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Conilon de Excelência Cooabriel é apreciado 
na Coffee Expo Seoul 2016

PÁGINA 05

Amigo cafeicultor, mesmo diante da realidade 
que estamos vivendo em nossa região, com a pior 
crise hídrica da nossa história, a colheita do café, 
está acontecendo. Com todas as dificuldades, 
que estamos vivendo, não podemos descuidar 
da nossa atividade café, pois é nosso negócio, 
portanto, jamais desanime. Faça o melhor, para 
você vencer este momento. Não abandone sua 
lavoura, pois é seu negócio. Colha bem os grãos 
que sua lavoura conseguiu produzir. Colha certo, 
mantendo a qualidade no seu produto, pois o 
mercado quer nosso café bom. 

Enquanto cooperativa, chegamos junto a você 
em todas as etapas do processo produtivo, dando 
suporte às fases da atividade conduzida pelos 
senhores sócios.

Agora, é a hora da colheita. Oferecemos a 
segurança que você precisa para armazenamento 
e comercialização do seu café, que só é feita 
mediante sua autorização. A seriedade com sua 
produção, a ética nos trabalhos conduzidos e 
o comprometimento com o que fazemos, é que 
norteiam todas as ações da sua cooperativa. 
Lembre-se sempre disto.

A Cooabriel, vem desenvolvendo pro-
gramas que visam mitigar efeitos e causas 
que interferem negativamente na produção 
de café do seu cooperado. Entre as várias 
ações desenvolvidas podemos destacar os 
programas de conscientização técnico e 
ambiental, para uma cafeicultura moderna e 
sustentável.

Nesta edição vamos apresentar um exem-
plo de planejamento técnico para a cultura 
do Café Conilon, que leva em consideração 
as tecnologias que são empregadas e moni-
toradas por nossos consultores técnicos de 
campo.

Para nortear o planejamento, é apresenta-
do um cronograma de ações técnicas para 
o ano safra (julho a junho), baseadas nos 
princípios do manejo integrado de pragas, 
doenças e plantas invasoras, para a cultura 
do cafeeiro conilon nos Estados do Espírito 
Santo e Sul da Bahia.

A Cooabriel com sua equipe de voluntários, já mobiliza 
ações do Programa Dia C (Dia de Cooperar) que neste ano, 
traz o tema “Ações que constroem e transformam vidas”.
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DIA DE CAMPO DEBATE COLHEITA E PóS COLHEITA DO CAFé, 
TECNOLOGIAS E MECANIzAçÃO

ENTÃO é MAIO

Sócios assistidos pelo programa Conilon Eficiente 
Cooabriel, outros produtores, profissionais da área téc-
nica e empresas de fomento, se reuniram em um Dia 
de Campo, realizado no dia 06 de abril, para debaterem 
temas voltados à cafeicultura.

O evento, promovido pela Cooabriel, com apoio do 
CETCAF, reuniu cerca de 100 pessoas e foi realizado 
no Sítio Santa Terezinha, na propriedade do sócio e 
membro do Programa Conilon Eficiente, Jonathan Ron-
delli, utilizando o espaço de convivência e estrutura de 
campo do Sítio, que é localizado a 05 km do centro de 
São Gabriel da Palha-ES.

O sócio, Jonathan, recepcionou os participantes in-
troduzindo um momento de oração com reflexão sobre 
a realidade da estiagem na região e mensagem de es-
peranças.

O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Sou-
za Neto, abriu o evento, destacando a importância des-
se formato de encontro que possibilita refletir a situação 
da atividade. ”A Cooabriel está presente na vida dos 
seus sócios, em todas as fases da atividade. Temos que 

estar juntos, aprender juntos. Os temas deste dia, vão 
reforçar o que fazemos, trazer informações novas e nos 
fazer refletir sobre nossos desafios” – destacou.

Linhas temáticas: Os assuntos foram desenvolvi-
dos em 03 linhas temáticas: Café com Sustentabilidade 
– Colheita e Pós Colheita, Tecnologias para melhor con-
vivência com períodos de estiagem e Mecanização em 
áreas com declive. Ministraram os temas, os consultores 
do projeto Conilon Eficiente Cooabriel, os engenheiros 
agrônomos, Carlos Otávio Ribeiro Constantino, Rober-
to Passon Casagrande e Bruno Sérgio Oliveira e Silva, 
e os técnicos do CETCAF (Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico do Café), Dr. Frederico de Almeida Daher 
(que também é superintendente da entidade) e Marcos 
Moulin Teixeira (Engº Agrº CETCAF/INCAPER).

O evento teve o objetivo de reforçar as orientações 
ao produtor, que em síntese destacou:

– O manejo de colheita e pós colheita, na preocupa-
ção em avaliar as causas e modos de evitar os defeitos 
provocados no grão nesta fase e que influenciam o tipo 
e a qualidade final do café no processo produtivo. E nes-

te caso, um alerta, que continua sendo a preocupação 
de técnicos e da cooperativa que é o mau hábito dos 
produtores ainda colherem café com altos percentuais 
de grãos verdes, e que causam grandes prejuízos ao 
bolso do produtor.

– Outro ponto, foi a questão da convivência com 
o período de estiagem, onde produtores e técnicos 
avaliaram os problemas provocados pelo baixo índice 
de chuvas da região, aliado às altas temperaturas re-
gistradas e as alternativas de adequação para manter 
a lavoura com rentabilidade a partir da avaliação de 
disponibilidade de água da propriedade.

– Apresentar as alternativas de acesso aos instru-
mentos de mecanização em lavouras localizadas em 
áreas de declive, com uso de trator e implementos na 
propriedade que possibilitem realizar atividades em 
menos tempo e com redução da mão-de-obra.  O tema 
levou o produtor também a estudar as viabilidades de 
acesso às tecnologias, que em sua análise de custo 
benefício, poderá decidir por adquirir ou terceirizar os 
equipamentos.

Fechamos esta edição, em meio a um cenário de-
safiador, de expectativa, mas também de ações que 
nos orgulham dizer que enquanto entidade representa-
tiva do café conilon, é crescente a nossa referência em 
meio aos produtores, como entidade séria e que está 
focada na busca de alternativas para amenizar os pro-
blemas regionais do agronegócio e melhoria de vida de 
seu sócio, que é a nossa razão de ser.

É mês de maio. Poderíamos neste momento, estar 
falando de um grande movimento de colheita, como 
ocorre normalmente em situação de bom clima e cele-
brando isto. 

