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Dia C - Dia de Cooperar - Resultados 

A  Cooabriel inaugurou no dia 20 de junho, a 
filial de Jaguaré-ES, cumprindo uma das metas 
do seu plano de expansão e  aproximação do 
seu quadro social.   

A solenidade de inauguração reuniu 
aproximadamente 100 pessoas e marcou 
a abertura da loja de insumos, o setor de 
comercialização e atendimento e o galpão de 
insumos. A nova unidade, está localizada no 
Centro da cidade, numa área de 758 m² (área 
própria). 

Sócios e familiares, outros produtores, 
lideranças  representativas  de entidades 
públicas e de fomento, conselheiros e 
colaboradores da Cooperativa e outros 
convidados, prestigiaram a cerimônia de 
inauguração.

PÁGINA 04

Cooabriel inaugura 
sua 10ª unidade 
em Jaguaré-ES

O Cooperativismo brasileiro promove a cada ano o Dia 
C-Dia de Cooperar, com o propósito de promover ações 
de solidariedade a partir do voluntariado transformador, 
exercitando os valores cooperativistas. 

As cooperativas participam através de iniciativas 
criadas com seus voluntários ou em parceria com 
outras cooperativas, por meio de inscrições de projetos 
anuais. 

A Cooabriel participa do Programa desde 2014 
e  muitos projetos ela trabalha em conjunto com as 
cooperativas da região. Nesta etapa 2016, voluntários da 
Cooabriel desenvolveram projetos direto nas unidades 

por município com ações pontuais e contínuas, sendo 
alguns desenvolvidos com outras cooperativas.

“O Dia de Cooperar é uma forma de levar às pessoas 
a compreensão da filosofia do cooperativismo”- 
destacou o vice-presidente da Cooabriel, Luiz Carlos 
Bastianello, em seu pronunciamento de abertura 
do evento celebrativo do Programa, realizado na 
comunidade do Córrego General Rondon, São Gabriel 
da Palha-ES, que reuniu mais de 600 pessoas.

 Inúmeras ações solidárias foram mobilizadas pelas 
cooperativas na etapa 2016, conforme podem ser 
conferidas na página 08.

No último dia 06 de julho, sócios participantes 
dos programas de assistência técnica e 
membros do corpo técnico da Cooabriel, se 
reuniram em Nova Venécia-ES para debater 
assuntos voltados ao processo de certificação 
de propriedade. 

Nos dias 07 e 08, os técnicos participaram 
de treinamento de campo,  como parte do 
processo de certificação para um Grupo UTZ 
COOABRIEL. Página 07

Técnicos comentam  sobre Tecnologias 
para melhor convivência com períodos de 
estiagem e  resumem  as principais ações 
tomadas no ciclo 2015/2016, dentre as quais, a 
melhoria de infraestrutura para armazenagem 
de água.

São Gabriel da Palha-ES, cidade de grande vocação cooperativista 
e berço do café conilon do país, chora a morte de um de seus líderes 
- José Colombi Filho, no dia 02 de julho. 

“Zezinho” como era conhecido, deixa um legado de honra e amor à 
família, exemplo empreendedor, liderança visionária e crença na força 
da cooperação.

Página 07

O Cooperativismo dá adeus 
ao líder José Colombi Filho
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Em razão do cooperativismo
A pior crise hídrica da história do Estado 

do Espírito Santo, que se arrasta por 03 anos 
consecutivos, com seu nível mais crítico neste 
ciclo de 2016, é o principal assunto da pauta das 
diversas áreas do estado, mas com especial 
relevância, nas regiões produtoras.

Hoje, a falta d’água, põe em risco não 
somente o café conilon, produto que reergueu 
o norte capixaba, por ter surgido após o período 
difícil da erradicação (década de 60), mas toda 
a agricultura capixaba, que transformou o 
Estado em um promissor produtor e exportador 
do agronegócio. 

Sem água suficiente, por seguidos ciclos, a 
produtividade das lavouras foi reduzida, com 
queda na produção e na rentabilidade. Em 
muitos casos, a produção não foi compatível 
para os produtores liquidarem os empréstimos 
anteriormente contraídos e com isto 
acumularam as dívidas. 

O produtor precisa ser cauteloso neste 
momento. Buscar o ponto de equilíbrio e avaliar 
a situação da sua propriedade. Abandonar 
jamais! 

