem, para evitar cheiro de fumaça no grão; Regular a 
máquina antes das pilagens - que evita coco, pau, pedra, 
marinheiro e casca que conferem gosto estranho ao café.

A Cooabriel, além de lutar pelas questões do produtor 
e suporte para sua ativividade, é uma grande incentivado-
ra da qualidade do grão e da condução de uma cafeicul-
tura sustentável. Uma ferramenta de incentivo importante 
é o “Concurso Conilon de Excelência Cooabriel”, criado 
para os sócios e que vem sendo implementado desde 
2013. Estamos na 12ª edição. E temos duas novidades: 
o produtor poderá participar com 01 lote de no mínimo 10 
sacas padronizadas e também serão pontuadas as boas 
práticas de condução, baseadas nos princípios de susten-
tabilidade. A inscrições estarão abertas a partir do próximo 
dia 18 de maio. Portanto, preparem seus lotes!

Queremos ainda, recordar que foi um sucesso nossa 
Assembleia Geral Ordinária, realizada em março e que 
destacamos alguns pontos nesta edição. O evento, refor-
ça a cada ano, a forma real e democrática da relação da 
Cooabriel  junto a seus sócios, que acompanharam cada 
passo de nossas atividades, com especial atenção para 
os indicadores de desempenho da Cooperativa em 2014 
e que aqui agradecemos a todos que ajudaram na con-
quista, nos preparando para novos resultados e desafi os 
neste 2015.

Finalmente, vale compartilhar com nossos sócios, a 
recente conquista da Cooabriel, que foi sua aprovação na 
Verifi cação 4C, o que lhe habilita à comercialização de 
cafés nos padrões 4C.

Permaneçamos Unidos!

A Cooabriel foi uma das apoiadoras do 3º Campo 
Limpo, realizado no último dia 08 de abril na região de 
Águia Branca-ES, ação que recolhe embalagens va-
zias de agrotóxicos e conscientiza da importância da 
sua devolução.  Desde que fora idealizado, em 2012, 
por iniciativa de um grupo de Jovens Lideranças Coo-
perativistas, o projeto recolheu acima de 13 mil emba-
lagens no campo.

3º CAMPO LIMPO Sócio assistido, Idemarcio Salvador, Projeto Maravilha, 
Eunapolis-BA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Pontos de Coleta: Cooabriel, Agência do Sicoob, Coopcan e Cooptex.

COOABRIEL

Doem L I E t raE T  in eg l 

c ixa u em p )
( a  o ó

NCAMPA HA SOLIDÁRIA

Ajudem a
 APAE de São Gabriel da Palha

Cooperativas 
iniciam campanhas 
do DIA C

No último dia 06/04, o vice-presidente e assessor 
jurídico da Cooabriel, juntamente com o gerente ge-
ral, Edimilson Calegari e a encarregada de Recursos 
Humanos, Regina A. Luz Calegari, visitaram a Cooca-
fé - Cooperativa dos Cafeicultores da Região de La-
jinha (MG), num intercâmbio para conhecimentos de 
processos e serviços.

FOTO COOCAFÉ

INTERCÂMBIO



DE OLHO NO CAFÉ
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Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

COOABRIEL - MISSÃO TÉCNICA AOS ESTADOS UNIDOS 

Os representantes da Cooabriel, Onivaldo Lorenzo-
ni (diretor secretário) e Samuel Fontes (gerente admi-
nistrativo), integraram a delegação de profi ssionais da 
cafeicultura capixaba que participaram de uma missão 
técnica aos Estados Unidos realizada de 06 a 13 de 
abril, com apoio do Sebrae-ES.

 A participação da Cooabriel à missão, fez parte da 
meta de desenvolvimento de novos mercados para a 
Cooperativa, aprovada no plano de atividades durante 
a última Assembleia Geral Ordinária.

 Como objetivos primordiais da missão, nossos re-
presentantes, realizaram visita técnica à região de Por-
tland–Estado de Oregon, sede da Empresa Sustainable 
Harvest, promotora do evento Lets Talk Coffee e partici-
param da 27ª Exposição Anual da Specialty Coffee As-
sociation of America (SCAA), o maior evento mundial do 
setor cafeeiro, realizado de 09 a 12 de abril, em Seattle.

Segundo Samuel, dentre os pontos da programa-
ção, foi positiva, a participação na reunião de Portland, 
ocasião que foi possivel apresentar a cooperativa para 
a empresa Sustainable e alinhar ações para a organi-
zação do Let´s Talk Coffee (Vamos falar de Café), um 
evento internacional que ocorrerá no Brasil de 10 a 14 

de setembro/15. Ele enfatizou que a região foi o ponto 
de partida do roteiro de visitas às pequenas torrefações 
e cafeterias, que compram café da Sustainable Harvest 
e oportunidade para entender a dinâmica do mercado 
de cafés especiais.

Em Seattle, além de participarem da feira, se reuni-
ram para alinhamento sobre o cenário de cafés espe-
ciais nos Estados Unidos, bem como, visitaram outras 
torrefadoras, cafeterias e lojas de café, onde avaliaram 
hábitos e tendências de consumo. De forma individual, 
a Cooabriel participou de evento de negócios com uma 
empresa que atua na intermediação de cafés no mer-
cado futuro.

