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GUIA DO CAFEICULTOR

Cooabriel realiza 
Assembleia Geral 
Ordinária e sócios 

se orgulham do 
desempenho

Sócios da Cooabriel, reunidos em Assembleia Geral 
Ordinária(AGO), no dia 04 de março, em São Gabriel 
da Palha-ES, aprovaram o relatório de atividades da 
diretoria com as contas dos resultados econômico-fi-
nanceiros relativos ao ano de 2015,  elegeram o novo 
conselho fiscal da cooperativa, destinaram as sobras 
para serem reinvestidas nas ações do plano de desen-
volvimento para o ano de 2016 e se ogulharam com o 
desempenho da cooperativa, mesmo diante de um ano 
de economia não favorável como foi 2015. 

O crescimento de 31,53% no faturamento bruto, em 
relação ao ano de 2014, e os inúmeros investimentos 
na prestação de serviços, resultou da combinação de 
alguns fatores. A entrada de 350 novos sócios ao qua-
dro, é um deles. Da mesma forma, a melhoria nas cota-
ções do café conilon em um período do ano e a abertura 
de novas unidades, equilibraram os números.

COOABRIEL ImPLANTA FAZENDA mODELO

O que esperar da safra de Conilon para 
o Norte do Espirito Santo e Sul da Bahia

O ano de 2015 foi marcado pela seca em toda região 
Norte e Noroeste do Espirito Santo, e também no sul 
da Bahia. As chuvas vieram em janeiro de 2016 e com 
ela a renovação da esperança dos cafeicultores em ter 
uma boa safra. 

A volta da agua juntamente com a elevação da tem-
peratura fez com que o crescimento de ramos, que até 
então estava estagnado, voltasse a ocorrer nos dias 
quentes e úmidos da primeira quinzena de janeiro. Este 
crescimento vegetativo é o que garantirá a produção em 
2017, por isso é tão importante que ocorram mais chu-
vas e que a adubações e controle de pragas e doenças 
sejam realizadas corretamente. Devido à florada tardia 
ocorrida em novembro, produtores que reduziram ou 
pararam de irrigar antes de setembro, possuem lavou-
ras que apresentam grandes quantidades de grãos em 
água. A desuniformidade nos estágios de granação é 
tão grande que é comum se encontrar na mesma ver-
ganta grãos granados e grãos em água, o que poderá 
ocasionar um prejuízo na hora do beneficiamento.

O volume de chuvas foi bom para o mês de janei-
ro, mas longe de ser o suficiente para encher todos os 
reservatórios e recarregar as aguas subterrâneas que 
abastecem as nascentes, restando ainda um grande 
déficit que necessita ser preenchido não só com chu-
vas, mas também com o uso racional da agua durante 
o restante do ano. 

VER PÁGINA 05.

INICIAm AS ATIvIDADES 
DO PAEX

A Fazenda Modelo é uma propriedade rural, com uma 
área de 27 alqueires, que está localizada no córrego Braço 
do Sul, município de São Domingos do Norte-ES, distante 
há 20 quilômetros da sede administrativa da Cooabriel e 
13 quilômetros do atual setor de produção de mudas (vi-
veiro, jardim clonal). 

O Novo empreendimento, desponta como uma grande 
expectativa para apoio à melhoria da diversificação agrí-
cola dos sócios, além de suporte ao melhoramento gené-
tico do café conilon, base para experimentos técnicos e 
também de apoio ao desenvolvimento educacional.

Foi dado início às atividades do PAEX - Pro-
grama Parceiros para Excelência, que contem-
pla uma das ações do Plano de Atividades da 
Cooabriel para 2016, aprovado na assembleia 
geral. Página 06

O Projeto Novos Sócios, é um instrumento utilizado pela Cooabriel para introdução efetiva dos novos membros à 
vida da cooperativa. Possibilita que conheçam funcionalidades da prestação de serviços e as formalidades legais con-
tidas em seu Estatuto Social (direitos e obrigações), além de integração entre os cafeicultores. Os cafeicultores aprova-
dos como novos sócios da Cooabriel tiveram oportunidades de participar dos “Encontros de Novos Sócios”.

Em 2015, integraram 350 novos cafeicultores ao quadro social da Cooabriel e a cada ano, novos cafeicultores são 
atraídos pelo modelo de trabalho da Cooperativa que congrega um total de 5.026 sócios.

NOvOS SÓCIOS DA COOABRIEL

As “Vivências de Liderança”, são formatos metodológi-
cos educacionais que levam o participante a uma reflexão 
sobre seus comportamentos e atitudes no exercício da li-
derança, com vista a aprimorar a sua forma de viver isto no 
seu contexto de vida, especialmente, profissional. 

TREINAmENTO 
GERENCIAL
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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, Michel 
Pereira Machado e Nivaldo Mauri.

Conselheiros Fiscais: 
Efetivos:  Bruno Pilon Bastianello, Jonathan Rondelli, Renato Scarpat. 
Suplentes: Daniel Clovis Breda, Eloiza Rocha Lopes Magnago, Izaias Dias Ferraz. 

Jornal da Cooabriel - fundado em março de 1987  -  Distribuição gratuita

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente

REUNIÕES PREPARATÓRIAS - PAUTA PRELImINAR DA ASSEmBLEIA

Um TRImESTRE DE AçÕES, REFLEXÕES E EXPECTATIvAS

Membros da Diretoria e da equipe técnica da Cooa-
briel, percorreram oito municípios, onde estão instala-
das unidades da Cooperativa, nos estados do Espírito 
Santo e da Bahia para a realização de um ciclo de en-
contros com seus sócios nas esperadas reuniões pre-
paratórias, que ocorreram durante o mês de fevereiro 
(15 a 23).

Os sócios validaram a importância dos encontros, 
com a expressiva participação nas discussões dos as-
suntos. É o caso do sócio, Aldo Antônio Ferrette, da 
região de Boa Esperança-ES, que considerou o encon-
tro uma grande oportunidade de troca de informações.  
“Vejo a importância destas reuniões que reúnem os 
sócios na própria região, traz facilidade em poder ex-
pressar e falar dos problemas locais e também de estar 
à vontade, sem receio para conversar com a diretoria” 
– destacou.

As reuniões preparatórios são realizadas com o ob-
jetivo principal de apresentar previamente aos sócios, 
os assuntos da Assembleia Geral Ordinária (AGO), o 
que segundo o presidente, Antônio Joaquim de Sou-
za Neto, representa uma oportunidade da diretoria e 
equipe detalharem, os números do desempenho da 
cooperativa ocorrido durante o ano. “Iniciamos este 
trabalho no ano passado nas unidades e vimos como 
realmente os sócios presentes participam, pergun-
tam, tiram dúvidas, o que numa assembleia não é 
possível devido aos vários assuntos que obedecem 
a preceitos estatutários, e que têm que seguir uma 
ordem de deliberações” – avaliou. 

O sócio, Jucimar Rondelli, também de Boa Espe-
rança, avaliou a importância em levar previamente 
aos sócios as informações da Assembleia. “Aqui a 
gente tem condições de ver e compreender melhor a 

movimentação e o resultado da cooperativa no ano. 
E em relação ao ano de 2015, apesar da crise eco-
nômica, da seca e da baixa produção, é de se orgu-
lhar com o resultado apresentado. Estou satisfeito” 
– declarou.

O gerente Geral, Edimilson Calegari, que junto a 
equipe técnica (administrativa, contábil) apresenta-
ram os dados da movimentação da cooperativa, bem 
como, as realizações e o plano de atividades do fu-
turo, destaca que as principais vantagens destes en-
contros são: maior tempo para os sócios discutirem 
pontos e tirarem dúvidas, oportunidade de prepara-
ção para os assuntos e fluência aos trabalhos da as-
sembleia, aumento da satisfação dos sócios, e ouvir 
os anseios de cada unidade. “Vejo que as reuniões 
preparatórias têm atraído o sócio e permitido que ele 
participe mais. Isto é importante ” – resumiu.

Encontro em Águia Branca-ES Encontro em Alto Rio Novo-ES Encontro em Nova Venécia-ES Encontro em Nestor Gomes,S.Mateus-ES

Encontro em Itabela-BA Encontro em Teixeira de Freitas - BA Encontro em Vila Valério-ES Encontro em Boa Esperança-ES

 Estamos fechando o primeiro trimestre do ano de 
2016 e ainda vivemos um momento de incertezas em 
relação à safra de café conilon, que possivelmente, 
começará a ser colhida no mês que vem. 

A verdade é que só teremos o verdadeiro resultado 
da produção no momento do beneficiamento. Preve-
mos quebra de 35% em média na região, mas não po-
demos esquecer que além do reflexo da pior seca da 
história do Espírito Santo, também tivemos problemas 
com infestações de pragas e ocorrências de doenças no 
panorama de produção da cafeicultura do Sul da Bahia 
e Noroeste do ES, regiões de atuação da Cooabriel. 