Contudo, a realidade é que o clima não favoreceu 
nossa atividade, que vem passando a pior crise hídrica 
da história em nossa região, o que prejudicou a pro-
dução e vem retraindo o resultado, tanto na conversão 
de cafés maduros na colheita (para pilados), quanto no 
rendimento em secagem. O baixo peso do grão, foi a 
resposta de que faltou água em importantes fases do 
desenvolvimento (floração e granação) do nosso café, 
tanto nas lavouras do Espírito Santo, quanto do sul da 
Bahia.

Ainda é início de colheita. Sabemos que teremos 
grande quebra, especialmente em solos capixaba. 

Mas nosso lema é nos esforçar para fazer o nosso 
melhor, por isto, abrimos  a edição, conclamando nos-
sos produtores a redobrarem a atenção nesta fase da 
colheita, mesmo que o volume seja reduzido. Aqui refor-
ço o conselho ao produtor: “Colha bem os grãos. Evite 
defeitos. O café precisa ser colhido com maior percen-
tual de maturação. Colha certo, mantendo a qualidade 
no seu produto, pois o mercado quer nosso café bom”. 

E mesmo em tempo de situação desfavorável, não 
podemos parar, pois tudo vai passar. É por isto que 
“ajustamos o fôlego” para seguirmos em frente. O su-
porte que a Cooabriel dá aos seus sócios é um deles, 
como os serviços para toda estrutura de recepção da 
safra em todas as unidades, com o zelo, o comprome-
timento e a seriedade de sempre. A novidade, é que 
estaremos perto também dos cafeicultores da região 
de Jaguaré-ES, através da unidade que estamos pre-
parando para inaugurar ainda nesta safra, implemen-
tando com isto o plano de desenvilvimento.

Duas linhas temáticas, incorporam cada vez mais  
nossas estratégias de ação - a melhoria contínua do 
nosso produto e a aplicação cada vez mais eficiente 
dos preceitos de sustentabilidade, daí, a continuação 
do concurso de qualidade do café conilon, a realização 
de dia de campo para apresentar tecnologias aos pro-
dutores, as orientações guias aos cafeicultores.

Numa pausa, para nosso nobre leitor acompanhar 
as inforrmações sobre o que nossos técnicos orientam 
para  plano de safra dentro do ano agrícola que inicia 
em julho.  

Enquanto isto, convidamos o leitor, a rever nas pró-
ximas páginas, um pouco dos acontecimentos, volta-
dos a  fortalecer a cultura da cooperação, à prática do 
voluntariado, o conhecimento a novas tendências em 
tecnologias, a abertura e fortalecimento dos laços co-
merciais em mercados externos, além das missões in-
ternacionais.
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Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

Cooabriel lança o XIII Concurso 
“Conilon de Excelência Cooabriel”

A COOABRIEL abre a partir do dia 23 de maio, as 
inscrições para os sócios participarem da 13ª edição do 
Concurso Conilon de Excelência COOABRIEL.

O Concurso é destinado aos sócios ativos da 
Cooabriel, como uma das ações de incentivo à melhoria 
da qualidade do cafe conilon produzido na área de ação 
da Cooperativa. 

A Diretoria lançou o concurso no dia 06/05, após 
avaliar pedidos dos produtores para a sua realização 
nesta safra. Portanto, alguns ajustes foram efetuados 
para seu lançamento. Dentre as reivindicações, foi 
manter o volume reduzido por lote, sendo o volume 
mínimo de 10 sacas padronizadas por cada lote inscrito. 
Outra mudança, foi na quantidade dos lotes a serem 
premiados por categoria, que no geral, selecionará na 
final os 10  melhores  lotes  de café  conilon  da  safra  
2016,  sendo  05  lotes  preparados pelo sistema natural 
e 05 lotes pelo sistema cereja descascado.

Também ocorreram mudanças na premiação, como 
segue:

(A premiação  será  equivalente  a  café  tipo  07  
até  10%  de  broca  (tabela  da Cooabriel) na data da 
comercialização.

O  Concurso  “Conilon  de  Excelência  COOABRIEL”,  
é promovido anualmente pela COOABRIEL,  com  objetivo  
de  identificar,   incentivar   e  premiar  os sócios   com   
produção  de  café   conilon   de  excelente  qualidade que 
apresentam características físicas e sensoriais especiais, 
além de promover o café conilon bebida e estimular o 
produtor a aplicar os princípios de sustentabilidade na 
condução de sua atividade.

Padrão de qualidade: Os cafés serão avaliados a 
partir do seguinte padrão de qualidade:

 FAVA/PENEIRA: 15   acima, permitindo-se um máximo 
de  5%  de  vazamento para a peneira 14;

COR:  Castanha característica/uniforme, admitindo-se 
coloraçõeslevemente manchadas, desde que não excessiva 
e que não resultem em modificações da bebida;

ASPECTO:  Uniforme.  Sem discrepância significativa de 
cor ou tamanho  dos grãos;

 SECA: Boa; 
UMIDADE: Máximo de 13% e mínimo de 11%; 
TIPO: Cob 5 para melhor. Máximo 46 defeitos, isento de 

grãos pretos, verdes e ardidos; 
AROMA:  Bom. Não serão admitidos aromas estranhos 

ao café como cheiro de secador, produtos químicos, etc; 
BEBIDA:  Limpa, homogênea e isenta de fermentação. 

Não se admite a presença de gostos estranhos ao café.

ØEm torno de 10% da safra de conilon foi colhida 
no Espírito Santo. Em algumas áreas, a colheita foi 
iniciada em meados a final de abril e até agora, o 
resultado tem sido o baixo rendimento no peso com 
volumes de grãos muito pequenos.

ØA quebra de safra do café conilon será  muito 
grande no Espírito Santo, influenciada pela estiagem 
prolongada que vem assolando o Estado desde o 
ano passado e que prejudicou consideravelmente o 
desenvolvimento do grão em seu estágio de floração 
e granação.

ØO maior rítmo de colheita acontecerá a partir da  
segunda quinzena, com a entrada dos cafés  de 
maturação mediana.

ØAntes do início da colheita em nossa região, 
estimamos que a safra de café conilon do Espírito 
Santo, ciclo 2016/17, estaria em torno de 6 milhões de 
sacas, mas já vemos que a quebra será muito maior 
que isto. Já falo de 5 milhões para menos.

ØO mercado está com receio em relação à qualidade 
do grão devido aos problemas da crise hídrica. Os 
primeiros cafés que apareceram não apresentaram 
qualidade superior,  mas agora, chegarão os melhores. 
Muitos produtores estão sim, se preocupando com a 
qualidade.

ØApesar da situação da quebra de safra e o problema 
hídrico da nossa região, a colheita continua sendo um 
momento importante de cuidar da qualidade do grão 
colhido, evitando situações que prejudiquem sua 
qualidade, pois o mercado busca grãos de qualidade.