Para o Secretário Onivaldo, além de possibilitar abrir 
novos caminhos na área de mercado, a missão foi como 
um “laboratório” para analisar os hábitos do consumidor 
internacional de café. “Vimos que estamos no caminho 
certo, pois observamos valorização do café de origem 
que busca o histórico do café produzido, o perfi l do pro-
dutor, se este café é conduzido dentro de preceitos sus-
tentáveis”- destacou e acrescentou ainda, como ponto 
importante da missão, a possibilidade de fortalecer e 
abrir novos clientes no mercado interno.

fotos: Karla Fernanda Cardoso e equipe Cooabriel

COLHEITA SEMI-MECANIZADA NO CAFÉ CONILON

PARTICIPAMOS:

A busca de alternativas para a mecanização e semi-
mecanização da colheita do café conilon, vem de longa 
data. No início do ano 2000 surgiu uma máquina que era 
acoplada a um trator e realizava a separação do café, 
como uma batedeira. Porém, tal máquina teve pequena 
aceitação pelos produtores devido à difi culdade de se 
puxar a  lona até os carreadores, além do custo de todo 
o processo que fi cava próximo ao da colheita manual.

Nos últimos 5 anos, várias pesquisas e avaliações 
têm sido feitas em busca de mecanizar a colheita do café 
conilon. Destes, podemos destacar dois modelos: 

- Automotriz (foto), com colheita 100% mecanizada, 
que consiste na  retirada dos grãos do café diretamente 
na  planta (essa adaptada de colhedoras de arábica);

- Semi-mecanizadas que consiste em fazer a poda 
das lavouras com os grãos na planta. No início foi de-
senvolvida com necessidade de vários equipamentos 
e necessidade de nivelamento do terreno, tendo uma 
máquina para varrer o café e  outra para levantar esses 
galhos plagiotrópicos (varetas) e a separação dos grãos 
dos ramos e folhas.

Este modelo sofreu uma adaptação de uma lona, 
onde as varetas (galhos plagiotrópicos) passaram a ser 
podados sobre a lona, reduzindo assim a necessidade 
de preparo do terreno e varrição, fi cando a máquina mais 
simples mesmo com necessidade de um pouco mais de 
mão de obra. Com isto, alguns produtores adquiriram 
esse equipamente e estão prestando serviços a tercei-
ros, permitindo assim que a tecnologia chegue a mais 
produtores. Contudo, vale  lembrar que a máquina está 
ainda em processo de adaptação, com novos ajustes a 
cada safra para que chegue ao melhor desempenho e 
atinja ainda mais todos os níveis e tamanho de produto-
res. Estima-se que em toda região do Espírito Santo tere-
mos entre 200 a 300 máquinas trabalhando nesta safra

Tal processo foi resultado de uma série de aconteci-
mentos ao longo dos anos, sendo que um fator determi-
nante foi o uso da poda programada de ciclo. 

Na tabela  (ABAIXO) verifi camos a estimativa de 
custo processo de colheita semi-mecanizada:

Valor pago por 
planta para 

colheita 
descontando-
se o valor da 

poda. 

Produtividade 
por há 

considerando o 
espaçamento 
de 3X 1metros 

= 3.333 
plantas/ha 

Custo por 
saco maduro 

colhido de 
80 litros – 

Mão-de-obra 
trabalhador 

Custo 
estimado do 
processo de 
recolhimento 
de lona, trator 

e mão–de-
obra para 

bater o café 
na máquina 
por saco. 

Custo total 
do 

processo 
de colheita 

R$ 0,20 50 Sacas/ha R$ 3,20 R$ 2,67 R$ 5,87 

R$ 0,30 50 Sacas/ha R$ 4,80 R$ 2,67 R$ 7,47 

R$ 0,40 50 Sacas/ha R$ 6,40 R$ 2,67 R$ 9,07 

      Conforme verifi cado na tabela acima, é melhor para o produtor pagar por planta colhida e não por saco colhido 
como de costume. Desta forma, estimando uma produtividade média de 50 sacas/ha e considerando três cenários 
de pagamento por planta, descontando ainda o valor que seria pago pela poda em torno de R$ 0,10 por planta, 
estimando o custo do processo de recolhimento da lona, que envolverá mão-de-obra, o custo de combustível e 
reparos do trator e da máquina de recolhimento que está estimado em R$ 2,67 por saco maduro. Teremos o custo 
fi nal da colheita por saco que variará de R$ 5,87 a R$ 9,07. Portanto, teremos uma diminuição de custo que po-
derá variar de 35 a 41% de acordo com o valor pago por planta.

por: Wander Ramos Gomes - Engenheiro Agrônomo da Cooabriel-Msc. Agricultura Tropical e
Carlos Otávio Ribeiro Constantino - Engenheiro Agrônomo - Conilon Efi ciente Cooabriel

Produtores do Espírito Santo estão em plena colheita 
do café conilon e descontentes com a baixa  produ-
ção. Pelo que temos acompanhado a quebra vai estar 
em torno de 30% no geral.

O preço mínimo do Governo cotado para o cafe co-
nilon está R$193,54 por saca. Os preços estarão em 
vigor de março de 2015 até abril de 2016.