Temos conversado bastante com nossos sócios. 
Visitamos suas lavouras e nossos consultores técni-
cos de campo, têm acompanhado de perto a realidade 
de nossos produtores e socializam esta preocupação, 
baseado nas avaliações do comportamento das lavou-
ras. O guia do cafeicultor aprofunda a informação.

Promovemos encontros junto às unidades da Coo-
abriel em 08 cidades nos solos capixaba e baiano a 
partir das reuniões preparatórias e em meio à apresen-
tação de tudo o que realizamos no decorrer de 2015, 
avaliamos também a situação da produção. 

Devemos ser realistas. Não atingiremos a safra que 
planejamos, por variável que foge ao nosso controle. 
Por isto, em todas as oportunidades, vimos alertando 
nossos sócios, para que busquem manter suas lavou-
ras e avaliem a disponibilidade de água da proprieda-
de com as áreas de plantio. Jamais plantar além da 
capacidade hídrica da propriedade. 

Alertamos isto, inclusive, em nossa mensagem 
de abertura na Assembleia Geral Ordinária(AGO) da 
Cooabriel, realizada no dia 04 de março. 

A AGO representa o acontecimento mais impor-
tante da Cooperativa e por isto, queremos aqui agra-
decer a presença e participação de nossos sócios. 
Agradecer também os nossos colaboradores pela 
organização de toda estrutura de trabalho do evento 
que reuniu mais de mil pessoas. 

Sócios demonstraram orgulho com o desempenho 
da cooperativa no ano, apesar do cenário de desa-
fios das mais variadas situações como foi enfrentado 
em 2015.

 A AGO teve maturidade de destinar as sobras para 
serem reinvestidas nas ações do plano de desenvol-
vimento para o ano de 2016, que contemplarão além 
de aspectos estruturais, as áreas de mercado, go-
vernança, qualidade do café e sustentabilidade. Por 
isto, já foi dado início às ações do PAEX, bem como, 
a implementação do plano de desenvolvimento da 
Fazenda Modelo da Cooabriel, projetos que nos or-
gulham.

A Assembleia Geral dedicou os primeiros minutos 
para reverenciar o Conselheiro Administrativo, Ju-
remar Pin, que faleceu no dia 25 de dezembro de 
2015. Estendemos a homenagem a este homem de 
alma cooperativista, que deixou uma cadeira vazia 
na mesa do nosso conselho administrativo.

Registramos neste informativo, e convidamos o 
leitor para ver algo mais do que temos vivido nestes 
primeiros meses. Vale conhecer os novos sócios da 
Cooabriel, os quais recebemos nos eventos de boas 
vindas.
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Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

JUREmAR PIN-ALmA COOPERATIvISTA

A Assembleia aprovou a realização do XIII 
Concurso Conilon de Excelência Coo-
abrieL, como forma de dar sequência ao 
estímulo da produção de cafés especiais.

Os cafés especiais caíram no gosto dos 
capixabas. Só no Espírito Santo o consu-
mo do produto cresce 25% a cada ano.
 
Cooabriel implanta Fazenda “Experimen-
tal”  e inicia o primeiro ciclo de atividades 
com a ampliação de matrizes clonais do 
café conilon.

É esperada grande quebra na safra de 
café capixaba, devido aos efeitos da pior 
seca da história do Estado.

Vamos ter uma safra desuniforme, com 
grãos granados e grãos ainda em água, o 
que poderá apresentar prejuízos na hora 
do beneficiamento.

Nossa previsão é de que a colheita de 
café conilon no Espírito Santo, comece 
no mês de abril com estimativa de produ-
ção de 5 milhões de sacas. 

Com uma safra pequena na região, nos-
sa orientação é que o produtor fique 
atento à qualidade do grão, para com-
pensar a perda na produção.

Não se precipite com a colheita. Espere 
o momento certo de maturação do grão. 
Jamais colha grandes percentuais de 
grãos de café verde, para evitar prejuízos 
em peso e qualidade.
 
O Espírito Santo, que no ano de 2015,  
atingiu record de exportação de café co-
nilon, deve exportar até 50% menos café 
em 2016.

E os preços do café continuam baixos.

A Organização Internacional do Café 
estima que o consumo de café em 2015 
tenha sido de 152,1 milhões de sacas. 

O consumo global de café cresce 1,2% 
em 2015, diz OIC   

O Brasil é o maior produtor e exportador 
mundial de café e o segundo maior con-
sumidor.

Segundo o Conselho Nacional do Café 
(CNC), a safra 2016 de café do Brasil de-
verá se situar entre 47 milhões e 50 mi-
lhões de sacas.

O consumo de café por meio de capsu-
las (monodoses), vem ganhando o mun-
do, mas também crescem as restrições 
quanto ao descarte da embalagem, tan-
to que a cidade de Hamburgo, a segun-
da maior da Alemanha, proibiu a compra 
de cápsulas descartáveis de café por re-
partições públicas, em uma medida para 
reduzir a quantidade de lixo que polui o 
meio ambiente.

Maior consumidor mundial do café, os 
Estados Unidos, criou lei, que estabe-
lece regras bastante restritas para a im-
portação de bens cujo processo produ-
tivo contemple denúncias de trabalho 
escravo/forçado e/ou infantil (TFEI). O 
café brasileiro não foi rotulado como 
proveniente de explorações que ense-
jam TFEI.

A cafeicultura brasileira se uniu em 
repúdio ao relatório sensacionalis-
ta publicado pela ONG dinamarquesa 
Danwatch, no dia 3 de março, que  de-
nigre a cafeicultura brasileira perante o 
mundo ao equivocadamente destacar 
que a principal atividade social do País 
é regida por trabalho escravo e infantil.

A Assembleia Geral da Cooabriel dedicou os pri-
meiros minutos para reverenciar o seu Conselheiro 
Administrativo, Juremar Pin, que faleceu no dia 25 
de dezembro de 2015, após um mal súbito, que aos 
65 anos, interrompeu a sua trajetória de vida.

Sócio da Cooabriel desde o dia 03 de outubro de 
2001, Juremar, demonstrou o verdadeiro papel de 
sócio, com participação assídua na vida da Coope-
rativa, incorporando e disseminando os grandes be-
nefícios e valores do cooperativismo. Seu perfil éti-
co, comprometido, cooperativo e participativo, além 
das características de liderança visionária, aproxi-
maram-lhe das decisões estratégicas da Cooperati-
va e por isto, atuou como Conselheiro Fiscal Efetivo 
no mandato 2007/2008 e em seguida, foi eleito Con-
selheiro Administrativo (04/2008-03/2011), e reelei-
to nos dois mandatos seguintes (04/2011 a 03/ 2014 
e 03/2014 a... seria até 2017). 

“Juremar Pin  - Eternamente gratos pela grande contribuição, pelo seu 
exemplo, dedicação, empenho, envolvimento, comprometimento com 
todos os assuntos relacionados à Cooabriel, nos seus 15 anos de vida 
associativa, seja na sua atuação como membro do conselho, ou no gran-
de orgulho que demostrava em representar o nome da COOABRIEL por 
onde fosse. Exemplo de liderança familiar, comunitária e cooperativista. 
Um legado para a vida” – Mensagem do Conselho de Administração da 
Cooabriel 

“O Juremar, teve uma trajetória muito importante na vida da  cooperativa. 
Desde que foi convidado a fazer parte do Conselho sempre manteve a 
postura de autêntico representante, comprometido com o que fazia. Muito 
querido por todos, foi um produtor exemplar e um líder importante para 
o cooperativismo regional, braço forte da Cooabriel na região de Nova 
Venécia-ES. Um homem de palavra, confiável e um amigo leal, acima 
de tudo. De natureza simples, mas de grande visão, enxergava longe, 
contribuindo nas importantes decisões da cooperativa” - Antônio Joaquim 
de Souza Neto - Presidente da Cooabriel

“O Juremar, foi sempre uma pessoa muito centrada, de poucas palavras, 
mas de muitas ações. Ele tinha foco em tudo que fazia e sempre com 

Uma grande perda, não somente para nós da família 
Cooabriel, mas para o cooperativismo regional e, principal-
mente, para seus familiares e a comunidade de vivência.

A cafeicultura perdeu também um produtor modelo, que 
primou em conduzir o desenvolvimento tecnológico e a 
gestão da propriedade. Participava da Consultoria Técnica 
da Cooabriel desde 2006, onde aprendeu, aplicou e disse-
minou as grandes tecnologias em café, no sítio da família 
(Cº Rio do Norte, Nova Venécia-ES), sempre junto com 
seus filhos, que hoje se firmam no grande legado deixado 
por este grande homem.  