ØA Cooabriel  lançou o XIII Concurso Conilon de 
Excelência. Sócios já estão em busca de informações. 
As inscrições iniciam no dia 23 de maio, nas unidades 
de serviços.

ØA cafeicultura brasileira está indignada com a 
decisão do Ministério da Agricultura - Mapa em liberar 
a importação de café verde do Peru, de acordo com a 
publicação no Diário Oficial da União, no dia 10 de maio 
de 2016. Membros das entidades representativas se 
mobilizam em todo País contra esta decisão assinada 
pela ex-ministra, Kátia Abreu, em seu final de mandato 
na pasta, e o fez, sem reunir as principais lideranças 
do setor. No ano passado, no mesmo período, a 
importação foi suspensa, após uma grande batalha 
das lideranças contrária à importação, sob a defesa 
de que isto seria  prejudicial ao setor produtivo.

ØEnquanto o clima não foi favorável para o conilon, o 
arábica, ao contrário, recebeu bons índices de chuvas 
em momentos importantes de desenvolvimento da 
variedade.

ØEm breve (18/05), a Conab, divulgará o segundo 
levantamento da safra de café brasileira. Na 1ª 
estimativa (20/01/16) a entidade divulgou que o 
Brasil colheria (café arábica e café conilon) entre 
49,13 e 51,94 milhões de sacas de 60 quilos de café 
beneficiado. Vamos aguardar. 

ØA Cooabriel foi uma das entidades apoiadoras 
do evento VIII Noroeste Café Conilon e o 9º Ano da 
Campanha da Melhoria da Qualidade do Café Conilon, 
realizado no dia 13 de maio, na Fazenda Unida, Córrego 
do Cristal, Santo Antônio do XV Nova Venécia – ES, de 
propriedade do cafeicultor, Luciano Zanotti. 
O evento, realizado pelo Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Incaper), marca o Lançamento do Início da Colheita do 
Café Conilon no Estado. Reuniu centenas de pessoas, 
entre produtores, técnicos, autoridades políticas e 
representativas do agronegócio. Discutiu cenário 
climático no estado e seus efeitos na cafeicultura, 
mercado, práticas sustentáveis, qualidade e 
mecanização da colheita. O Governador do Estado, 
Paulo Hartung, participou do evento, deixando em seu 
pronunciamento, uma mensagem de encorajamento 
aos cafeicultores, frente à crise hídrica.
A Cooabriel esteve presente, com membros da  
diretoria e da quipe técnica, avaliando a importância 
do evento, por debater assuntos de extrema 
relevância para a atividade, onde produtores, técnicos 
e lideranças tiveram oportunidade de compartilhar 
experiências.
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Espaço SustentávelImportância da colheita do café com maturação ideal
Carlos Otávio Ribeiro Constantino – Engenheiro Agrônomo - (Projeto Conilon Eficiente COOABRIEL)

Neste momento da colheita do café, torna-se impor-
tante ressaltar os aspéctos que devem ser avaliados 
para  a colheita na lavoura.

O café deve ser colhido com o maior percentual de 
maturação, visando que a lavoura apresente seu maior 
potencial de produção. O ideal é realizar a colheita com 
menos de 20% de grãos verdes.

Na tabela 1, temos o teor aproximado de água con-
forme o estágio de maturação.

Tabela 1: Teor de água conforme o estágio de matu-
ração do grão

Conforme dados da tabela acima, observamos que o 
grão cereja maduro, apresenta menor teor de água em 
relação ao grão verde/verde cana, mostrando assim que 
o mesmo apresentará maior percentual de sólidos. Desta 
forma, teremos uma secagem mais rápida com o café 
maduro, além de melhor rendimento em relação ao peso.

Na tabela 2, temos o peso médio de 1000 grãos já 
beneficiados:

Tabela 2: Peso Médio de 1000 Grãos Beneficiados

QUALIDADE COM SUSTENTABILIDADE

Vamos aproveitar esse período que estamos ini-
ciando a colheita e falar, mais uma vez, da importân-
cia de produzir um café de qualidade. E destacar a 
relação de qualidade e sustentabilidade.

A qualidade é fator primordial para manter o produ-
to no mercado e fazer com que o consumidor queira 
tal produto. 

Nichos de mercados já não estão satisfeitos somen-
te com a qualidade, também querem saber de onde 
vem o café, quem participou do processo produtivo, 
se não é usada mão de obra escrava ou infantil, se 
no processo produtivo há preservação dos recursos 
naturais, como é feito o processo de pós colheita, se o 
café tem um processo de rastreabilidade, se o produtor 
está sendo bem remunerado, dentre outros requisitos 
que vão gerar um produto de origem sustentável. 

Este perfil de consumidor, quer ter a consciência 
tranquila que está contribuindo para o futuro do planeta.

Nós na cadeia produtiva, temos que produzir de 
modo sustentável não apenas para atender à de-
manda de um nicho de mercado. Nossa preocupação 
deve ser na continuidade da atividade, de garantir que 
outras pessoas tenham a oportunidade e o prazer de 
produzir café e acima de tudo, ter qualidade de vida.

Preparemos nosso café com carinho e respeito, e 
com certeza, vai ser um café de qualidade, com sabor 
agradável, digno de respeito também pelo consumidor!!! 

Qualidade e sustentabilidade de mãos dadas para 
o sucesso da cafeicultura. Abrace essa ideia!!!

Samara Cuquetto Batista e Thiago de Lima Nascimento 
Técnicos Agrícolas da Cooabriel 

Verificamos assim, que o café que é colhido madu-
ro e não sofre com nenhum processo fermentativo, é 
o café normal, ou seja, em 1000 grãos beneficiados, 
temos em média 122,5 gramas.

O café colhido verde e que não passa por processo 
de fermentação é classificado como verde, neste caso 
1000 grãos beneficiados pesam em torno de 97,4 gra-
mas.

O café ardido é o café verde e/ou maduro que so-
freu com fermentação, ou seja, ficou dentro de sacos 
ou amontoados por período longo de tempo. Assim em 
1000 grãos de café ardido beneficiados temos o peso 
de 77,8 gramas.

O café preto é o café que foi colhido verde e foi 
secado por altas temperaturas, geralmente em seca-
dores de fogo direto. Desta forma 1000 grãos de café 
preto beneficiados pesam em torno de 64,2 gramas. 

Conforme podemos observar o melhor resultado 
ocorre quando se colhe o café com maior nível de ma-
turação, pois teremos maior peso por grão beneficiado.

Na tabela 3, temos as perdas que ocorrem em 100 
sacas beneficiadas, tendo-se um café com 50 % de 
café verde, 5 % de café ardido e 5 % de café preto.

Tabela 3: Perdas em 100 sacas, de acordo com o 
percentual de grãos beneficiados.

Tabela 4: Tipos de defeito, causa e como evitar.