O Conselho Nacional do Café (CNC) entende como 
inaceitável e inconcebível a autorização para se im-
portar café arábica do Peru, justamente no período da 
entrada de safra do Brasil.

Foi realizado de 11 a 13 de maio o 16º Simpósio Nacional 
do Agronegócio Café – AGROCAFÉ, promovido pela Asso-
ciação dos Produtores de Café da Bahia –ASSOCAFÉ.

Hoje (fechamento desta edição), está acontecendo o 8º Ano 
da Campanha da Melhoria da Qualidade do Café Conilon e 
VII Noroeste Café Conilon. O evento em formato de Dia de 
Campo, fala de produção de café conilon sustentável e de 
qualidade. Dará destaque à mecanização de colheita, com 
demonstração de campo.

A COOABRIEL realiza neste ano o XII Concurso Conilon de 
Excelência COOABRIEL.Serão distribuídos o equivalente 
a 160 sacas em prêmios aos vencedores. O Concurso vai 
premiar por categorias, os 20  melhores  lotes  de café  co-
nilon  da  safra  2015,  sendo  10  lotes  preparados pelo 
sistema natural e 10 lotes pelo sistema cereja descascado.

Duas mudanças nas regras do XII Concurso Conilon 
de Excelência COOABRIEL nesta safra: 1) O lote mí-
nimo de café para participar será de 10 sacas padroni-
zadas; 2) O Concurso vai avaliar princípios de susten-
tabilidade na condução da atividade.

Datas: Os sócios terão de 18/05/15  até o dia 14/08 
para efetuarem as inscrições e o prazo para a entre-
ga fi nal do lote nos armazéns da Cooabriel, vai até 
dia 31/08. A divulgação dos classifi cados (em ordem  
alfabética)  será  no dia 02/10/15 e o evento de encer-
ramento com a divulgação dos vencedores, entrega 
de certifi cados e premiação dos primeiros colocados, 
será no dia 21/10/ 15, em São Gabriel da Palha-ES.

Neste ano safra, o cafeicultor da nossa região, vem so-
frendo com uma série de fatores: clima, elevado custo 
de produção, queda de safra e ainda insegurança em 
suas propriedades. 

Roubos de café, tem alarmado os produtores da região 
noroeste do Espírito Santo. Ajudem a combater os assal-
tos, registrando os trabalhadores que chegam para a co-
lheita do café.

CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE -  O presi-
dente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza Neto, 
esteve presente no Lançamento do Currículo de Sus-
tentabilidade do Café (CSC), que apresenta diretrizes 
para a produção de cafés sustentáveis em todo o país. 
O evento ocorreu em março (19) em Vitória-ES e reuniu 
representantes de diversas instituições do país.

MINISTRA E PRODUTORES CAPIXABA DISCU-
TEM QUALIDADE DO CAFÉ - O vice-presidente da 
Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, e outros representan-
tes de produtores de Café do Espírito Santo participaram 
no dia 01/4 de uma reunião em Brasilia (DF) com a mi-
nistra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,  Kátia 
Abreu, onde foram discutidos assuntos relacionados à 
melhoria da qualidade do café conilon.

POSSE DA EQUIPE DA SEAG - O Presidente da 
Cooabriel, esteve presente na cerimônia de Posse da 
nova equipe da Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG-ES), na sede 
do Palácio Anchieta, em 14/04.

PDGC - As colaboradoras da Cooabriel, Florisbela 
BussTrevizani e Tayani Mauri, participaram nos últimos 
dias 28 e 29/04, em Vitória, do Workshop “Plano de Me-
lhorias do PDGC - Programa de Desenvolvimento da 
Gestão Cooperativista”, promovido pelo Sistema OCB-
SESCOOP/ES.

COOABRIEL NA AGRISHOW 2015 - O vice-presi-
dente, Luiz Carlos Bastianello e o coordenador técnico, 
engenheiro agrônomo, Wander Ramos Gomes, visitaram 
a Agrishow 2015, realizada de 27 de abril a 01 de maio, 
em Ribeirão Preto (São Paulo). O foco da missão, foi co-
nhecer tecnologias para a cafeicultura e as novidades na 
área de mecanização agrícola. 
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PROGRAMA RAÍZES PARA RH DA COOABRIEL PROGRAMA 
REFLORESTAR

A VOCÊS  ANIVERSARIANTES
Vocês, nossos sócios, nossos colaboradores,  for-

necedores e parceiros, dos meses de abril e maio, 
recebam nossos parabéns e nossos votos de muita 
saúde e realizações em todas as áreas de suas vi-
das. Felicidades!

O Núcleo Feminino da Cooabriel, foi inserido no Pro-
grama Refl orestar, através de uma parceria entre o Sis-
tema OCB/SESCOOP-ES e Governo do Estado, com 
vista ao trabalho de recuperação de nascentes.