Naquele silêncio, a Assembleia da Cooabriel (04/03/16) 
composta por mais de mil pessoas, referenciava um Con-
selheiro que havia participado de todos os resultados da 
Cooperativa em 2015, até as últimas decisões no final do 
ano, junto aos demais membros do Conselho Administra-
tivo. Um líder e ser humano extraordinário. Uma alma co-
operativista.

Depoimentos
sábias decisões. Foi um elo importante da corrente de decisões do 
Conselho e hoje, com sua cadeira vazia, nosso esforço tende a ser 
dobrado”. Luiz Carlos Bastianello, Vice Presidente da Cooabriel.

“Um diretor sempre dedicado, sempre muito atuante e muito presente 
no dia a dia dos trabalhos aqui da filial de Nova Venécia-ES. Ele visita-
va a unidade periodicamente, se envolvia e atuava como verdadeiro re-
presentante da Cooabriel. Um diretor 100% que irá fazer falta”. Valdecir 
Schimidt, gerente da Cooabriel em Nova Venécia-ES.

“Falar no Juremar Pin é fácil, podemos resumir tudo isso como HOMEM 
FAMÍLIA, e o que me impressionava é o amor que apresentava pela 
sua esposa dona Marta e sempre com pequenas palavras, era indis-
cutível o seu sentimento. Foi um homem que vivia o cooperativismo, 
participativo, humilde, empreendedor, sempre pronto para a luta a favor 
do cooperativismo. Questionava no que achava que deveria melhorar 
e trazia idéias para que fosse implementada. Era um grande elo entre 
a cooperativa e o associado e que demostrava muito carisma entre os 
produtores. Enfim um grande amigo e apoio que tivemos na filial de 
Nova Venécia e Boa Esperança” – Wander Ramos Gomes -Engº Agrº, 
Coordenador Técnico da Cooabriel.

Homenagem
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COOABRIEL ImPLANTA FAZENDA mODELO
Equipamento de Proteção

 Individual (EPI)

Treinamento Café com 
Sustentabilidade na Cooabriel

Experimentos, diversificação e Práticas Sustentáveis

O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Sou-
za Neto, relatou que a fazenda está sendo implementada 
para ser um modelo de projeto sustentável, com experi-
ências voltadas para melhoramento em café a partir de 
materiais diferenciados (produtivos, adaptados, sadios), 
bem como, em diversificação de culturas. “A Fazenda 
é um sonho que virou realidade. Queremos intensificar 
a pesquisa e oferecer suporte ao nosso produtor e sua 
família, especialmente, as experiências em diversifica-
ções de culturas, com ênfase à pimenta-do-reino, cacau 
e seringueira, com experimentos de consorciamento 
com outras culturas (coco com cacau seria uma delas)” 
- avaliou.

Também muito entusiasmado com o projeto, o vice 
presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, acom-
panha a cada passo o desenvolvimento das ações da fa-
zenda, classificando o empeendimento como “laborató-
rio” da Cooabriel para as tecnologias de produção. “Será 
um espelho de propriedade rural autossustentável, que 
servirá de base para demonstrar aos sócios sua viabili-
dade . Iniciamos o projeto em café,  com o primeiro ciclo 
de plantio (40 mil mudas) para o novo jardim de matrizes, 
que estaremos ampliando no sentido de aumentar a ca-
pacidade plena de produção de clones, com a intensão 
de expandir os viveiros regionalizados, implantados pró-
ximos às unidade da Cooabriel (Espírito Santo e Bahia) 
para facilitar o ecesso ao cooperado e reduzir o custo de 
produção” - declarou.

O coordenador do projeto, Alisson Scalfoni, gerente 
do setor de produção de mudas, destacou que a Fazen-
da Modelo, significa a realização de um sonho constru-
ído há mais de 15 anos e conclui: “É uma oportunidade 
de poder desenvolver um projeto integrado de café com 
novas alternativas de cultura para o sócio. Reforça a vi-
são do sócio a respeito da importância da cooperativa 
para sua atividade. Ainda, uma grande satisfação de ini-
ciar um projeto na base e impulsionar seu crescimento”.

Dando continuidade 
às práticas sustentá-
veis, vamos falar do uso 
do Equipamento de pro-
teção individual - EPI.

O uso de EPI 
( E q u i p a m e n t o 
de Proteção In-
dividual) reduz a 
exposição do tra-
balhador aos pro-
dutos químicos, 
evitando sua into-
xicação, que pode 
ocorrer através da 
pele, olhos, boca 
e nariz.

O EPI deve ser 
usado não só para 
pulverizar, mas 
também sempre 
que for manusear  os produtos, como no prepa-
ro da calda e quando for entrar na área tratada 
durante o período de segurança do produto apli-
cado. Após o uso, o EPI deve ser devidamente 
lavado, pendurado para secar e guardado em 
local separado de outros tipos de vestimentas 
para evitar contaminação.

O EPI é hidro-repelente, ou seja, não deixa que 
o produto entre em contato com a pele e permite 
a troca de ar, melhorando o conforto térmico.

Após o limite de uso recomendado pelo fabri-
cante, o EPI deve ser substituído. É necessário 
também, observar se o EPI possui Certificado de 
Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Em-
prego, que garante sua qualidade e segurança.

Cada trabalhador deve possuir seu próprio 
EPI e para melhorar a segurança e conforto, re-
comeda-se que as aplicações sejam feitas nas 
horas frescas e que se use uma roupa leve por 
baixo do EPI. 

Proteja-se, sua vida em primeiro lugar.

Como parte do projeto contemplado no Planejamento 
Estratégico para o desenvolvimento do agronegócio, a 
Cooabriel adquire terreno e inicia a implantação da “Fa-
zenda Modelo Cooabriel de Diversificação”.

O Projeto que faz parte do sonho dos sócios e da 
diretoria da Cooperativa por mais de uma década, final-
mente, começa a tomar forma.

A Fazenda Modelo é uma propriedade rural, com uma 
área de 27 alqueires, adquirida no final do ano passado. 
Está localizada no córrego Braço do Sul, município de 
São Domingos do Norte-ES, distante há 20 quilômetros 
da sede administrativa da Cooabriel e 13 quilômetros do 
atual setor de produção de mudas (viveiro, jardim clo-
nal), portanto, próximo a unidades administrativas.

 O Novo empreendimento, desponta como uma gran-
de expectativa de apoio à melhoria da diversificação 
agrícola dos sócios, além de suporte ao melhoramento 
genético do café conilon, base para experimentos técni-
cos e também de apoio ao desenvolvimento educacio-
nal.

Dentre os objetivos da Fazenda, está a ampliação de 
matrizes clonais do café conilon, implantação de novas 
culturas para apoio à diversificação, ações de sustenta-
bilidade e infraestrutura de treinamento.

O QUE SERÁ FEITO?
O planejamento da Fazenda, elaborado pelos pro-

fissionais técnicos da Cooabriel em conjunto com a 
Diretoria, em síntese, estará contemplando:

Cafeicultura - 47ha de área destinada (2015 a 2020)

- Ampliação das Matrizes Clonais – material gené-
tico do INCAPER - iniciou no final do ano de 2015 com 
preparo da área e o plantio do primeiro ciclo (inicial 
de 40 mil mudas) (10,5 ha) e concluído em fevereiro 
de 2016. Para o ano de 2017 está previsto o plantio 
de mais 40 mil plantas. ( 35.000 pés 9 ha).

- Plantio de outros materiais genéticos – a serem 
estudados – para avaliação de adaptação no tocante 
à resistência, potencial de produção e estrutura da 
planta.

Diversificação - 28ha de área
- Implantação de novas culturas -  sendo defini-

dos 05 hectares para a pimenta-do-reino, 06 hectares 
para cacau, 10 hectares para seringueira e o restante 
da área para outras culturas que estarão sendo es-
tudadas. 

Práticas de sustentabilidade
- Atividades conduzidas com práticas racionais- 

manejo sustentável
- Preservação das essências nativas - 02 alquei-

res de mata preservada, com espécies que serão ca-
talogadas.

- Manejo de nascentes  - com condução de vege-
tação nativa nas cabeceiras e plantio de matas cilia-
res.

- Outras - estrutura de preservação de água, con-
trole da erosão e conservação do solo.

Infraestruturas Gerais
- Construção de residência (caseiro) – concluído 

em janeiro/2016.
- Instalação de parte elétrica e sistema de irrigação 

– primeira etapa em 2015 e finalização em 2016.
- Construção da grande barragem – projeto para 

2016 /2017).
- Área de treinamento – estudo para implantar in-

fraestrutura para eventos técnicos e educacionais, 
como dias de campo, seminários, encontros de for-
mação técnica.