Conforme verificamos na tabela acima e com o pre-
ço do café em R$ 360,00 colhendo-se 50 % verde (fato 
comum), perde-se R$ 46,80 por saca.

Na tabela 4 (abaixo), temos os tipos de defeitos no 
café, as causas dos mesmos e o que deve ser feito 
para se evitar.

Demais cuidados devem ser observados na secagem e beneficiamento 
para se ter um café de boa qualidade e com bom rendimento.

Fonte: Wilbaux (1963)

Fonte: CETCAF (1998)

Fonte: CETCAF (1998)

Fonte: CETCAF (2012)
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Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL

O agronegócio cafeeiro no Espirito Santo e Sul da 
Bahia vive um dos momentos mais difíceis de sua história, 
não por preços baixos, mas sim pela seca que se arrasta 
desde a safra passada. Para piorar, o custo de produção 
aumentou significativamente, e a incerteza de uma boa 
safra tem tirado o sono dos produtores dessas regiões.

Não existem dados numéricos suficientes que pos-
sam garantir um ciclo de seca repetitivo na região, as-
sim a seca que sempre é presente em alguns meses, 
vem causando imensos prejuízos de acordo com a sa-
zonalidade da distribuição. Existem relatos de períodos 
de seca mais severas na região, no entanto, dessa vez, 
os impactos se tornaram mais expressivos por causa 
da grande dependência de água, que é necessário para 
se ter uma alta produtividade juntamente com uma boa 

qualidade do Café Conilon (Coffea canephora ). 
A propriedade rural tem que estar pronta para mini-

mizar problemas como este. A Cooabriel, vem desen-
volvendo programas que visam mitigar efeitos e causas 
que interferem negativamente na produção de café do  
seu cooperado. Entre as várias ações desenvolvidas 
podemos destacar os programas de conscientização 
técnico e ambiental, para uma cafeicultura moderna e 
sustentável.

Nesta edição vamos apresentar um exemplo de 
planejamento técnico para a cultura do Café Conilon 
(Quadro 1). Este planejamento leva em consideração 
as tecnologias do Manejo integrado de Pragas Doen-
ças e Plantas Invasoras, que são empregadas e moni-
toradas por nossos consultores técnicos de campo. 

Quadro 1. Cronograma de ações técnicas para o ano safra (julho a junho), baseadas nos princípios do manejo integrado de 
pragas, doenças e plantas invasoras, para a cultura do cafeeiro conilon nos Estados do Espírito Santo e Sul da Bahia.

• As ações de controles de pragas e doenças são 
executadas somente quando atinge o nível de dano. 

• Essa ferramenta serve como parâmetros para ava-
liar a época de desenvolver as atividades na cultura.

Este tipo de planejamento é de fundamental impor-
tância para o sucesso da propriedade rural. Pois partin-

Atendendo a inúmeros questionamentos que surgem 
relativo ao direito de vizinhança, buscamos nesta 
edição, alguns comentários sobre a passagem forçada 
que objetiva desencravar imóvel com a via pública.

O assunto é disciplinado através dos artigos 1.277 a 
1.313 do Código Civil e envolve as várias situações dos 
direitos de vizinhança ali estabelecido, dos quais nesta 
edição, vamos nos ater especificamente à passagem 
do imóvel encravado para a via pública por meio de 
estrada.

Diz a lei que há encravamento quando o proprietário 
de imóvel rural não tiver acesso do seu imóvel com a 
via pública.

Nos tempos atuais, raramente alguém fica sem 
acesso à via pública por meio de estradas, até mesmo 
porque quase todo proprietário de imóvel rural possui 
um carro ou uma motocicleta e que naturalmente, cria 
uma necessidade de acessar a via pública por meio 
de uma estrada e na maioria dos casos, este acesso é 
aberto por acordo entre os vizinhos. Contudo, existem 
alguns casos em que mesmo havendo a passagem de 
acesso a pé ou de bicicleta, o vizinho não permite o 
alargamento do acesso para trânsito de veículo, e via 
de consequência, cria-se um impasse que se resolve 
por meio de uma decisão judicial.

Existem entretanto, outros casos de encravamento 
que são criados por desmembramento de propriedades, 
seja por venda de parte da propriedade ou por 
separação de casais onde um cônjuge fica com parte da 
propriedade onde não possui acesso, e o outro cônjuge 
não quer permitir a acessibilidade. Nesses casos, a lei 
estabelece que o imóvel desmembrado que tiver acesso 
deve tolerar a passagem do outro.

Há casos mais específicos em que o imóvel possui 
o acesso à via pública, mas este acesso poderia ser 
encurtado ou melhorado já que o relevo da estrada é 
acidentado e em dias chuvosos não permite a passagem 
de veículos, e se o acesso ocorresse pelo imóvel do 
vizinho seria melhor, e por aí vai.

Nestes últimos casos, até que se poderia requerer a 
constranger o vizinho e conceder a passagem forçada, 
mas casos assim, dependeriam de uma perícia judicial 
para avaliar a necessidade real do vizinho em abertura 
de novo acesso e nos demais casos, havendo o 
encravamento, o juiz determinará abertura de acesso, 
podendo ocorrer por meio de uma liminar.

Vejamos o que diz o disposto no artigo 1285 
do Código Civil que disciplina a matéria acerca da 
passagem forçada:

Art.1.285 – o dono do prédio que não tiver acesso 
a via pública, nascente ou porto, pode, mediante 
pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho 
a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, 
se necessário.

Parágrafo primeiro – Sofrerá o constrangimento do 
vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar 
à passagem.

Parágrafo segundo - Se ocorrer alienação parcial do 
prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a 
via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra 
deve tolerar a passagem.

Parágrafo terceiro - Aplica-se o disposto no parágrafo 
antecedente ainda quando, antes da alienação, existia 
passagem através de imóvel vizinho, não estando 
o proprietário deste constrangido, depois a dar uma 
outra.

É importante frisar, que cada caso merece atenção 
especial, mas toda situação há de ter sempre uma 
solução jurídica, por isso, devemos sempre agir com 
prudência e evitar conflitos, buscando sempre a melhor 
forma de resolver nossos problemas e manter boa 
relação com nossos vizinhos, afinal, numa necessidade, 
são eles que estão mais próximos de nós.

do deste princípio, é que se compreende de maneira 
mais eficaz os problemas enfrentados, e assim cria-se 
subsídio para as tomadas de decisão. Portando, o pro-
dutor que sonha com o sucesso deve aprender que o 
planejamento é essencial para uma lavoura saudável, 
e assim bem mais rentável.