É preciso adequar a sua atividade de acordo 
com a disponibilidade, tanto de recursos 
hídricos, quanto financeiros, até o ciclo se 
estabilizar novamente, pois a previsão é de 
retorno da regularidade de chuvas.

Contudo, precisamos observar que no 
momento, existem produtores em que a ajuda 
técnica e financeira é necessária para saudar 
seus compromissos e reinvestir na propriedade.  
E nesta ótica, o Governo precisa intervir em 
caráter emergencial. 

Muitos momentos, a agricultura segurou 
as contas do Governo. Agora, nesse período 
desfavorável, clamamos ao Governo Estadual, 
para acionar junto ao Governo Federal, uma 
política consistente e específica para os 
produtores do Espírito Santo. 

O poder público precisa agir, especialmente, 
na adoção de medidas concretas na questão de 
políticas de financiamentos de real acessibilidade. 
Para quitar suas dívidas, os produtores precisam 
de 03 anos de carência e no mínimo, 08 anos 
de prazo, a juros baixos, para assim, darem 
continuidade aos investimentos na agricultura. 
É o mínimo que pedimos ao Governo.

É preciso medidas urgentes para recuperar 
a trajetória de crescimento da economia 
estadual.

Isto para se evitar repetir a maior crise social 
capixaba, que aconteceu na década de 60 e 
que nos recordamos muito bem. 

Aquele período difícil que os capixabas 
viveram, onde milhares de pessoas ficaram 
sem empregos na época, especialmente na 
área rural, devido à erradicação das lavouras. 
Fato que resultou num grande êxodo de famílias 
para os centros urbanos, desestabilizando as 
cidades que não dispunham de infraestruturas 
urbanas suficientes para abrigar o número 
elevado de pessoas que se deslocaram, e 
formou assim, um bolsão de pobreza sem 
precedentes e grande crise social. Além, do 
êxodo para outros estados, como Paraná 
e Rondônia, com caminhões e caminhões 
circulando, cheios de famílias desoladas.

Levou muito tempo para o capixaba 
retomar seu rumo.  Foi com muito sacrifício, 
que o capixaba, sobreviveu àquele período 
devastador da economia.

Já passamos por outras crises, como a de 
preço do café (década de 90 a início do ano 
2000) e vencemos.

Então agora, vamos juntos buscar caminhos!

A Diretoria

PARA O
NOvO CICLO

Apesar de muitos produtores estarem ainda, 
finalizando a secagem do café e os trabalhos de 
beneficiamento, podemos dizer que  estamos 
chegando na reta final da safra de café conilon 
da região. 

E sabemos que a quebra é grande, em quase 
todas as áreas, o que revela nossa estimativa de 
em média 50% de quebra. 

A crise hídrica, que se arrasta por três anos, 
chegando ao nível mais crítico nesta safra, é o que 
causou esta situação, que atinge não somente a 
cafeicultura, mas toda a agricultura do estado, 
com reflexos em toda cadeia produtiva. 

Este ciclo ruim irá mudar, pois a previsão é de 
retorno da regularidade de chuvas.

Vamos iniciar um novo ano safra e pedimos 
nossos produtores para adequar a sua atividade 
de acordo com a disponibilidade, tanto de 
recursos hídricos, quanto financeiros, até o ciclo 
se estabilizar novamente. Vamos cuidar do nosso 
patrimônio, que é nossa lavoura.

O mercado continua buscando o café de 
qualidade e foi por esta razão, que seguimos com 
o 13º concurso para apurar o café dos nossos 
produtores

Vamos seguindo e edificando. A inauguração 
da 10ª unidade da Cooabriel em Jaguaré-ES, 
significa mais um passo do nosso plano de 
desenvolvimento e de realização de sonhos. 

Na expectativa de melhores dias e de nos 
prepararmos, seguimos também com nossos 

planos de formação e relacionamento com 
os cooperados, haja vista a gama de cursos, 
treinamentos, encontros e outras promoções 
que participamos ou realizamos, inclusive com 
parceiros.

Por esta e outras razões, celebramos o 
fundamento de nossa base - o Cooperativismo, 
que tem como data comemorativa no mundo 
todo, o primeiro sábado de julho, e portanto, o 
último dia 02/07, foi nosso dia. Consolidamos esta 
essência, no movimento brasileiro chamado  “Dia 
de Cooperar - Dia C”, criado desde 2009, pelas 
cooperativas de Minas Gerais e que aderimos pelo 
propósito de promover ações de solidariedade a 
partir do voluntariado transformador, exercitando 
os valores cooperativistas. 