- Outras - Implantação de sistema de aperfeiçoa-
mento de secagem, equipamento de descascamento 
do café e outras estruturas de agregação de valor. 
Serão realizados estudos de viabilidades para estas 
ações e para outras benfeitorias de apoio (escritório, 
cantina, galpão).

Quarenta cafeicultores, tiveram oportunidade de 
participar no dia 16/02, do Treinamento Café com Sus-
tentabilidade, realizado nas dependências da Cooa-
briel em São Gabriel da Palha-ES, pela equipe técnica 
do Cetcaf – Centro de Desenvolvimento Tecnológico 
do Café.

A Cooabriel apoiou o evento, que teve o objetivo de 
ampliar as discussões junto aos cafeicultores, sobre as 
boas práticas agrícolas na cafeicultura e sobre as cau-
sas e formas de evitar defeitos na produção de café 
nos processos de colheita e pós colheita para apurar a 
qualidade do grão.

Os participantes conheceram aspectos do preparo 
do café torrado e na forma espresso e as alternativas 
de secagem do grão em terreiro coberto e secador a 
fogo indireto.

Também fez parte do conteúdo programático, a vi-
sitação às estruturas de armazenagem da Cooabriel 
para estudo do processamento do café.

Foram parceiros do curso: Cooabriel, Cetcaf, Si-
coob, Incaper e Senar.

Espaço Sustentável
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RECOLHImENTO DE FUNRURAL 
 PRA ONDE vAI?

Eng. Agrº Msc Wander R. Gomes - COOABRIEL I  Eng. Agrº Msc Jeferson P. Ferreira - COOABRIEL

O que esperar da safra de Conilon para o Norte do 
Espirito Santo e Sul da Bahia
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No decorrer da prestação de contas que a Cooabriel realizou no 
período das reuniões preparatórias nas unidades, surgiram muitas 
dúvidas acerca da destinação dos impostos recolhidos sobre a 
comercialização do café.

Os números relativos ao exercício de 2015, apontam um 
recolhimento total aos cofres públicos de R$ 37.490.442,80 (trinta e 
sete milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e 
dois reais e oitenta centavos), dos quais R$ 28.573.841,00 foram de 
ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias); R$ 6.861.872,73 
foram de FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) 
e R$ 2.054.729,07 foram de encargos sobre a folha de pagamento 
dos funcionários e terceirizados - FGTS e INSS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e ao Instituto Nacional do Seguro Social).

Se consideramos um faturamento bruto de R$ 430.381.207,17, 
podemos concluir que os recolhimentos equivalem a 8,71% sobre 
toda movimentação realizada.

Estes impostos têm várias destinações, mas queremos nos ater 
a informações acerca das destinações do FUNRURAL, que apesar 
de incidir apenas  2,3% sobre o valor da comercialização do café, 
tem uma destinação muito importante e a principal delas, é o custeio 
de benefícios da previdência social que é paga ao trabalhador rural 
segurado especial, que estimamos em torno de 90% do quadro de 
cooperados produtores de café da Cooabriel (desse percentual, 
75% detém a DAP FÍSICA - carta de aptidão ao PRONAF).

Os municípios cobertos pela área de abrangência da Cooabriel  
são na realidade verdadeiros modelos de reforma agrária natural 
onde a grande maioria dos produtores retiram da terra o sustento 
de si e de suas famílias em áreas que não ultrapassam a trinta 
hectares de terra.

Os benefícios cobertos pelo INSS aos trabalhadores rurais 
segurados especiais, são aposentadoria por idade(55 anos mulher 
e 60 anos homem); Pensão por morte, auxílio-doença, auxilia-
acidente, aposentadoria por invalidez, auxilio-reclusão e auxílio-
maternidade. 

A fonte de custeio para estes benefícios encontra previsão na 
Lei 8.212/91, que em seu artigo 25 dispõe o seguinte teor:

Art. 25 - A contribuição do empregador rural pessoa física, em 
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do artigo 
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 
a do inciso V e no inciso VII do artigo 12 desta Lei, destinada à 
Seguridade Social, é de: 

I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização de sua 
produção; 

II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização de 
sua produção para o financiamento das prestações por acidente 
do trabalho. 

Parágrafo primeiro - O segurado especial de que trata este 
artigo, além de contribuição obrigatória referida no caput, poderá 
contribuir, facultativamente, na forma do artigo 21 desta lei.

É importante lembrar que esta não é a única fonte de custeio da 
previdência social para o pagamento de benefícios ao produtor rural 
e que o único segurado que adquire todos os direitos previdenciários 
sem o pagamento individual é o segurado especial. Todas as 
demais modalidades de segurado para ter direito a benefícios tem 
que pagar mensalmente a sua contribuição, daí, a importância do 
recolhimento correto do percentual sobre a comercialização do 
produto, lembrando que sobre a comercialização do café no ano 
de 2015, os recolhimentos efetuados pela COOABRIEL, conforme 
acima já mencionado, totalizaram R$ 6.861.872,73, o que é uma 
quantia substancial se considerarmos para uma única empresa que 
movimentou apenas 1.000.000 de sacas de café.

Se considerarmos a produção de café anunciada para o 
Estado em 2015 e se os recolhimentos tivessem sido efetuados 
corretamente, os cofres da previdência social teriam recebidos em 
torno de R$ 50.000.000,00(cinquenta milhões de reais). Será que 
este recolhimento se consolidou?

O ano de 2015 foi marcado pela seca em toda região Norte 
e Noroeste do Espirito Santo, e também no sul da Bahia. As 
chuvas vieram em janeiro de 2016 e com ela a renovação da 
esperança dos cafeicultores em ter uma boa safra. 

O volume de chuvas foi bom para o mês de janeiro, mas 
longe de ser o suficiente para encher todos os reservatórios e 
recarregar as aguas subterrâneas que abastecem as nascen-
tes, restando ainda um grande déficit que necessita ser pre-
enchido não só com chuvas, mas também com o uso racional 
da agua durante o restante do ano.

Como ocorrido em 2015, a distribuição dessas chuvas fo-
ram bem variadas indo desde 120 mm até 350 mm em algu-
mas localidades, mas pelo menos dessa vez elas ocorreram 
de forma generalizada.  Este fato proporcionou aos nossos 
consultores técnicos de campo a possibilidade de terem uma  
visão sistêmica que será apresentada neste texto, sobre os 
reflexos da seca, combinado com as infestações de pragas 
e ocorrência de doenças no panorama de produção da cafei-
cultura do Sul da Bahia e Noroeste do ES, regiões de atuação 
da Cooabriel (Cooperativa Agrária de Cafeicultores de São 
Gabriel).

A volta da água juntamente com a elevação da temperatu-
ra, fez com que o crescimento de ramos, que até então estava 
estagnado, voltasse a ocorrer nos dias quentes e úmidos da 
primeira quinzena de janeiro. Este crescimento vegetativo é o 
que garantirá a produção em 2017, por isso é tão importante 
que ocorram mais chuvas e que a adubações e controle de 
pragas e doenças sejam realizadas corretamente. Devido a 
florada tardia ocorrida em novembro, produtores que reduzi-
ram ou pararam de irrigar antes de setembro, possuem lavou-
ras que apresentam grandes quantidades de grãos em água. 
A desuniformidade nos estágios de granação é tão grande 
que é comum se encontrar na mesma verganta grãos grana-
dos e grãos em água (FIGURA 1), o que poderá ocasionar um 
prejuízo na hora do beneficiamento.

O produtor deve ajustar as adubações e o regime de irri-
gação de acordo com a situação vigente. Os grãos que ain-
da não estão completamente granados necessitam de adu-
bações maiores e mais frequentes, sobretudo a potássica, 
quando comparado ao mesmo período de um ano chuvoso. 
As irrigações também devem ser mais frequentes, no intuito 
de propiciar uma condição favorável tanto ao crescimento ve-
getativo quanto à granação.

Como já era esperado a escaldadura dos ramos e grãos 
ocasionada pelo sol, foi intensificada pelo pouco desenvolvi-
mento vegetativo que fez com que as copas ficassem menos 
densas que o normal para época (FIGURA 2). Isto além de 
ocasionar o abortamento quase que por completo do chum-
binho oriundo das últimas floradas, faz com que grãos com 
estado de desenvolvimento avançado também sejam cascas 
queimados (FIGURA 3).

Os frutos que se desenvolveram entre os meses de ou-
tubro/novembro,  proveniente da primeira florada e principal-
mente nos clones precoces, apresentam uma perca signifi-
cativa com o “chochamento” (FIGURA 4) ocasionado pelas 
altas temperatura, alta radiação solar e água insuficiente, 
pois a evapotranspiração (transpiração da planta + evapo-
ração do solo) atingiu uma demanda acima de 6 mm/dia, 
correspondendo ao consumo de água superior a 15lt/planta/
dia. Estes fatores fazem com que os grãos remanescentes 
nas plantas dos clones mais precoces tenham um rendimen-
to menor no beneficiamento, podendo chegar a conversão 
de 8 sacos de 80 litros de café maduro para uma saca pilada 
de 60 kg ( na normalidade essa conversão é de 4 para 1).