Concluindo:

Planejamento técnico para a cultura do café conilon - cronograma de ações para o ano safra
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Segurança no 
Trabalho

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

Cinquenta integrantes do núcleo feminino da 
Cooabriel, participaram de 8 a 10 de abril, do 1º 
Workshop dos Núcleos Femininos do Espírito San-
to, promovido pelo Sistema OCB SESCOOP/ES. 
O evento, realizado no Sesc de Aracruz-ES, reu-
niu 300 participantes das cooperativas: Cooabriel, 
Veneza, Selita, Cooptac, Coopeavi, Sicoob Centro 
Serrano, Coocafé e Unimed Sul Capixaba.

Além de grande oportunidade de integração de 
múltiplas experiências, as mulheres debateram te-
mas sobre meio ambiente, com apresentação do 
desenvolvimento do programa Cooperar para Re-
florestar, junto às mulheres das cooperativas, bem 
como, o Papel da Mulher na Organização do Qua-
dro Social das Cooperativas, Compartilhamento 
Familiar e Motivação.

“O encontro foi extraordinário. Promoveu grande 
aprendizado, troca de experiências, grandes refle-
xões e muita motivação” – avaliou a coordenadora 
do Núcleo da Cooabriel, Nadya Bronelle. Para ela, 
o intercâmbio de ideias entre as integrantes dos 
núcleos das demais cooperativas, veio enriquecer 
as experiências e abrir novas possibilidades. “Nes-
ses encontros a gente aprende muito com as vivên-
cias de outras, isto agrega valor ao trabalho com 
nossas mulheres. Valeu muito a pena”- destacou.

Nadya, observou que o encontro promoveu re-
flexões importantes sobre a família, a questão da 
sucessão rural, a necessidade de ampliar as rela-
ções familiares a partir da utilização da linguagem 
afetiva com cônjuges e filhos, além de voltarem 
com dose elevada de ânimo.

Previsto na programação, houve o momento dos 
encontros por cooperativas, para elaboração de 
projetos concretos. “Este momento foi importante, 
pois vimos o amadurecimento real da nossa equi-
pe, na discussão de ideias aplicáveis, senso de 
comprometimento naquilo que estão construindo”, 
destacou a coordenadora, que registra em nome 
do núcleo da Cooabriel, os parabéns à equipe do 
sistema OCB SESCOOP/ES pela organização, 

conteúdo e nível dos palestrantes.
Membro do Núcleo da Cooabriel, a cooperativis-

ta, Ilda Damasceno Cesana, avaliou a importância 
do encontro. “O encontro dá resposta às pergun-
tas que trazemos do nosso cotidiano em várias 
questões. Este, por exemplo, na abordagem de 
sustentabilidade, na relação familiar, profissional 
e motivacional. Voltei muito motivada. Estou muito 
satisfeita, inclusive, em ver como o nosso grupo 
está amadurecido, pé-no-chão, centrado e envol-
vido no crescimento coletivo. Estou há mais ou 
menos 02 anos no grupo e desde então, sinto mu-
dança na minha maneira de pensar, agir e ver o 
mundo” – declarou.

Núcleo Feminino da Cooabriel no Workshop 
dos Núcleos Femininos Capixaba

Sócios da Cooabriel 
visitam a AGRISHOW 2016

Um grupo de sócios da Cooabriel, visitou a 
maior feira de tecnologia agrícola da América La-
tina, a AGRISHOW 2016, realizada de 25 a 29 de 
Abril, em Ribeirão Preto – São Paulo.

Eles fizeram parte da Missão Técnica Agrishow 
2016, realizada com apoio do SEBRAE-ES e da 
Federação da Agricultura do Estado do Espírito 
Santo.  A feira, significa uma das mais completas 
em tecnologia agrícola do mundo.  Pelo segundo 
ano consecutivo a Cooabriel se faz presente nes-
te evento.

Neste ano, as vagas foram abertas a sócios, 
representantes de algumas unidades da coopera-
tiva em São Gabriel da Palha, Nova Venécia, Vila 
Valério e São Mateus-ES, para serem multiplica-
dores da experiência. 

O sócio, Rodrigo Márcio Rigo, representou São 
Gabriel da Palha e falou a importância em parti-
cipar da missão, por oportunizar aos produtores 
conhecerem as mais avançadas tendências e ino-
vações tecnológicas para o agronegócio. “Vale a 
pena participar de algo assim, por nos fazer en-
xergar novos horizontes, além de nos permitir 
construir relacionamentos com outros produto-
res de várias regiões produtoras e ver como es-
tão seus desafios e suas conquistas nas áreas de 
tecnologia do agronegócio” - destacou. O sócio 
demonstrou entusiasmado os registros das visi-
tas, avaliando os avanços tecnológicos, especial-
mente, a mecanização. 

Equipe de colaboradores, membros da Cipa - 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em 
recente treinamento realizado na sede da Cooabriel, 
que reforçou  a missão dos representantes, em 
trabalhar para evitar acidentes e doenças no trabalho. 
O treinamento foi conduzido pelo técnico de segurança 
da Cooabriel, Guilherme Silva Araújo, que destacou 
a importância da comissão conhecer todos os 
fundamentos teóricos e práticos relativos à segurança 
no trabalho, para apoiar esta importante área dentro da 
empresa. “É dado o treinamento de combate a incêndio 
e primeiros socorros, outras noções de segurança do 
trabalho e legislação para capacitar os membros da 
Cipa a estarem preparados para dar um apoio na busca 
da preservação da vida do trabalhador no ambiente 
de trabalho, principalmente em casos de acidentes, 
antes da chegada do socorro médico ou corpo de 
bombeiro. Além de poderem observar possíveis riscos 
de acidentes dentro da empresa e sugerirem melhorias 
no ambiente de trabalho” - destacou o técnico. 

TODO DIA É DIA DE COOPERAR COM 
O MEIO AMBIENTE 

Este é o lema do projeto elaborado por membros 
do núcleo, numa discussão iniciada no Workshop. 
O projeto consiste em executar uma ação de 
conscientização na EEEFM “Vera Cruz”, localizada 
em Vila Fartura, interior de São Gabriel da Palha, 
voltada para crianças do ensino fundamental (10 a 
14 anos), equipe escolar e comunidade. 

O trabalho será a partir de uma história contada  
com conteúdo do texto da escritora, Ana Maria 
Machado - “Ah Cambaxirra, se eu pudesse...” do 
qual será estimulado com a realização de oficina 
na arte do Origami, montagem de painél, reflexão 
acerca do tema e integração.

O objetivo, é chamar a atenção para a importância 
de apreciar e valorizar a diversidade natural e 
sociocultural, adotando posturas de respeito aos 
diferentes aspectos e formas de patrimônio natural 
e cultural.

O evento está previsto para ser aplicado  no dia 
05/08/16.