Nesta edição, apresentamos um resumo, do 
que realizamos através de nossos voluntários e 
em comum com as cooperativas da região.

E foi exatamente, no dia máximo dos 
cooperativistas, que também choramos a morte de 
um dos mais autênticos cooperativistas de nossa 
história, nosso sócio, ex-presidente, José Colombi 
Filho. A perda do nosso querido “Zezinho”, homem 
honrado, só nos consola, porque ele deixou um 
legado de caráter, trabalho, amor à família e 
preocupação com o coletivo, que suscede.
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Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

Inscrições até o dia 12/08 para o XIII 
Concurso “Conilon de Excelência Cooabriel”

Manejo são algumas das variáveis que interferem 
no processo de desenvolvimento do grão e são fatores 
importantes para o resultado de qualidade do café. 

A falta de chuvas nas regiões produtoras do noroeste 
capixaba e sul da Bahia, que compreendem a área de ação 
da Cooabriel, poderia ser um fator inibidor para o lançamento 
do concurso neste ano, contudo, o próprio produtor motivou 
a realização desta edição. “Ninguém faz um café melhor do 
que quem produz, ou seja, apostamos no manejo” - destacou 
o presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto (Toninho).

A Cooabriel, realiza o concurso desde o ano de 2003, com 
o propósito de promover a melhoria da qualidade do café 
conilon em sua área de ação. Já realizou outras edições em 
meio a situações adversas.

“Podemos fazer qualidade, mesmo em situações difíceis. 
Este ano, o problema está no tamanho da peneira, com muita 
quantidade de grãos pequenos devido às dificuldades com a 
seca, que resultou na redução da produção em nossa área 
de ação do conilon, contudo, vimos também bons cafés que 
dará boa bebida” – avaliou o presidente. Ele destacou que 
o produtor conhece os procedimentos essenciais para a 
qualidade da bebida. “Uma delas é o grão colhido maduro 
(aproximadamente 80% maduro), livre de fermentação e 
com cuidados na secagem, pilagem e armazenamento” – 
destacou. 

Ao avaliar sobre o histórico da qualidade do conilon, 
Toninho declarou que a iniciativa de criar um concurso de 
qualidade do conilon há 13 anos, foi para promover mudanças 
de atitudes na forma de conduzir o café. “O clima a gente 
não interfere, mas o manejo sim. Foi  tão positiva a nossa 
campanha de conscientização de qualidade ao longo dos 
anos, e o concurso foi um instrumento que veio validar isto, 
que o conilon conquistou espaços importantes no mercado, 
com o empenho do nosso produtor.”

Recordou as primeiras ações do concurso, e disse: 
“No ano de 2003 a Cooabriel foi no campo falar com o seu 
produtor sobre o concurso e na ocasião destacamos que 
a nossa experiência em mercado de café mostrava, que o 
diferencial da qualidade do grão, era o que definia a compra 
do café”.

O gerente geral, Edimilson Calegari, disse que a 
conscientização foi a chave para a melhoria do grão. “Antes, 
eram produzidos grandes volumes de conilon de baixa 
qualidade. Mudamos isto junto com o produtor e hoje, o 
conilon de boa qualidade é encontrado nos melhores blends 
do mundo. A Cooabriel teve um papel importante nesta 
conquista”.

Colombianos em Intercâmbio
São Gabriel da Palha-ES-Brasil e região 

de Antioquia - Colômbia.  Pelo menos, duas 
características estas duas localidades tem em 
comum: Cafeicultura e Cooperativismo.

Foi por estas e outras particularidades, que 
uma comitiva colombiana de 11 membros esteve 
de 13 a 15 de junho, em São Gabriel da Palha-ES, 
na Cooabriel, para uma visita de intercâmbio.A 
Comitiva, formada por sócios de cooperativas 
de cafeicultores, gerentes, técnico de entidade 
de apoio e membros do Comitê Departamental 
de Cafeteros de Antioquia, ligado à Federacion 
Nacional de Cafeteros da Colômbia, veio conhecer 
de perto a realidade do café conilon e aspectos 
estruturais de trabalho da Cooperativa.