Uma reunião realizada no mês de abril, na sede da Coo-
abriel, entre a equipe do Instituto Estadual de Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos (IEMA),  mulheres do núcleo e 
cônjuges e ou responsáveis e representante da OCB/
SESCOOP-ES, reuniu mais de 50 pessoas para discu-
tirem as bases estratégicas e estruturais do Programa. 
De acordo com a bióloga, Anazelia Tedesco, Especia-
lista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(IEMA), que esteve na reunião, esta forma especial de 
participação, prioriza o cadastro em nome das mulhe-
res dos núcleos. Também participaram da reunião, o 
Engenheiro Agrônomo, Sandro Souza, Agente de De-
senvolvimento e Recursos Hídricos do (IEMA), a bió-
loga, Geanna Correia, e Marcos Vinícius Martins dos 
Passos, Assistente Técnico da OCB/SESCOOP-ES.

Ao fi nal, 17 contratos foram efetuados em nome das 
mulheres do núcleo feminino da Cooabriel. Com o “Re-
fl orestar”, elas também se inserem nos pilares do desen-
volvimento sustentável.

O Programa é uma iniciativa do Governo do Estado do 
Espírito Santo para manter, recuperar e ampliar a cober-
tura fl orestal, com geração de oportunidade de renda para 
o produtor por meio da adoção de práticas de uso ami-
gável do solo. São 06 modalidades de apoio oferecidas, 
onde o produtor cadastrado, receberá recursos por des-
tinar parte de sua propriedade para fi ns de preservação 
ao meio ambiente ou para práticas rurais sustentáveis. As 
modalidades são:  Floresta em pé, Regeneração natural, 
Recuperação com plantio, Sistema agrofl orestal, Sistema 
agropastoris e Floresta manejada .O Pagamento por Servi-
ços Ambientais (PSA) e ou recursos fi nanceiros para aqui-
sição de insumos para viabilizar o plantio fl orestal de novas 
áreas, têm valores calculados em R$/ha trabalhado.

  A Cooabriel, promoveu em parceria com o Sistema 
OCB-SESCOOP/ES, o Programa - treinamento “Raízes” 
para um grupo de colaboradores representativos de suas 
diversas áreas.

Ministrado em três módulos (nos dias 10 e 17 de abril 
e 08 de maio), pelo consultor, Welton do Nascimento, o 
Programa teve o objetivo de dar aos participantes, conhe-
cimentos e habilidades para lhes possibilitar (enraizar) os 
valores e princípios que diferenciam uma cooperativa dos 
demais modelos.

De acordo com a Encarregada do setor de Recursos 
Humanos da Cooabriel, Regina Aparecida Dutra da Luz Ca-
legari, a ação amplia as bases do cooperativismo, reforça 
crenças e práticas de valores de ajuda mútua, bem como, 
aprimora as relações humanas com vista ao desenvolvi-
mento humano e empresarial.

Foram trabalhados três eixos temáticos – comportamen-
tal, organizacional e estratégico, que em síntese, tratou da 
relação humana no ambiente de trabalho e promoção da 
cultura da cooperação, estrutura de gestão da cooperativa e a 
importância do trabalho em equipe, e construção de equipe de 
alta performance nas atuais exigências de mercado.

MOMENTOS -  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
...de cooperação, encantamento, trabalho, identifi cação, valorização, vibração, reconhecimento, participação, 

integração, conhecimento, expectativa, dedicação, igualdade...assim, praticamos cooperativismo.

Um grupo de produtores e técnicos da Cooperativa 
dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo-
CAFESUL, visitaram a Cooabriel para um intercâmbio 
realizado nos dias 28 e 29 de abril, objetivando a socia-
lização de conhecimentos organizacional (estruturas e 
serviços de apoio ao produtor) e de assistência técnica 
com ênfase ao projeto “Conilon Efi ciente Cooabriel”. 

Como parte da programação, os produtores conta-
ram com palestras estratégicas, conhecimento de es-
truturas da cooperativa e estudo de caso das proprieda-
des assistidas com visitas.

Uma palestra foi ministrada pelo gerente geral, Edi-
milson Calegari, que apresentou o funcionamento e os 
resultados alcançados pela Cooabriel, e outra foi con-
duzida pelo engenheiro agrônomo do Projeto Conilon 
Efi ciente, Carlos Otávio Ribeiro Constantino, que falou 
sobre a evolução do projeto e o histórico da realidade 
da cafeicultura nos últimos 15 anos.

 Na visita às unidades da cooperativa, o grupo co-
nheceu as estruturas de armazenagem e logística da 
sede e o setor de produção de mudas (viveiro e jardim 
clonal).

O presidente da Cafesul, Renato Theodoro, acompa-
nhou o grupo em toda programação, avaliando a impor-
tância da missão, que está sendo realizada pelo segun-

do ano consecutivo. “Nossa estratégia, é oferecer aos 
sócios, serviços diferenciados, e a assistência técnica 
gerencial, é uma ferramenta. O modelo de trabalho da 
Cooabriel vai de encontro ao que focamos para nossa 
Cooperativa que tem 16 anos de trabalho, formada por 
140 sócios em regime de agricultura familiar, portanto, 
é muito positiva esta fi losofi a da intercooperação. Estou 
impressionado com o desenvolvimento do trabalho das 
propriedades assistidas pelo projeto Conilon Efi cien-
te. Um exemplo mesmo” - destacou. Ele agradeceu a 
Cooabriel e sua equipe pela recepção e oportunidade 
e também aos produtores visitados pela atenção dis-
pensada ao grupo, o resultado do trabalho aplicado e 
identifi cação  demonstrada com a Cooabriel e o coope-
rativismo de forma geral.