Com a chegada das chuvas, os grãos chochos que ficaram 
na planta nos clones médios e tardio foram abortados, ficando 
somente os frutos que estavam na fase de chumbinho e em 
água. Provavelmente os grãos restantes ficarão menores e 
com a casca mais fina, o que fará com que os prejuízos sejam 
vistos no momento de colheita (sacos maduros na roça) e não 
no beneficiamento, principalmente dos clones tardios onde se 
acredita obter um melhor rendimento. Haverá uma redução 
na eficiência nas máquinas na hora da pilagem (descasca-
mento do fruto) devido ao tamanho variável dos grãos.

Após as chuvas de janeiro a cochonilha da roseta (Plas-
nococcus citri) (FIGURA 5) voltou a assombrar os cafeicul-
tores, devido ao maior tempo dos frutos em fase de chum-
binho o que predispôs a planta ao ataque da praga, pondo 
em risco os de grãos que ainda estão nos pés de café. Os 
produtores  que não possuem assistência técnica adequa-
da e que não fizeram as aplicações no solo com inseticidas 
sistêmicos na hora certa, estão entre os mais prejudicados 
com essa praga. Já o ácaro vermelho (Oligonychus ilicis) 
(FIGURA 6) encontrou na chuva uma situação contrária à 
sua infestação, sendo facilmente controlados com acarici-
das que atuam em todas as fases da praga. 

Dentre todos os fatores que ocasionam perdas, o fator 
climático realmente sempre será o mais importante na agri-
cultura. É ele que torna o ambiente favorável a propagação 
de pragas e doenças, é ele que define o desenvolvimento 
das plantas, e com o café não podia ser diferente. A seca 
aliada às altas temperaturas  foi o maior fator para quebra 
com café conilon em 2016. 

Mesmo com todos os problemas apresentados, o produ-
tor de café de conilon, não possui perda total em sua lavou-
ra. De acordo com nossos técnicos de campo que realizam 
visitas periódicas em 16.272 há de café, a perda de safra 
está em torno de 30% a 35% ao total que era esperado. 
Em verdade sabemos que o clima e o manejo das lavouras, 
pode mudar essa realidade até o momento da safra. 

Agradecimento ao apoio de toda equipe técnica de cam-
po da Cooabriel, nos programas de Consultoria Técnica e 
Conilon Eficiente.

Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL
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Gestores da Cooabriel em treinamento

Entre Nós... Fotos cedidas por familiares e noivos.

Mais de cinquenta mulheres, participaram no dia 11/03 do curso 
de cooperativismo, realizado pela Cooabriel, no Centro de Eventos 
de São Gabriel da Palha-ES, em parceria com o Sistema  OCB-
SESCOOP-ES.

O objetivo, foi  trabalhar aspectos do fundamento cooperativis-
ta, princípios e valores e demonstrar a estrutura organizacional - 
funcionamento do sistema cooperativista, além de abordar o perfil 
do comportamento cooperativista e a disseminação da cultura da 
cooperação.

O tema cooperativismo faz parte da dimensão número 01 dos 
trabalhos estratégicos definidos pelo Núcleo Feminino da Cooabriel, 
desde sua fundação em 2009, portanto, o curso reforça as diretrizes 
traçadas. 

Quem ministrou a capacitação, foi o analista de mercado do Sis-
tema OCB-SESCOOP-ES, Alexandre Costa Ferreira, que trabalhou o 
conteúdo, estabelecendo comparativos baseados no estudo de caso 
da própria cooperativa. Ele destacou que em sua percepção, a Coo-
abriel representa hoje, uma das cooperativas do Estado do Espírito 
Santo, que mais se preocupa com seu cooperado. “A Cooabriel possui 
ações efetivas de relacionamento com seu quadro social, e destaco: O 
trabalho de grande apoio que realiza com o Núcleo Feminino, a meto-
dologia do programa de Assistência Técnica, o trabalho de informação 
aos sócios em suas unidades com as reuniões preparatórias para a 
Assembleia Geral, e o envolvimento da diretoria e dos funcionários em 
todas as ações”- definiu.

Maria Tereza Menegatti Debortolli, membro fundadora do núcleo, 
avaliou que o curso vem reforçar o entendimento sobre cooperativis-
mo e a cooperativa. “Uma oportunidade de estudar como as coisas 
acontecem no cooperativismo e mais profundamente os serviços da 
cooperativa” – declarou

Cleida Maria Aguiar Massucatti, que além de membro do núcleo, con-
tribui com a área de formação do grupo, disse que já participou de muitos 
cursos sobre cooperativismo e a participação sempre vem complementar 
o conhecimento. “Cada vez que aprofundamos um tema, mais aprende-
mos. E isto é muito bom em todas as áreas do conhecimento”- resumiu.

Curso de Cooperativismo para 
membros do Núcleo Feminino

Foi dado início às atividades do PAEX - Programa 
Parceiros para Excelência, que contempla uma das 
ações do Plano de Atividades da Cooabriel para 2016, 
aprovado na assembleia geral.

No dia 09 de março o professor, Marcos Silva Ra-
mos, associado da Fundação Dom Cabral, já realizou 
entrevistas com o diretores e gerentes para medir a 
aderência de cada um ao projeto.

E no dia 10 de março, foi realizada na sede da Cooa-
briel a primeira reunião com o grupo de gestão, respon-
sável por elaborar o planejamento estratégico. Segundo 
o gerente administrativo da Cooabriel, Samuel Lopes 
Fontes, o grupo foi selecionado respeitando a participa-
ção de todas as unidades de negócio da cooperativa. “O 
encontro foi marcado pelo alto grau de interesse e parti-
cipação e o resultado não poderia ser outro, cumprimos 
a primeira parte do curso no tempo combinado e com 
aproveitamento”- relatou entusiasmado.

Para as próximas fases que envolve a construção 
do planejamento, prevista para acontecer até o mês de 
julho, esse grupo participará de mais 10 encontros. Na 
sequência, entra uma fase muito importante, qual seja, 
as avaliações gerenciais mensais (AGM), que têm por 
objetivo monitorar com frequência a evolução dos pro-
jetos que compõem o planejamento.

PAEX - Programa Parceiros para Excelência, é um 
programa da Fundação Dom Cabral, onde a cooperati-
va foi selecionada para participar e vai contar com par-
ceiros, SEAG/ES – Secretaria de Agricultura do Estado 
e Sistema OCB/ES para absorver parte do investimen-
to. Serão três anos de atividades, perfazendo um total 
de 500 horas de atividade por ano de projeto. As ações  
têm como proposta uma reengenharia de gestão por 
meio do planejamento estratégico.

Gerentes da Cooabriel, das diversas áreas, participaram nos 
dias 11 e 12 de março de 2016, em São Gabriel da Palha-ES, de 
um treinamento voltado para trabalhar e vivenciar comportamentos, 
aspectos profissionais, humanos e cooperativos, dentro da aborda-
gem da liderança. O projeto está sendo realizado pela Cooabriel, 
em parceria com o Sistema OCB-SESCOOP/ES.

As “Vivências de Liderança”, são formatos metodológicos edu-
cacionais que levam o participante a uma reflexão sobre seus 
comportamentos e atitudes no exercício da liderança, com vista a 
aprimorar a sua forma de viver isto no seu contexto de vida, espe-
cialmente, profissional. Para o consultor da AME Consultoria, Eliseu 
Felipe Hoffmam, que ministrou o treinamento, o modelo de trabalho 
aplicado, visa acima de tudo, resgatar aspectos importantes de todo 
contexto de vida do participante. “O propósito sobretudo, é dar uma 
chacoalhada para despertar a importância do lado humano na or-
ganização. Digo sempre, se você não pode mudar o seu caminho, 
mude sua maneira de caminhar. O grupo da Cooabriel é leve, moti-
vado e muito comprometido com resultados, além de muito afetivos 
uns com os outros”.

 O gerente geral, Edimilson Calegari, avaliou que além de propor-
cionar novos conhecimentos, o curso leva o participante a despertar 
a sua essência profissional e humana. “Um curso deste formato, nos 
faz avaliar com mais profundidade a importância da empresa e as 
pessoas que dela fazem parte. As grandes atribuições do dia a dia, 
as vezes nos levam a esquecer esta essência e o curso vem reativar 
isto”- destacou. 