Valmir Quinelato - da região Nova Venécia-ES, Aleksander 
Zancanella Quartezani - Nestor Gomes-S.Mateus, Rodrigo 
Marcio Rigo -São Gabriel da Palha-ES e Renato Scarpat 
- Vila Valerio-ES

A linda, Érica Parteli Luck (Irmã 
do Davi), será a aniversariante 
do  22 de junho. Filha de 
Ronerlei Luck (sócio) e Vania 
Parteli Luck. Antecipamos 
Parabéns!

Palmas para Davi Parteli 
Luck! Este fofo, que no dia 
25/05 completa 01 aninho. É 
filho do sócio,  Ronerlei Luck 
e Vania Parteli Luck.

Também em junho (dia 28),  o 
fofo,  Lorenzo Amaral Pezzin 
Gomes fará  2 aninhos. Filho de 
Agaylton e Anacarla e neto de 
Dulcimar e Ailton Gomes (só-
cio). Felicidades ao pequeno!

Projeto Aplicativo - Trabalho Concreto
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A Cooabriel recebeu entre os dias 28 e 30 de abril, 
duas missões internacionais atuantes em mercados, 
consultorias comerciais, indústria e cooperativistmo, 
que se programaram para conhecer de perto as ativida-
des da cooperativa, reconhecida como uma referência 
mundial em café da variedade conilon.

Reforçando os laços – No dia 28/04, representantes 
da Louis Dreyfus Commodities, visitaram a Cooperati-
va, como parte do roteiro de visitas da empresa às prin-
cipais regiões produtoras de café do Brasil. Foram 19 
membros, representantes comerciais da Louis Dreyfus 
Commodities de diversas regiões do mundo.

De acordo com o gerente geral da Cooabriel, Edmil-
son Calegari, o objetivo da missão da Dreyfus na Cooa-
briel, foi conhecer de perto aspectos do funcionamento 
da cooperativa, pelo seu modelo de atuação na relação 
de negócios no mercado de café. “A Cooabriel é uma 
empresa muito conceituada no negócio café, principal-
mente, pelo perfil sério em seus negócios. Muitas em-
presas do ramo, vêm conhecer a cooperativa de perto. 
E já há algum tempo operacionalizamos com empresa 
Dreyfus no Brasil, e nesta oportunidade, membros de 
outras partes do mundo, programaram a visita” – ava-
liou, Edimilson.

Constou da programação, um encontro em São 
Gabriel da Palha-ES, com a presença da diretoria da 
Cooabriel, onde os profissionais buscaram conhecer a 
linha histórica da cooperativa em seus mais de 52 anos 
de atuação, a evolução dos serviços aos sócios e sua 
aplicação, o desempenho e expectativas de volume de 
cafés, bem como, a dinâmica de trabalho dentro do pro-
grama sustentável. Eles visitaram também a estrutura 
de produção de mudas da cooperativa.

O vice presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bas-
tianello, ao falar da missão, avaliou que o modelo de re-
lacionamento da Cooabriel com seu cooperado, é visto 
como um instrumento de valor no mercado. “A Cooabriel 

GRUPOS EMPRESARIAIS E COOPERATIVISTA VISITAM COOABRIEL

realiza um grande trabalho direto com o seu coopera-
do, está ao lado dele em tempo real, apoiando e dando 
suporte à sua atividade café. O sócio se sente valo-
rizado o que gera mudanças na própria comunidade. 
Os profissionais queriam, dentre outras observações, 
conhecer de perto este modelo praticado pela coope-
rativa, que é valorizado na estratégia de negócios da 
multinacional” – destacou.

Modelo de organização de produtores –  Já nos 
dias 29 e 30/04, a visita foi da missão, organizada pela 
empresa de Consultoria em negócios – a INTL – FCS-
tone, com um grupo de oito componentes, formado por 
colombianos, americano, espanhol e brasileiro, que 
buscaram conhecer o funcionamento geral da estrutura 
de trabalho da Cooabriel e sua relação com os sócios.

O colombianos, que representaram a maioria na 
missão, são membros de cooperativas de produtores 
de café em seu país e buscaram conhecer o modelo de 
organização da Cooabriel, a sua forma de prestação de 
serviços diretos aos sócios e o relacionamento com o 
mercado.

Além de uma reunião, na sede em São Gabriel da 
Palha, o grupo conheceu a estrutura de armazenagem 
e logística da Cooperativa, o sistema de produção de 
mudas e excursões às propriedades de sócios, nas re-
giões de Águia Branca e São Domingos do Norte-ES, 
para visitarem lavouras e sistemas produtivos.

O vice-Presidente, acompanhou o grupo, inclusive, 
nas propriedades e destaca que este intercâmbio, mos-
tra o perfil da Cooabriel e também a realidade da ca-
feicultura de conilon no Estado, que hoje vive uma das 
maiores crises hídricas da sua história de cultivo.

O gerente administrativo da Cooabriel, Samuel Lo-
pes Fontes, pontuou que a missão foi importante para 
compartilhar as boas práticas que a Cooabriel desen-
volve junto aos seus sócios e também conhecer os mo-
delos de governança das cooperativas colombianas.

Conilon de Excelência Cooabriel é apreciado 
na Coffee Expo Seoul 2016

A Cooabriel esteve presente na Coffee Expo Seoul 
2016, realizada de 14 a 17 de abril, na Coreia do Sul, le-
vando amostras do “Conilon de Excelência Cooabriel”, 
produto que reúne uma soma de cafés de qualidade su-
periores, produzidos por sócios.

A Coffee Expo Seoul é a principal feira do setor cafe-
eiro do mercado asiático, e a Cooabriel esteve presente 
junto ao grupo das sete cooperativas brasileiras, convi-
dadas a representar o Café Brasil, no stand conjunto, 
para um relacionamento direto com os principais com-
pradores da Ásia.

O gerente geral, Edimilson Calegari, representou a 
Cooabriel na missão, junto ao grupo das cooperativas 
do Espírito Santo (Coopeavi e  Coocafé) e de São Pau-
lo e Minas Gerais (Cocapec, Coopinhal, Coopercitrus 
e Capebe) e os demais representantes das unidades 
estaduais.

Durante a feira, o stand de cafés das cooperativas 
brasileiras, foi muito visitado pelo público e empresas. 
“O público provou e apreciou o nosso café Conilon 
100%, que servimos em capsulas, contendo amostras 
dos melhores cafés produzidos pelos nossos sócios, o 
Conilon de Excelência Cooabriel” – falou entusiasmado, 
o gerente Edimilson. Ele destacou que provadores, re-
presentantes de empresas compradoras, gostaram do 
café, avaliando que o produto é diferenciado e pediram 
contato para novas amostras do conilon.