Expressões, como, “Valeu a pena”, “o treinamento foi 
muito bom”, “ promoveu refl exões e mudanças”, foram pro-
nunciadas por muitos que participaram, o que refl ete sua 
importância. O vice-presidente, Luiz Carlos Bastianello e 
os gerentes, Edimilson Calegari (geral) e Samuel Fontes 
(administrativo), fi zeram o encerramento do evento, pa-
rabenizando toda equipe, reforçando que é pretensão da 
Cooabriel dar sequência ao programa, com treinamento de 
novos grupos de colaboradores, para que a cultura da coo-
peração seja uma prática constante.

PRODUTORES DA CAFESUL VISITAM COOABRIEL

MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA OCB/ES - O presidente da Cooabriel, Antônio Joa-
quim de Souza Neto é membro efetivo do Conselho de 
Administração da OCB-ES. Ele foi empossado, no último 
dia 08/05 em evento de Posse Solene da Diretoria Execu-
tiva e Conselhos do Sistema OCB-SESCOOP/ES, reali-
zado no cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória/ES. 

     ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES - Mulheres 
cooperativistas das regiões norte e noroeste capixaba, 
participaram do Encontro Regional de Mulheres, reali-
zado pelo sistema OCB/SESCOOP-ES, em Nova Vené-
cia, dia 12/05. Presença de 160 mulheres, das quais 59 
foram participantes da Cooabriel. O evento, trabalhou o 
desenvolvimento do equilíbrio emocional, com o consul-
tor, Renato Oliveira. 

Foto:Josiani Mariano

Foto: OCB/ES
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NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL 

O Melhor para o seu Cafezal

Viana/ES      Fone (27) 2122-2200       www.heringer.com.br.com.br

GUIA DO CAFEICULTOR
Diego Poça Pettene (1), Jayson Salvador Bis(1) , Wander Ramos Gome(2)  

(1)Técnico Agrícola da Cooabriel -graduando em Engenharia Ambiental; (2)Engenheiro Agrônomo da Cooabriel-Msc. Agricultura Tropical

IMPORTÂNCIA DAS NASCENTES

QUEIMADAS - O produtor após o desmatamento, 
muitas vezes ateia fogo nos restos de vegetação para 
limpar melhor o terreno, porém, além de queimar os 
resíduos da fl oresta acabam destruindo a matéria or-
gânica da camada superfi cial do solo, eliminando os 
microorganismos benéfi cos para o solo que atuam na de-
composição de restos de plantas e animais. Alem disso, 
contribui para o aquecimento global e o risco do fogo sair 
de controle.

USO DE DEFENSIVOS - O uso excessivo e incorreto 
de defensivos agrícolas nas lavouras são grandes agen-
tes de contaminação do solo e da água, principalmente 
do lençol freático. Por isso seu uso dever ser controlado 
e feito sob a orientação de um técnico responsável. 

Deve-se construir locais apropriados para o descar-
te das embalagens, que jamais devem ser jogadas em 
rios e córregos ou junto ao lixo comum da fazenda.

MAU PLANEJAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE 
ESTRADAS - Geralmente, as estradas de acessos às 
lavouras, construídas nas encostas, não têm um plane-
jamento adequado visando à proteção das nascentes. 
Cortes para a construção das mesmas são realizados 
em locais indevidos ocasionando o assoreamento dos 
rios com a ação das chuvas devido a exposição do solo.

CONSERVAÇÃO DO SOLO - Destacamos 03 
pontos : 1) Plantio em curva de nível - é uma técnica 
de conservação do solo e da água, excelente para o 
cultivo em morros e terrenos acidentados. Neste tipo 
de plantio, cada linha de plantas forma uma barrei-
ra diminuindo a velocidade da enxurrada; 2) Evitar 
queimadas -  pois estas, causam sérios danos às fl o-
restas e outros tipos de vegetação deixando o solo 
descoberto e matando os microrganismos e a vida 
do solo; 3) Fazer uso dos restos culturais (palhada) 
-  esse material, também chamado de matéria orgâ-
nica, quando apodrece, favorece os organismos que 
vivem na terra melhorando as condições de infi ltração 
e armazenamento de água no solo, além de diminuir 
o impacto das gotas de chuva sobre a superfície.

CERCAMENTO DE NASCENTES - Construção 
de cercas, fechando a área da nascente, num raio de 
50 metros a partir do olho d’água: evita a entrada dos 
animais e por conseguinte o pisoteio e compactação 
do solo. Deve-se manter a cerca limpa (evitando que 
o mato “tome conta”) para evitar que o fogo, em caso 
de incêndio, atinja a área de nascente.

ENRIQUECIMENTO DA VEGETAÇÃO - A vege-
tação em torno das nascentes funciona como barrei-
ra viva na contenção da água proveniente das enxur-
radas. Deve-se priorizar espécies nativas da região 
que geralmente são divididas em pioneiras e clímax 
(ou espécies secundárias). 

A mata ciliar não deve ser plantada em cima da 
nascente. Deve-se respeitar um espaço mínimo de 
30 metros de distância. A renovação da vegetação 
junto à nascente deve acontecer de maneira natural.