 Valcimar Valim Sodré, gerente pela filial em Alto Rio Novo, falou 
da importância do modelo aplicado, e definiu: “O curso é fora do con-
vencional e que por isto, permitiu maior fluência de ideias, interação, 
igualdade de opiniões e um despertar de emoções e sentimentos 
importantes para a tomada de decisões, além de permitir avaliar um 
jeito diferente de conduzir equipes de trabalho e a vida pessoal. Um 
treinamento totalmente inovador. Parabéns aos organizadores”.

Jefferson Ferreira de Oliveira, responsável pelo setor administra-
tivo e loja de Águia Branca-ES, disse que o curso proporcionou uma 
grande oportunidade de aprendizado e o diferencial foi atribuído 
ao profissionalismo do instrutor e à equipe presente. “O curso abre 
nossos caminhos e as vivências permitem reflexões sobre várias 
mudanças, especialmente, para a melhoria no ambiente de trabalho. 
Aprender é sempre importante, mas um curso como este, ensina 
mais do que uma graduação ou especialização inteira” - pontuou  

“Um treinamento de alto impacto para proporcionar reflexões so-
bre processos de mudança, a formação de time e avaliar responsa-
bilidades e desafios da liderança para os novos tempos” – destacou 
a assistente do setor de RH da Cooabriel, Laísa Gomes Ferreira 
da Fonseca, que coordenou a capacitação e disse que esta foi a 
primeira etapa do treinamento, com fechamento previsto para o final 
do ano (18 e 19 de novembro).

COOABRIEL DÁ INÍCIO ÀS 
ATIvIDADES DO PAEX

NOvOS SÓCIOS - ESTUDO E BOAS vINDAS 
Os cafeicultores aprovados como novos sócios da Cooabriel ti-

veram oportunidades de participar dos “Encontros de Novos Sócios”, 
realizados nas unidades de Nova Venécia-ES (02/02) e na sede em 
São Gabriel da Palha-ES (dia 03/02), reunindo 133 produtores.

O presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto, recebeu os cafei-
cultores, no encontro em São Gabriel da Palha, pontuando aspectos 
fundamentais da participação ativa dos sócios na vida da coopera-
tiva. Entusiasmado, falou: “Ao se associarem, vocês se tornam um 
dos donos de uma instituição de nome, séria, com mais de 52 anos 
de trabalho, e precisam conhecer seu funcionamento. Este encontro 
é uma das oportunidades, inclusive, para conhecerem seus direitos 
e obrigações”.

Em 2015, integraram 350 novos cafeicultores ao quadro social da 
Cooabriel e a cada ano, novos cafeicultores são atraídos pelo modelo 
de trabalho da Cooperativa que congrega um total de 5.026 sócios.

O Projeto Novos Sócios, é um instrumento utilizado pela Coo-
abriel para introdução efetiva dos novos membros à vida da coo-
perativa. Possibilita que conheçam funcionalidades da prestação de 
serviços e as formalidades legais contidas em seu Estatuto Social 
(direitos e obrigações), além de integração entre os cafeicultores.

Além dos assuntos de formalidade social, os últimos encontros, 
debateram o tema sustentabilidade, dentro do Programa 4C, abor-
dando os princípios e práticas inaceitáveis do seu código de con-
duta, além da apresentação das funcionalidades do novo site da 
Cooabriel com ênfase à área do cooperado em suas possibilidades 
de acesso.

Atento a toda programação do encontro, o senhor, Adeir Boecker, 
do Córrego do Paiol, São Gabriel da Palha, avaliou que o evento é 
uma forma de possibilitar aos sócios a ampliação das informações 
sobre a rotina da Cooperativa. “Já conheço e acompanho os traba-
lhos da cooperativa e vejo que esta reunião é muito significativa. 
Me associei atraído pelos serviços de suporte que a cooperativa 
oferece, especialmente, assistência técnica especializada, além da 
segurança no depósito do nosso café” – pontuou.

O senhor, Ivânio Teixeira de Oliveira, de Vila Valério, avaliou que 
foi importante participar do encontro pelos esclarecimentos de vários 
pontos. Ele disse que se motivou a fazer parte da Cooabriel, devido 

o seu modelo de união e de seriedade. “A Cooabriel é segura, oferece 
muitas opções de serviços adequados para a nossa atividade. Um 
nome limpo traz sempre uma vantagem em tudo” – destacou.

O senhor, Samuel Talhati, que tem propriedade em Vila Verde, 
município de Pancas, disse que conhece a Cooabriel desde que tra-
balhava em uma firma de montagem de estrutura de galpões, quan-
do prestou serviços na construção de um armazém na sede, e que 
desde então, reconhece a seriedade da instituição, especialmente na 
armazenagem do café do sócio, além do legado de honestidade dos 
diretores, construído há anos, com referência a nomes dos saudo-
sos sócios, Eduardo Glazar, Dário Martinelli e Archângelo Laurindo 
Lorenzoni. “Vejo a importância de uma diretoria formada por pesso-
as honestas, de caráter, que trata bem a todos e preserva e cultiva 
os valores de famílias. Tenho ainda a dizer que considero importante 
o sócio não ter pressa para comercializar seu café, podendo fazê-lo 
dentro da sua necessidade, além da alegria de saber que o café do 
sócio só saí dos armazéns mediante sua autorização” – declarou.

Nédis Schneider e Genivânia, celebram 
16 anos de feliz união. Ele é filho 
do sócio, Samuel Schneider e Dona 
Paulina, que fazem esta homenagem 
desejando grandes bençãos ao casal.

Parabéns Gustavo Kipert pelo seu 
aniversário (03 anos - dia 12/03)! E 
também para o irmão, Otávio Kipert (08 
anos - dia 24/04). Eles são filhos do sócio, 
Sidiney Kipert. 

Muitas felicidades ao 
casal, Wallissis Strelow 
(nosso colaborador) e 
Patrícia Zambom Kalker  (o 
casamento foi no dia 23/01). 
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Cooabriel realiza AGO e sócios se orgulham do desempenho

Sócios da Cooabriel, reunidos em Assembleia Geral 
Ordinária(AGO), no dia 04 de março, nas dependên-
cias do armazém da sede em São Gabriel da Palha-ES, 
aprovaram o relatório de atividades da diretoria com as 
contas dos resultados econômico-financeiros relativos 
ao ano de 2015 e destinaram as sobras para serem rein-
vestidas nas ações do plano de desenvolvimento para o 
ano de 2016, que contemplarão além de aspectos estru-
turais, as áreas de mercado, governança, qualidade do 
café e sustentabilidade.

Mesmo diante de um ano de economia não favorá-
vel como foi 2015, sócios e diretoria se orgulharam com 
o desempenho da cooperativa no ano. O crescimento 
de 31,53% no faturamento bruto, em relação ao ano 
de 2014, e os inúmeros investimentos na prestação de 
serviços, resultou da combinação de alguns fatores. A 
entrada de 350 novos sócios ao quadro, é um deles. Da 
mesma forma, a melhoria nas cotações do café conilon 
em um período do ano e a abertura de novas unidades, 
equilibraram os números.

Em 2015, a Cooperativa manteve a linha de finan-
ciamento aos cooperados na modalidade equivalência, 
realizou empréstimos de sacarias, investiu em fretes 
para armazenagem e em assistência técnica, além de 
outros investimentos para a promoção social. Também 
investiu na melhoria de processos, em tecnologia de in-
formação, desenvolvimento da área de comunicação, 
abertura de nova unidades, bem como, melhoramento 
de estruturas. Enfim, a cooperativa realizou muito e os 
sócios se mostraram admirados com o grande volume 
de trabalhos.

Preocupações - A assembleia manifestou também 
preocupações com a redução de alguns indicadores, 
impactados pela questão do prolongado período de es-

Um público de mais de mil pessoas, formado por sócios, diretores, familiares de sócios, autoridades 
e lideranças do cooperativismo e do agronegócio capixaba estiveram presentes ao evento

tiagem que ocorreu em 2015. A redução do volume de 
café recebido, por exemplo, foi reflexo da realidade da 
quebra de safra nas regiões produtoras, declarou o pre-
sidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza Neto. 
“Inúmeros desafios eram esperados e desde o início, 
alertamos os nossos produtores sobre os possíveis pro-
blemas da considerável redução da safra de café na 
região em função dos problemas climáticos do ano an-
terior. Porém, o problema se agravou com o prolongado 
período de estiagem, verificado sobretudo, nas regiões 
noroeste e norte do Espírito Santo e sul da Bahia, que 
compreendem a área de ação da Cooabriel” - destacou 
na mensagem de abertura do evento.  

O presidente disse ainda, que a seca ensinou aos 
produtores de que é preciso atrelar a disponibilidade de 
água da propriedade, com as áreas de plantio de la-
vouras e jamais plantar além da capacidade hídrica da 
propriedade. E destacou: “Outra lição, é que devemos 
manter as lavouras e também unirmos as forças para 
juntos trabalharmos na preservação coletiva de água e 
busca de alternativas de captação de água das chuvas.  
Vamos ampliar este debate, e jamais percamos o oti-
mismo na força que temos ao trabalharmos unidos”.