O Sr. Antônio Herrón, que já esteve na 
Cooabriel há alguns anos, foi quem coordenou 
o intercâmbio,  com o objetivo de apresentar ao 
grupo o modelo de trabalho que a Cooperativa 
desenvolve junto a seus sócios e os serviços de 
suporte à atividade cafeeira. Portanto, o programa 
conteve apresentações, estudos e visitações. 

 A comitiva participou por uma manhã de um 
encontro com a diretoria e equipe gerencial 
da Cooabriel, na sede da cooperativa, onde 
conversaram sobre vários assuntos envolvendo 
as duas realidades, desafios e conquistas  do café 
conilon brasileiro e arábica colombiano. Ainda, 

conheceram as unidades de armazenagem, 
produção de mudas e visita à propriedade.

No Espírito Santo, o grupo, esteve também em 
Vitória, para um encontro com a equipe do Cetcaf - 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café. 
E percorreram também regiões da Bahia.

- Mínimo de 10 sacas padronizadas por cada lote 
inscrito. 

- O prazo para as inscrições termina dia 12 de agosto 
e o prazo para a entrega dos lotes inscritos vai até dia 
31 de agosto. A divulgação da lista dos classificados 
em ordem alfabética será dia 03/10/16 e a ordem dos 
premiados será no dia 19 de outubro de 2016, em São 
Gabriel da Palha-ES.

Serão selecionados os 10  melhores  lotes  de café  
conilon  da  safra  2016,  sendo  05  lotes  preparados 
pelo sistema natural e 05 lotes pelo sistema cereja 
descascado. 

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

O sócio tem até o dia 12 de agosto para fazer a inscrição do seu café 
no XIII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel. Inscrições nas unidades da Cooabriel.

Informações Gerais

. Jaguaré-ES, município maior produtor 
de café Conilon do país, recebe a 10ª 
Unidade (filial) de serviços da Cooabriel. A 
inauguração aconteceu no dia 20 de junho 
último.

. Continua crescendo o consumo mundial do 
café, que segundo dados da OIC (Organização 
Internacional do Café) deverá saltar de 152,1 
milhões de sacas consumidas em 2015 para 
até 170 milhões até 2020.

.  Atualmente, os estoques de café mundial, 
são os menores dos últimos anos.

.  Seguem as etapas do 13º Concurso Conilon 
de Excelência Cooabriel. As inscrições estão 
abertas até dia 12 de agosto. O sócio deve 
procurar sua filial.

. O Ministério da Agricultura realizou o 
repasse de  R$ R$ 3,976 bilhões dos recursos 
do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
(FUNCAFE) a agentes financeiros para 
serem destinados para linhas de estocagem, 
financiamentos para aquisição de café (FAC), 
custeio e outras linhas.

. A colheita do café conilon está na reta 
final no Espírito Santo e é crítica a realidade 
da grande quebra de safra, resultante da 
maior crise hídrica da história do capixaba. 
Na média geral, haverá uma queda de 50% ou 
mais na safra, com uma produção em torno 
de 4,5 milhões de sacas. 

. Apesar de uma recuperação de preço do 
conilon , nosso produtor está em dificuldades 
com a safra reduzida.

. Tem produtores deixando o Espírito Santo 
em função da crise hídrica.

Pedimos nossos produtores para serem 
cautelosos. A retomada do bom ciclo de 
chuvas acontecerá.

. O CNC pede providências para que seja 
estabelecido o pagamento da contribuição 
oficial brasileira à Organização Internacional 
do Café com recursos oriundos do Funcafé.

. Agenda importante para produtores do Sul 
da Bahia e Espírito Santo:
- Dias 29 a 31 de julho - 3º Encontro dos 
Cafeicultores de Camacã e região, na Praça 
Mário Batista - Camacã-BA.

- Dia 4 de agosto -  5º Simpósio do Produtor 
de Conilon no Auditório Central do Ceunes/
Ufes, em São Mateus-ES.

Com o tema “O clima e o manejo da planta”, o 
Ceunes/Ufes (São Mateus-ES), realizará no dia 04 
de agosto em seu auditório central, o 5º Simpósio do 
Produtor de Conilon, com palestras de profissionais 
com destaque nacional e internacional.

As inscrições para o simpósio serão feitas no local a 
partir das 7h30, no mesmo dia do evento, ao custo de  
R$ 25,00 com direito a livro do evento, café e almoço. 