A seguir, observações sobre as práticas que  degradam as nascentes e as práticas para a 
preservação e recuperação das nascentes:

COMPACTAÇÃO DO SOLO - A compactação é efe-
tuada quando  se permite o acesso dos animais às nas-
centes, diminuindo sua capacidade de infi ltração, fi cando 
sujeito à erosão, consequentemente, provocando o as-
soreamento das nascentes e a contaminação da água 
por partículas do solo, diminuindo a sua qualidade. A va-
zão também é prejudicada pois um solo compactado difi -
cultará o afl oramento da nascente diminuindo sua vazão.

PRATICAS QUE DEGRADAM
AS NASCENTES

PEC (PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL) DO TRABALHO ESCRAVO

Você sabe o que é a PEC do Trabalho Escravo? 
A PEC-Proposta de Emenda Constitucional, nº 57 de 
1999 e aprovada em 27/5/2014 pelo Senado Fede-
ral, alterou a redação do artigo 243 da Constituição 
Federal.  Mais conhecida como a PEC do Trabalho 
Escravo, objetiva coibir a prática de trabalho escravo 
no Brasil. 

Muito embora a referida PEC traga penas duras 
para os casos de trabalho escravo, como a desa-
propriação de imóveis urbanos ou rurais sem inde-
nização alguma, a PEC do Trabalho Escravo é um 
importante instrumento no combate à escravidão 
contemporânea e visa a proteção à liberdade e dig-
nidade dos trabalhadores, bem como, é fundamental 
no combate ao chamado “dumping social” (agressões 
reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas 
que geram um dano à sociedade).

Para aplicação da alteração inserida no artigo 243 
da Constituição Federal é necessário a edição de 
uma Lei que esclareça alguns pontos sem os quais 
estaríamos à mercê de interpretações das mais va-
riadas formas acerca do que é o trabalho escravo 
contemporâneo.

Atualmente, a legislação trabalhista e penal defi -
nem os elementos que caracterizam o “trabalho em 
condições análogas à de escravo”.

No âmbito trabalhista, as condições análogas à 
de trabalho escravo estão defi nidas atualmente na 
Instrução Normativa nº 91/2011 da Secretaria de Ins-
peção do Trabalho, a qual repete as condições men-
cionadas na lei penal, mas apresenta mais detalha-
mento sobre o que os Auditores Fiscais do Trabalho 
devem considerar como:  trabalho forçado; jornada 
exaustiva; condições degradantes de trabalho; res-
trição de locomoção do trabalhador;  cerceamento 
do uso de qualquer meio de transporte com o ob-
jetivo de reter o trabalhador; vigilância ostensiva no 
local de trabalho; posse de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador nas fi scalizações a serem 
realizadas para erradicação desse tipo de trabalho, 
mas há a necessidade de maiores detalhamentos 
que deverão ser esclarecidos com a edição da lei re-
gulamentadora.

Ao nosso ver, é justamente a defi nição do termo 
“trabalho escravo” que impactará diretamente as re-
lações de trabalho, especialmente no tocante à de-
fi nição de jornada extenuante, para que se possa 
efetivamente distinguir a mera infração às leis traba-
lhistas do verdadeiro trabalho em condições análo-
gas à de escravo, coibindo-se eventuais abusos.

Além da discussão se há diferença entre “trabalho 
escravo” e “trabalho em condições análogas à de es-
cravo”, uma vez que os termos têm sido usados in-
discriminadamente, outras discussões jurídicas sur-
girão com a PEC, em especial, formas e momento da 
expropriação dos imóveis, a penalização do infrator e 
a competência penal e trabalhista.

Portanto, embora a PEC do Trabalho Escravo te-
nha trazido mudança signifi cativa para o combate 
ao trabalho escravo, é necessário fi carmos atentos 
especifi camente ao desfecho da regulamentação do 
tema, para que se possa realmente avaliar o impacto 
sobre as relações de trabalho e sobre as demais áre-
as do direito e negócios dependentes da observância 
e cumprimento das leis do trabalho. 

PRATICAS QUE PRESERVAM 
E RECUPERAM AS NASCENTES

Outras Medidas - Construção de fossas sépti-
cas nas residências rurais, evitando o lançamento 
de esgotos nas águas da propriedade. Construção 
de fossas para os rejeitos animais, principalmente, 
no caso de criação de suínos. Construção de cochos 
para abastecimento de água para o gado ao longo da 
propriedade, evitando o trânsito de animais junto às 
nascentes e córregos.

A água doce é considerada elemento indispensável 
para manutenção da vida na terra, satisfazendo as ne-
cessidades básicas, como saúde, produção de alimentos 
e a continuidade dos ecossistemas. Essa importância, 
associada à grande possibilidade de sua escassez, faz 
com que a conservação e a recuperação das nascentes 
de água, se torne um instrumento essencial para manu-
tenção e qualidade de vida das futuras gerações.

As nascentes abastecem riachos, córregos e cursos 
d’água que por sua vez abastecerá os rios. Se não hou-

ver a proteção destas nascentes, muito provavelmente a 
vazão de água disponível nos cursos d’água será preju-
dicada afetando sua qualidade e principalmente, o meio 
a sua volta. 