O vice-Governador, César Colnago esteve presen-
te, e destacou a importância do papel da Cooabriel no 
desenvolvimento do agronegócio capixaba. 

O Secretário de Estado da Agricultura, Octaciano 
Neto, falou do apoio da Secretaria a projetos da Coo-
abriel. O Presidente do Centro de Comércio de Café 
de Vitória, Jorge Luiz Nichio, apresentou dados esta-
tísticos do café no Espírito Santo, com mensagem de 
valorização aos produtores. 

Outras autoridades também se pronunciaram no 
decorrer do evento.  

Os sócios acompanharam a apresentação das realizações e demons-
traram, admirados o quanto a Cooperativa desenvolveu ao longo do ano, 
como segue:

Mapeamento de processos: Trabalho realizado com foco em identifi-
car oportunidades de melhoria dos processos internos da cooperativa com 
vistas a otimizar o tempo e propiciar desenvolver melhorias por meio de 
ferramentas de excelência. Para esse projeto foram utilizadas 400 horas 
técnicas entre desenvolvimento e validações junto a cada setor da coope-
rativa envolvido.

Site institucional: Com foco em trazer um maior volume de informa-
ções e novas funcionalidades foi colocado em operação em outubro de 
2015, um novo site com inovações tecnológicas que permitiram integrações 
que trouxessem aos sócios, uma área restrita (área do Cooperado) com 
relatórios em tempo real para melhor controle da atividade. 

Reavaliação patrimonial: Por orientação da auditoria, a cooperativa 
realizou um trabalho para reavaliar seus ativos (bens móveis e imóveis). 
Esse trabalho tem sua importância na atualização dos valores dos bens.

Reestruturação do setor de tecnologia de informação: Para dar as 
condições adequadas de crescimento da cooperativa e agilizar o atendi-
mento, foi reestruturado o parque tecnológico (informática). No primeiro 
semestre foram dedicados esforços no diagnostico para delimitar os inves-
timentos necessários e no segundo semestre foram feitas as implementa-
ções do projeto que serão concluídas em junho de 2016.

Abertura da unidade comercial em Alto Rio Novo/ES: Inauguração 
da Loja de Insumos (7ª loja) e do novo espaço de atendimento da unidade 
na cidade de Alto Rio Novo/ES, no dia 03 de julho, ocupando um espaço 
de 473.18m² para dar suporte e promover a eficiência da atividade dos pro-
dutores.

Inauguração de loja em Itabela/Ba : Inauguração da Loja de Insumos 
(8ª loja) e do novo espaço de atendimento da unidade na cidade de Itabe-
la/BA, localizada no sul da Bahia, no dia 21 de novembro. Dessa forma, a 
região agora conta com uma estrutura completa de prestação de serviços.

Ampliação da estrutura de Itabela: Foi construído um armazém de 
adubo para dar maior suporte às atividades da loja.

Aquisição da nova área para o jardim clonal: Foi adquirida uma nova 
área com 129,6360 ha para ampliação dos jardins de matrizes, com vista 
a oferecer aos sócios, maior quantidade e variedade de mudas. Projetada 
para trabalhar com cinco tipos de culturas, a estrutura em implantação será 
decisiva para o processo de diversificação.

Seminário de RH: Promoção da 9ª edição do Seminário de RH, even-
to anual para colaboradores de todas as unidades da Cooperativa. Este, 
que foi realizado em parceria com o Sistema OCB/Sescoop-ES, tratou do 
Desenvolvimento Emocional e Profissional e teve como tema central a coo-
peração no ambiente do trabalho.

Dia C: Ação com foco na promoção do cooperativismo, foi realizado no 
dia 04 de julho de 2015. Contou com várias atividades, caminhada solidária, 
mais de 130 testes de glicose e aferimento de pressão e diversas recrea-
ções. Foram beneficiadas as APAE´S das cidades de São Gabriel da Palha, 
Vila Valério, Boa Esperança, Centro Social de Recuperação e beneficência 
São Gabriel, Lar de Abigail em Nova Venécia e Fundação Hospitalar Social 
Rural de São Gabriel.

Aquisição da área em Jaguaré/ES: Aquisição de um imóvel na cidade 
Jaguaré/ES, com 900m² para a abertura da loja de insumos, unidade de 
comercialização e galpão de adubos. Foi dado início às reformas e aos 
trâmites burocráticos para a nova unidade, projetada para inaugurar no pri-
meiro semestre de 2016.

XII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel: Como forma de pro-
mover a qualidade do Café Conilon, essa edição contou com 75 amostras 
provenientes de 12 municípios. Foram premiados 20 sócios que tiveram 
seus cafés e seus esforços reconhecidos. Ao todo foram distribuídas 160 
sacas em premiação.

Ampliação e modernização da estrutura de São Gabriel da Palha-
ES: Foi construído um armazém para 100.000 sacas para aumentar a ca-
pacidade de recepção de café na unidade sede, que também da suporte 
as demais unidades. Foi implantado o sistema para recepção de café em 
bags e a granel.

Projeto 4C: A cooperativa foi auditada em março de 2015 e após com-
provar todas as questões necessárias obteve a licença 4C para três anos. 
Foram inseridas nesse projeto 3.991 propriedades. Como forma de estrutu-
rar internamente as atividades, foi constituída uma equipe com dois profis-
sionais e em novembro foi assinado um convenio junto ao Sebrae/ES para 
ampliar o atendimento a outros 548 sócios. 

Modernizaçao das Cooabricampos: Foi realizado um trabalho junto à 
equipe técnica e comercial da cooperativa no primeiro semestre e após um 
mapeamento completo da linha de produtos e as necessidades dos sócios, 
foi ampliado portfólio de produtos.

Reorganização dos trabalhos com o quadro social: Como forma de 
amadurecer as iniciativas já implantadas, os sócios que já participavam dos 
núcleos auxiliaram a cooperativa a esboçar um novo formato de organiza-
ção. Assim foram iniciadas as reuniões regionais, tanto as Preparatórias 
para Assembleia (1º semestre) e Encerramento de Safra (2º semestre). 
Também foi intensificado os trabalhos junto ao conselho consultivo que 
agora se reúne três vezes ao ano, entre reuniões de trabalho e formações 
complementares.

Desenvolvimento de novos mercados: A cooperativa tem investido 
em participação de feiras que reúnem diversos agentes do mercado de 
café. Isso é uma necessidade para maior aproximação do mercado. Pro-
fissionais da cooperativa participaram de feiras nacionais e internacionais.

REALIZAçÕES

Novo Conselho Fiscal 
 
A assembleia elegeu o novo conselho fiscal da coope-

rativa, para o mandato 2016/2017. Os novos membros são 
os sócios: 
-Bruno Pilon Bastianello, de Nova Venécia – ES
-Jonathan Rondelli, de São Gabriel Da Palha - ES 
-Renato Scarpat, de Vila Valério – ES
-Daniel Clovis Breda , de Águia Branca- ES
-Eloiza Rocha Lopes Magnago, de Nova Venécia – ES
-Izaias Dias Ferraz, de  Alto Rio Novo - ES
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Assembleia Geral Ordinária da Cooabriel

Joelso Alves moreira – 
Patrimônio São Luiz Reis – 
Nova Venécia-ES – Conheci 
a Cooabriel através de meu 
pai que era sócio e eu então 
muito jovem é quem transpor-
tava o café da roça para a co-
operativa. A Cooabriel é uma 
das empresas mais 100% 
que existe. Tem registro de 
tudo que entra e sai, é gran-
de geradora de impostos, de-
monstra a transparência no 
trabalho, oferece segurança, 
inclusive, no café estocado. 

Atende às necessidades de crédito-financiamentos de in-
sumos, e abriu a portas para o desenvolvimento da tec-
nologia nas nossas lavouras. Sou produtor que fazia tudo 
sem conhecimento de uso de técnicas, sem visão e plane-
jamento, mas após fazer parte do projeto de assistência 
técnica da cooperativa, tudo mudou, melhorou em muito 
a produção e com isto, a vida. O principal problema nosso 
hoje, está na falta de chuvas.