Para ele, a Coffee Expo Seoul, foi de suma impor-
tância para o foco estratégico da Cooperativa, princi-

palmente, por possibilitar a criação de um canal de 
relacionamento com este mercado, conhecer seu com-
portamento de consumo e avaliar situações da oferta 
do café brasileiro na Ásia. “Seul, tem um grandioso 
número de cafeterias, que oferecem cafés de variadas 
formas. O consumo de café naquele mercado é cres-
cente e também a exigência por cafés de qualidade” 
– acrescentou.

Segundo o gerente, o robusta brasileiro, está em 
alta no mercado da Coreia, devido à qualidade e pon-
tualidade de entrega, fatores importantes para o nosso 
café conilon. Mas, mesmo sendo otimista, Edmilson 
observa que o custo de produção é um fator de compe-
titividade e portanto, um desafio para nosso café, em 
relação ao café robusta do Vietnã, país da Ásia, maior 
produtor mundial de robusta, que apresenta um custo 
de produção reduzido.

As cooperativas fizeram parte da missão, que contou 
com o apoio do Sistema OCB-SESCOOP/ES, Ocesp e 
OCB Nacional. E segundo Edimilson, foi muito impor-
tante esta oportunidade, que vai de encontro ao plano 
estratégico da Cooabriel em efetivar sua participação 
em missões de promoção do conilon capixaba. Outra 
vantagem da missão, apontada por Edmilson, foi divul-
gar o nome da cooperativa e fortalecer o cooperativis-
mo de modo geral, além de despertar nos importadores 
o interesse em conhecer as regiões produtoras, inclu-
sive, conhecer a Cooabriel e com isto, abrir e fortalecer 
os laços comerciais.

Produtores iniciam a colheita do café conilon 
e somam perdas. Até esta primeira quinzena do 
mês de maio, a colheita de nossa região deve ter 
atingido em torno de 10% da safra, apresentando 
grandes volumes de grãos miúdos, com baixo 
rendimento de secador e pilagem.  

 Além do baixo rendimento de colheita, 
avaliamos um baixo rendimento na secagem, por 
exemplo, num secador de 170 sacos maduros (80 
litros), a média dos grãos pilados vem resultando 
em 35 sacas piladas. Neste caso, as médias 
normais giram em torno de 42 a 45 sacas piladas 
por secador.

 O baixo peso do grão, é resultado da falta de 
água no cafeeiro, devido à grande estiagem que 
vem assolando o Estado do Espírito Santo desde o 
ano passado. Os cafés das variedades precoces, 
são os mais prejudicados, pois não receberam 
nada de água devido à total seca na granação 
(novembro/dezembro e janeiro deste ano). Já 
as variedades médias e tardias, receberam as 
chuvas de janeiro, mas não foram suficientes 
para impulsionar o desenvolvimento do grão, 
especialmente, pela ação do forte calor.

Em síntese, neste início de colheita, nas 
avaliações de produtores e dos nossos técnicos de 
campo, consideramos os seguintes pontos sobre 
a situação da safra de nossa área de ação: 

- A quebra de produção está variando de região 
para região. Em localidades onde choveu um 
pouco mais ou não faltou água para a irrigação 
das lavouras, a quebra deverá ser de 20 a 30%.

- A temperatura elevada nos meses de setembro 
a dezembro proporcionou uma queda de grãos 
mais expostos ao sol da tarde, ficando nítida a 
quantidade de rosetas banguelas. 

- O rendimento de pilagem mais impactante 
será nos cafés de maturação precoce que não 
receberam água na granação. 

- Com a redução no tamanho do grão, são 
necessários mais volumes de cafés para o 
enchimento de uma saca. 

- Em 2015, o vazamento de peneira 12, era 
em torno de 5%, já nesta safra, os primeiros 
cafés colhidos, apresentam em torno de 20% de 
vazamento da peneira 12.

- Portanto, em média, esperamos uma quebra 
na safra de 2016, em torno de 35%, e os fatores 
mais impactantes foram a queda de frutos em água 
e chumbinho e a redução do tamanho (peneira). 

Mas, como todo dado concreto, precisa da real 
comprovação, precisamos ver no final da safra, 
qual será nossa real situação.

Meu conselho ao cafeicultor, é que mesmo 
diante da realidade que estamos vivendo em nossa 
região, a colheita do café, está acontecendo. Com 
todas as dificuldades, que estamos vivendo, não 
podemos descuidar da nossa atividade café, pois 
é nosso negócio, portanto, jamais desanime. 

Faça o melhor, para você vencer este 
momento. 

Não abandone sua lavoura, pois é seu negócio. 
Colha bem os grãos que sua lavoura conseguiu 
produzir. 

Colha certo, mantendo a qualidade no seu 
produto, pois o mercado quer nosso café bom. 

Ponto de Vista

CONSIDERACÕES SOBRE 
A ATUAL SITUACÃO 
DA SAFRA DE CAFé 

CONILON
Antônio Joaquim de Souza Neto-Presidente da Cooabriel
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COOABRIEL EM JAGUARé-ES

Estão bem adiantados os preparativos finais para 
a abertura da unidade da Cooabriel no município 
de Jaguaré-ES.  

A previsão é iniciar os trabalhos ainda neste mês 
de maio. 

A unidade irá comportar, a princípio,  loja de insumos, 
estrutura de comercialização e atendimento, bem como, 
um galpão de insumos, que funcionará num imóvel, de 
propriedade da cooperativa, localizado no Centro da 
Cidade, com 758 m² de área. 

O tempo todo, nossa equipe é procurada por 
produtores sobre o início dos trabalhos da Cooabriel no 
município, gerando grande expectativa.

Tão importante isto, que no  início de abril, a 
diretoria e equipe técnica da Cooabriel, promoveu 
encontro com os cafeicultores no município, na área 
do salão do Centro de convivência, “Marcelina Coco”, 
para um bate-papo para falar sobre as linhas de trabalho 
da Cooabriel e que serão ampliadas para a unidade. 
Na ocasião, compareceram sócios e familiares, outros 
produtores, lideranças representativas de entidades 
públicas e de fomento, conselheiros e colaboradores 
da Cooperativa num público de 120 pessoas. O 
presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto, falou aos 
produtores sobre a grande expectativa da cooperativa 
na prestação de serviços aos produtores da região.“Em 
breve, estaremos inaugurando estas estruturas, que 
significa o primeiro passo para atender aos produtores 
de Jaguaré-ES, que iremos ampliar para armazéns e 
logística” – destacou.