Para recuperação e preservação das nascentes e 
mananciais nas propriedades rurais podemos adotar 
medidas de proteção do solo e da vegetação que o co-
bre, banindo práticas, como queimadas e derrubadas e 
adotando como forma complementar o refl orestamento 
de nascentes e sua proteção.
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Aproximadamente 1300 pessoas, entre sócios e 
seus conselhos representativos, colaboradores e ou-
tros cooperativistas do Estado, familiares de sócios, 
parceiros, autoridades e convidados, participaram da   
Assembleia Geral Ordinária da Cooabriel, realizada no 
dia 27 de março, nas dependências do seu armazém 
(sede) em São Gabriel da Palha-ES.

Dentre procedimentos e ordem de deliberações es-
tatutárias, os sócios acompanharam o relatório de ati-
vidades da cooperativa, apresentado pelo conselho de 
admnistração, aprovaram a prestação de contas refe-
rente ao exercício de 2014, elegeram o novo conselho 
fi scal, destinaram recursos para investimento e conhe-
ceram as metas para 2015.

“O ano de 2014 foi encerrado com resultados posi-
tivos e um crescimento de 25,94% em relação a 2013, 
gerando um faturamento bruto de R$327.217.267,96.”- 
destacou o presidente, Antônio Joaquim de Souza 
Neto, na mensagem aos cooperados.

Dentre os índices de desempenho demonstrados, 
está o aumento de 35,10%  no volume de café rece-
bido dos sócios, atingindo 1.168.563 sacas. Aumento 
também no volume de comercialização dos sócios que 
cresceu 29,65% com 1.099.699 sacas negociadas.

Novo Conselho Fiscal Eleito

COOABRIEL APRESENTA CRESCIMENTO DE 25,94%

O novo conselho fi scal eleito pela assembleia geral, é 
formado pelos sócios:

Efetivos: Bruno Pilon Bastianello, Renato Scarpat, 
Rodrigo Márcio Rigo.

Suplentes: Ednelson Caminote, Elder dos Santos, 
Marcelo Pereira de Melo.

A Cooabriel cresceu ao mesmo tempo que aplicou 
investimentos signifi cativos nos serviços aos sócios. 
Os indicadores positivos alcançados pela cooperativa 
foram desdobrados numa série de serviços de suporte 
oferecidos aos produtores para o desenvolvimento da 
sua atividade cafeeira. 

Para se ter uma ideia, serviços como, logística (fretes 
para armazenagem), assistência técnica, sacarias para 
empréstimo aos sócios e desenvolvimento social e pro-
fi ssional, o montante investido foi de R$5.701.993,04. 
Já nos valores fi nanciados em 2014 para os coopera-
dos aplicarem diretamente na produção (insumos e cus-
teios), o investimento totalizou R$23.700.158,70 (equi-
valente a 98.080 sacas de café). Além disto, as sobras 
de R$668.106,76 serão, de acordo com a aprovação 
dos sócios, reinvestidas na melhoria dos serviços.

 

O presidente, avaliou que o mais importante ao olhar 
esse retrato dos números, é saber que a Cooabriel con-
tinua orientando suas atividades para suprir as neces-
sidades dos sócios. Enfatizou que através da participa-
ção cada vez mais intensa e profi ssional dos sócios, 
aprimorando seus controles de gerenciamento e  pro-
dutividade, aliado às práticas de gestão da Cooperativa, 
haverá um crescimento equilibrado e sustentável.

A Cooabriel, promove a efi ciência produtiva do negócio 
de seus sócios, com visão dos pilares de sustentabilidade. 
Dá suporte à sua atividade com, comercialização, armaze-
namento do grão, logística, assessoria técnica agronômi-
ca, lojas de insumos, produção de mudas, laboratório de 
análises, fi nanciamentos em “equivalência café” (adubos, 
calcários, defensivos, implementos, mudas clonais e cus-
teio de safra), e outros serviços agregados.

Quadro social - De acordo com dados de 2014, seu 
quadro de sócios é composto por 87% de pequenos e mini 
produtores de café, 9% de médios produtores e 4% de 
grandes produtores. O número de sócios efetivos, somam 
4.739 produtores.

Impostos gerados– Orgulhosos, os sócios manifes-    
taram a satisfação em ver como a Cooabriel promove o 
desenvolvimento das comunidades onde ela se insere, 
pelo benefício que ela proporciona com o resultado da ar-
recadação de impostos.

Em 2014, foram R$ 32,519.454,93 gerados pela Coo-
abriel em impostos, contribuições e encargos trabalhistas. 
Desse total, 77% ou R$25.159.813,76 equivale ao reco-
lhimento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Merca-
doria e Serviços) sobre a comercialização de café. Isto 
vem benefi ciar quarenta e cinco municípios, sendo vinte 
e quatro no Estado do Espírito Santo, onde arrecadou 
R$19.705.967,84 (78% do imposto arrecadado) e vinte 
e um municípios no Estado da Bahia, onde arrecadou 
R$5.453.845,92 (22%).

VALORIZAÇÃO
O evento também promoveu refl exões sobre a importância do papel da família na sociedade. “Família Feliz 

Coopera” – este foi o tema destaque, ministrado em formato de palestra motivacional, pelo consultor, João Car-
los de Oliveira, que despertou de forma energizante, o sentimento de pertencimento cooperativista, a refl exão 
sobre as relações familiares e autoestima rural.