Ronan Herzog da Silva 
-Campeão do XII Concurso Co-
nilon de Excelência Cooabriel, 
categoria Café Natura - C° Gua-
rany - Nova Venécia - sócio da fi-
lial em Águia Branca -ES. Todos 
os resultados da Cooabriel vêm 
porque ela está sendo bem ad-
ministrada. A Cooabriel valoriza 
muito o seu sócio dando grande 
apoio à produção na forma de 
prestação de serviços. Estes 
são voltados para a assistência 
técnica, o oferecimento de lojas 
de insumos com produtos a pre-

ços acessíveis, a comercialização, melhoria da qualidade, arma-
zenagem com segurança, e outros.  Sou um pequeno produtor 
e reconheço esse valor. Sou reconhecido como um produtor de 
café de qualidade por incentivo da Cooabriel. Fui vencedor do 
XII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel, na categoria café 
natural e recebi um valor diferenciado por saca. Busco sempre 
a eficiência produtiva e a Cooabriel estimula isto. Faço parte do 
Projeto “Conilon Eficiente Cooabriel”. Estou satisfeito com a Coo-
abriel, que dá condições para o seu produtor ter melhoria da qua-
lidade de vida. A Cooabriel está sempre junto de seu produtor, e 
hoje, no grande desafio da produção que é a questão da água, 
um assunto que é uma preocupação de todos, portanto, temos 
que trabalhar com responsabilidade e cuidado, fazer as reservas 
de água, implantar técnicas como as caixas secas, cuidar das 
áreas preservadas.

Léo Pereira Lima - C° 
Boa Vista - Boa Esperança
-ES: “Trabalho no sistema de 
parceria agrícola - meeiro – 
e a Cooabriel é tudo. Se eu 
preciso de armazenar, ven-
der, receber assistência téc-
nica, adquirir produtos e ou-
tros serviços, ela me atende. 
Antes da Cooabriel não sabia 
me nortear no café e fazia 
tudo pelo rumo e depois que 
passei a fazer parte da con-
sultoria técnica, tudo mudou. 
A consultoria técnica me en-

sinou a trabalhar. É como um guia, melhorei, ampliei o 
conhecimento e passei a fazer as coisas certas, na hora 
certa. Aí apareceu diferença no resultado da produção - 
em dois anos, 100% de melhora. Gosto de participar das 
coisas, participei da reunião preparatória e hoje estou na 
Assembleia. Assim vamos aprendendo cada vez mais. Os 
dados da Cooperativa em 2015, me deixam ogulhoso por-
que me sinto parte destes resultados”.

FALA SÓCIO: Nos bastidores, da Assembleia Ordinária, realizada no dia 04 de março, 
em São Gabriel da Palha-ES, conversamos com alguns sócios, que falaram sobre a 

importância da relação da Cooabriel com sua atividade. 

Elvídio Cuquetto - só-
cio em Teixeira de Freitas 
(BA). Com toda crise que 
tivemos, no Espírito Santo 
e também na Bahia, achei 
que os resultados foram 
muito bons. Com uma 
sobra considerável, que 
votamos para a Cooabriel 
reverter em investimentos, 
inclusive, no próprio plano 
de atividades está previsto 
o que a Cooabriel irá de-
senvolver. Gostei muito, do 
trabalho de conservação 
de nascentes e da fazenda 

modelo. Sou sócio há 26 anos e para mim a Cooabriel é 
a melhor coisa para nossa atividade. Fui sócio em São 
Gabriel e há 09 anos sou sócio na Bahia, mas onde tem 
a Cooabriel me sinto seguro e bem assistido.

Ronis Wernecke – Cº 
Flor da Terra Roxa – São 
Gabriel da Palha-ES - só-
cio da filial de Vila Valério
-ES. Trabalho na proprie-
dade com meu pai, sócio 
da Cooabriel há anos e eu 
sou sócio há pouco mais 
de 02 anos. Venho acom-
panhando e vejo que a 
cooperativa busca sempre 
crescimento, conhecimen-
to e tecnologia e converte 
isto para o seu produtor em 
serviços com o café (co-

mercialização, armazenamento e outros), assistência 
técnica, direcionamento da propriedade, empréstimos 
para investimento na lavoura. Ela vem crescendo e quer 
que o sócio cresça junto. Acompanho os trabalhos da 
consultoria técnica na propriedade e desde que inicia-
mos, estamos melhorando todas as formas de conduzir 
a atividade e com a constante preocupação na conserva-
ção do solo, na questão de resevar água e de trabalhar 
de forma que não agrida o meio ambiente. A Cooabriel 
tem um histórico de trabalho confiável, sem variação. É 
muito importante para nossa atividade e nossa vida.

Antônio Luiz Salvador – 
Córregos das Piabas, Nestor 
Gomes – São Mateus-ES. 
Acompanho a Cooabriel há 
anos, através de meu pai que 
foi sócio por muitos anos. 
Me associei em São Gabriel 
quando tinha propriedade na 
região (Cº Queixada), isto há 
mais de 20 anos, e depois 
que fui para o “km 41” (Nestor 
Gomes) me associei em Nova 
Venécia-ES.  Depois passei a 
trabalhar com a filial de Nes-
tor Gomes, que levou mais 

serviços para perto de nós e estou muito satisfeito por 
isto, especialmente, com a loja de insumos que apoia a 
produção, com atendimento perfeito. A Cooabriel facilita 
nossa forma de trabalhar com o café. Eu produzo e na 
hora de buscar a produção eu só ligo, agendo e o res-
tante a Cooabriel faz com facilidade. Ela cuida do café 
armazenado com segurança e nos faz dormir tranquilo. 

Tarcísio Lourenzoni – 
Córrego Comprido – São 
Gabriel da Palha-ES – Só-
cio há 37 anos. A Cooabriel 
ajuda muito, em tudo. Ofe-
rece importantes serviços 
para o nosso café, trazen-
do segurança no café de-
positado, além do sócio só 
precisar vender seu café 
quando e na quantidade 
que quiser. Vale a pensa 
o cafeicultor se associar 
pois ele ainda poderá fi-
nanciar insumos, receber 
consultoria técnica e outros 
serviços. Estamos na con-
sultoria há mais ou menos 

cinco anos e desde então, mudamos a forma de tratar a 
lavoura, pelas orientações das tecnologias como poda, 
desbrota, adubação, controles gerais, conservação do 
solo, o que dobrou nossa produção. Claro, que a água 
é fator importante e um desafio para a lavoura por isto, 
vamos manter o cuidado com as nascentes, continuar 
fazendo a triagem do mato e,  fazer mudanças na forma 
de aproveitar melhor a água das chuvas, além de am-
pliar as caixas secas e o nosso poço. 

...continuação

GRANELIZAÇÃO DE ARMAZÉNS: Com foco em otimi-
zar os processos de recebimento e movimentação 
de café de café nos armazéns, será implantado o 
sistema de granelizações em Boa Esperança/ES, 
Itabela/BA e Teixeira de Freitas/BA.

DESENVOLVIMENTO COMERCIAL: Abertura da unida-
de comercial e prestação de serviços em Jagua-
ré-ES. Uma importante ferramenta para levar se-
gurança e desenvolvimento para os sócios dessa 
região.

VERIFICAÇÃO 4C: Implementar o cronograma do 
projeto firmado por meio da parceria com o Se-
brae/ES e as ações de estruturação junto à equipe 
interna da cooperativa.

XIII CONCURSO CONILON DE EXCELÊNCIA COOABRIEL: 
Realização da 13ª edição como forma de dar sequ-
ência ao estímulo da produção de cafés especiais. 

PROGRAMA PARCEIROS PARA EXCELÊNCIA – PAEX:  
Programa da Fundação Dom Cabral, onde a co-
operativa foi selecionada para participar e vai 
contar com parceiros, SEAG/ES – Secretaria de 
Agricultura do Estado e Sistema OCB/ES para ab-
sorver parte do investimento. Serão três anos de 
atividades, perfazendo um total de 500 horas de 
atividade por ano de projeto. As ações, têm como 
proposta uma reengenharia de gestão por meio do 
planejamento estratégico.

FAZENDA MODELO COOABRIEL: Após aquisição da 
fazenda, profissionais da equipe técnica da coo-
perativa construíram o projeto com horizonte até 
2020 e para o ano de 2016 será implementado o 
primeiro ciclo desse projeto.

SISTEMA DE AUTO GESTÃO - SAG: Implementar o 
SAG para propiciar a Administração da cooperati-
va a obter relatórios complementares para tomada 
de decisão. Esse programa integra as informações 
financeiras, de controle administrativo e de recur-
sos humanos da cooperativa.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS:  Frente aos desafios da seca 
e a necessidade de orientar de forma clara os só-
cios em desenvolver as ações na propriedade, a 
equipe técnica da cooperativa desenvolveu um 
projeto para orientações de como proteger nas-
centes e áreas degradadas. A proposta é dar iní-
cio às ações previstas no projeto ainda no primeiro 
semestre de 2016.

DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS:  Participar de 
forma efetiva de encontros de negócios com as 
indústrias no que tange a mercado interno e no 
mercado externo participar de iniciativas de pro-
moção da economia capixaba, representando a 
cafeicultura de conilon.

mETAS APROvADAS 
PARA 2016

momentos AGO