O produtor, Senhor José Antônio Valiatto, um dos 
primeiros associados da Cooabriel, no município 
(sócio há quase 16 anos), esteve presente ao 
encontro e demonstrou sua grande satisfação com 
a ida da Cooabriel para Jaguaré. Com propriedade 
denominada, Fazenda das Flores, no Córrego 
Jacaré, em Jagurare-ES, avaliou a importância do 
trabalho da Cooabriel. Disse, que conhece bem 
o modelo de segurança da cooperativa e recorda 
que este foi um dos fatores que lhe motivou a fazer 
parte do quadro, seguido de outros benefícios. “Na 
Cooabriel nosso café é guardado com segurança, 
temos facilidade de negociar o café, que também 
é feito com seriedade e de forma discreta, além 
da assistência técnica, ter sal mineral para o gado 
e outros. Hoje, continuo satisfeito com tudo que a 
Cooabriel oferece” – destacou.

O exemplo do pai, foi seguido pelos filhos, 
Suelison e Jander Valiatto, que naquele ambiente 
de integração, testemunharam experiências.

Quando sr. José, tornou-se sócio da Cooabriel, 
no início do ano 2000, Jander, era um adolescente 
observador, e recordou muito bem a situação 
que a cafeicultura atravessava. “Foi uma crise, 
provocada pelos baixíssimos preços do café, que 
se encontravam abaixo do custo de produção. 

Um encontro muito agradável, que traduziu bem a 
receptividade da Cooabriel no município. 

O Prefeito de Jaguaré-ES, Sr. Rogerio Feitani, em seu 
pronunciamento, fez um breve relato dos programas de 
apoio à produção agrícola no município e registrou seu 
agradecimento à diretoria da Cooabriel com a abertura 
da nova unidade. “Quando a gente vê uma entidade 
como a Cooabriel, trazendo estrutura para o produtor 
de café na cidade, dando suporte à atividade, só temos 
a agradecer” – enfatizou. O prefeito falou também, dos 
desafios da produção, especialmente, provocados pelo 
impacto da crise hídrica.

O Presidente do Sistema OCB-SESCOOP/ES, 
Esthério Sebastião Colnago, esteve presente no evento 
e deu destaque ao modelo de representatividade da 
Cooabriel, onde avaliou que ela congrega um número 
grandioso de pequenos produtores em seu quadro, 
fortalecendo a família cooperada. “A família é a força 
da cooperativa”- registrou. Falou da importância da 
Cooabriel em Jaguaré, principalmente, por ser uma 
região de produtores de café de qualidade, o que 
segundo ele, vai de encontro a ações de incentivo à 
melhoria da qualidade do café conilon, que disponibiliza 
aos sócios. “A Cooabriel vem para Jaguaré, na hora 
certa. Hoje, é um dia feliz para a cooperativa e para os 
produtores da região”- destacou.

Dentre os produtores presentes ao evento, o Sr. 
Eliandro Hachbart, tem propriedade em Jaguaré-ES, há 
08 anos. É filho do sócio, Sr. Elias Hachbart, e conhece 
um pouco da cooperativa. “Vejo com boas expectativas a 
vinda da Cooabriel para Jaguaré. Já conheço o modelo. 
Sei que é empresa séria e das vantagens que oferece. 
Por estar aqui vou poder me reaproximar e pretendo me 
associar” – definiu.

De pai para filhos

Quando a gente não sabia o que fazer, num 
momento tão difícil, a Cooabriel, é que segurava 
as pontas do produtor. A gente não esquece” – 
recordou.

O irmãos são técnicos agrícolas e ao relatarem 
a lista de benefícios da Cooabriel como suporte 
à produção, elogiaram o modelo de assistência 
tecnológica que a ela disponibiliza aos sócios. Há 
cerca de 06 anos, estão no programa. Primeiro, 
participaram da Consultoria Técnica e agora atuam 
no Conilon Eficiente. “Mesmo sendo técnicos, 
estamos buscando sempre inovação. Através do 
programa, temos maior acesso às tecnologias de 
produção e com isto, melhoramos a produção, 
obtendo melhor produtividade por área, maior 
rentabilidade e condução eficiente da atividade” – 
destacou Suelison.

Pai e filhos, declararam que a abertura da Cooabriel 
em Jaguaré, representa a realização de um sonho que 
tanto desejaram. “Através da unidade, vamos poder 
estar mais próximos à Cooabriel, pessoalmente”, 
avaliou Suelison. “Além disto, será mais um estímulo 
para a gente divulgar e demonstrar de perto, a grande 
importância da Cooabriel para os demais produtores. 
Será avanço para o produtor, para a região e para a 
própria cooperativa” – finalizou Jander.

O Dia de Cooperar (Dia C) tem a missão de unir 
pessoas que se dedicam ao próximo. 

Foi criado no ano de 2009 em Minas Gerais pelo 
Sistema Ocemg com adesão de 139 cooperativas. 
Desde então, as ações foram crescendo em todo país 
e em 2015, houve adesão de 1078 cooperativas em 
todos os estados brasileiros, consolidando-se como 
um grande programa nacional impulsionado pelo Sis-
tema OCB, fazendo parte da agenda estratégica do 
segmento. A ideia é que ao longo do ano, as coopera-
tivas, apoiadas pelas unidades estaduais do Sistema 
OCB, promovam ações voluntárias transformadoras 
em prol de suas comunidades. 

A Cooabriel aderiu ao programa, em 2014, e uni-
das às cooperativas regionais, têm desde então, de-
senvolvido inúmeras ações a partir de uma equipe 
formada por voluntários colaboradores e sócios. Em 
2016, a Cooabriel com sua equipe de voluntários, já 
mobiliza ações do Programa que neste ano, traz o 
tema “Ações que constroem e transformam vidas”. 

Os projetos estão sendo inscritos, direcionados às 
comunidades onde estão instaladas as unidades de 
serviços da cooperativa, alguns serão em parceria 
com outras cooperativas. Em linhas gerais, as equi-
pes voluntárias, se mobilizam para atuarem nas áreas 
sócioambientais, arrecadação de donativos às famí-
lias carentes e entidades e implementação de ações 
comunitária no meio rural.

Lançamento Oficial 
No dia 02 de maio, foi realizado em São Gabriel 

da Palha-ES, o evento oficial de lançamento da re-
gião norte capixaba, com a presença de representan-
tes das cooperativas da região e técnicos do sistema 
OCB/Sescoop (Nacional e Estadual), para discutirem 
as diretrizes gerais do Programa. 

O destaque, apresentado é que o dia C, passa a 
colaborar com a agenda da Organização das Nações 
Unidas (ONU) - por um mundo melhor, em seus Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Desta 
forma, é lançado o desafio de transformar iniciativas 
pontuais em projetos estruturados de transformação 
social nos quesitos educacionais, culturais, saúde, 
esporte e lazer, interação e responsabilidade socio-
ambiental.

Cooabriel mobiliza
 projetos