FALA SÓCIO 
Maria Oliveria da Silva (Águia Branca-ES) 
– Faço críticas construtivas por natureza, 
pois tudo eu acho que pode sempre ser 
melhorado. Hoje, na Cooabriel é só elogios, 
começando pela organização da assem-
bleia geral, que abriu com uma palestra 
incrível, trabalhando muito a autoestima do 
agricultor. O resultado da Cooabriel impres-
siona, principalmente, por  crescer 25,94% 

em pleno momento de crise no mundo. Vejo que isto se deve 
a fatores como: perfi l da administração que cuida da coopera-
tiva com amor e dedicação, bom atendimento aos sócios, de-
sempenho da equipe formada por pessoas comprometidas e 
que se dedicam com o que fazem, perfi l inovador e busca dos 
mercados, além do tratamento igualitário. Acho o ponto alto da 
Cooabriel, o jeito especial de tratar os sócios- todos são tratados 
com igualdade em qualquer serviço ou unidade.

Otacílio Zanoni (Nestor Gomes – São 
Mateus-ES) – Olha! A maior riqueza que 
temos é a Cooabriel – não existe igual. 
Um monte de benefícios que nos oferece, 
segurança (já perdi muito café com outros 
e sei a importância disto), armazém, téc-
nicos de qualidade, facilidade de crédito, 
liberdade do sócio votar as suas escolhas 

(como o que ocorre na assembleia geral), mudas de qualidade. 
A própria história da Cooperativa é digna de ser respeitada e me 
impressiona, pois os “caras” (fundadores) tiveram há mais de 51 
anos uma grande crença no coletivo, assumindo e enfrentando 
grandes difi culdades, e aqui no presente, sou um dos benefi cia-
dos. Uma honra fazer parte da Cooabriel, esta cooperativa que 
se tornou uma grande família!

Giovani Drago (Nova Venécia-ES) - A 
Cooabriel me ajudou a crescer em 03 a 
04 vezes o que eu era, apoiando minha 
atividade. Aumentei bastante minha pro-
dução com acompanhamento técnico 
– faço parte da consultoria técnica há 
cerca de 4 anos e adotei tecnologias cer-
tas, novos manejos de lavoura e também 
uso todos os serviços da Cooabriel que 

eu preciso para minha atividade. Reinvesti na propriedade, 
ganhei qualidade de vida, autoestima e reconhecimento. Sou 
sócio há mais de 05 anos e estou muito satisfeito com a Co-
operativa e seus resultados. Importante também os impostos 
que ela arrecada, benefi ciando todas as áreas e o crescimen-
to do município e a região onde ela está.

Elder dos Santos (Nova Venécia-ES) - 
O ponto chave da Cooabriel se cha-
ma credibilidade. O produtor que vive 
a Cooabriel, sabe e reconhece sua 
importância, tanto pelos serviços de 
apoio, segurança do nosso produto, 
desenvolvimento e foco que tem no seu 

sócio. Sou Coordenador do núcleo de cooperados de Nova 
Venécia e acabo de ser eleito como membro do Conselho 
Fiscal da cooperativa. Acompanho com clareza o quanto a 
Cooabriel é preocupada em melhorar nossa atividade para 
que possamos ter rentabilidade, principalmente.

Geraldo Camilo Pereira (Boa Esperan-
ça-ES) – A Cooabriel promove mudan-
ças em nossa vida de produtor por se 
preocupar com dois fatores importan-
tes: Crescimento e Conhecimento. Faz 
o produtor crescer na atividade com 
incentivo em assistência técnica, por 
exemplo, como a consultoria que par-

ticipo há cerca de 04 anos e consegui dobrar a produtividade 
das lavouras e aliado a isto, utilizar suporte de fi nanciamen-
to de adubos, defensivos, implementos. A Cooabriel me dá 
oportunidade de aprender as tecnologias, usar manejo corre-
to. Ensina que não se pode fazer de qualquer jeito, inclusive, 
usar práticas racionais, olhando grau de toxidade do produto e 
outras orientações para respeitar o meio ambiente, seguindo o 
conselho dos mais velhos que dizem: “a terra é nossa mãe, de-
vemos cuidar dela”. Estou muito satisfeito e quero dizer que me 
senti muito valorizado também em ser convidado a fazer parte 
do novo Conselho Consultivo.

Joventino Schmoor (São Gabriel da Pa-
lha-ES) - Como sócio, participo da Cooa-
briel há 14 anos, mas já trabalhava com 
ela há muitos anos através de meu pai. A 
Cooabriel prega e faz cooperativismo. To-
dos sócios têm voz e vez – pequeno ou 
grande, todos são tratados iguais – isto 
eu vejo na prática.  Ela oferece segurança 

ao produtor e grande apoio para elevar a produção. No meu 
caso, eu comecei depositando 30 sacas e hoje estou perto de 
500, pelo incentivo na qualidade das mudas, assistência com 
alto modelo tecnológico, que inclusive, meu fi lho também 
acompanha. Estou muito feliz com a Cooabriel.

Serviços