PROGRAMAÇÃO (Resumo):  7h30 - Iscrição; 8h10 - 
Café; 8h40 - Abertura/Homenagens; 9h20 -Potenciais 
Impactos de Estresses no Cafeeiro Num contexo de 
Alterações Climáticas - Dr. José Cochicho Ramalho 
- Pesq. Univ. Lisboa - Portugal; 10h10 -O Clima no 
E. Santo e Sul da Bahia - Dr. Luiz Carlos Molion - 
Pesquisador; 11h - Pesquisas em Conilon/ Ceunes/
Ufes - Dr. Fábio Luiz Partelli - Prof.UFES; 11h20 - 
Debate; 12h - Almoço; 13h20 - Manejo da Ferrugem 
no Conilon -EngºAgrº - José Braz Matiello - Fundação 
Procafé; 14h - Uso eficiente da água na irrigação - Dr. 
Robson Bonomo - Prof.UFES; 14h40 -Experiência de 
Sucesso dos cafeicultores (Primo Dalmasio, Wesley 
G.Candeias, Moises A.Covre); 15h40 - Debate; 16h10 
- Encerramento, distribuição de brindes; 16h30 - Café.
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Espaço Sustentável
Água -  recurso essencial 

Thiago de Lima Nascimento  I Samara Cuquetto Batista 
Consultores Técnicos  - Cooabriel 

COOABRIEL INAUGURA EM JAGUARÉ-ES

  A  solenidade de inauguração reuniu aproximadamente 
100 pessoas e marcou a abertura da loja de insumos, o 
setor de comercialização e atendimento e o galpão de 
insumos. A nova unidade, está localizada no Centro da 
cidade, numa área de 758 m² (área própria). 

Sócios e familiares, outros produtores, lideranças 
representativas de entidades públicas e de fomento, 
conselheiros e colaboradores da Cooperativa e outros 
convidados, prestigiaram a cerimônia e inauguraram esta, 
que representa a 10ª unidade (filial) de serviços, um sonho 
de sócios da região e da diretoria. “Hoje a comunidade 
de Jaguaré recebe uma empresa sólida, que tem um 
passado e uma história voltada ao desenvolvimento do 
seu sócio. Uma Cooperativa de serviços aos produtores, 
fundamentada na ação de homens de nome que 
construíram sua história de quase 53 anos” – comemorou o 
Presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza Neto, 
que ao lado da diretoria, conselheiros e colaboradores, 
narrou em seu discurso de abertura, a ação dos 
representantes que conduziram a Cooabriel e pontuou 
a lista de serviços que ela disponibiliza favorecendo os 
sócios e as comunidades onde está inserida.

Pe. Jonas Nunes Coutinho, Vigário Paroquial de 
Jaguaré-ES, conduziu um momento de oração e reflexões. 
Falou da importância da percepção dos sinais que devem 
ser observados em todo contexto de vida. “Acho que a 
Cooabriel é esta instituição de visão. Vê longe!”- avaliou.

O presidente do Sistema OCB-ES, Esthério Sebastião 
Colnago, pronunciou-se, destacando a importância do 
modelo da Cooperativa na representatividade do seu 
produtor. “O produtor deve ter orgulho desta cooperativa 

e prestigiar seu esforço em montar as estruturas para 
atender o agricultor. A cooperativa é o porto seguro do 
cooperado. Aqui ele é atendido com assistência técnica, 
produtos de qualidade, preço de mercado e o café é 
comercializado a preço justo sendo a venda somente 
efetuada com autorização expressa do seu cooperado. 
Quem criou a Cooabriel teve o cuidado de edificar 
uma cooperativa de raiz;  uma árvore que tem raízes 
profundas”-destacou.

Dr. Marcelo Suzart de Almeida, presidente do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper), prestigiou a solenidade e validou 
aspectos das características da atuação da Cooabriel na 
região, contextualizando o seu avanço neste momento 
da economia. “A Cooabriel chega fisicamente hoje em 
Jaguaré, mas tecnicamente, ela já está aqui há bastante 
tempo atendendo os produtores. Não é um aventureiro 
que está aparecendo aqui do nada. Muito importante 
perceber que a Cooabriel está avançando em meio 
a este momento de crise, gerando emprego e renda 
para a região, trazendo desenvolvimento. Um sinal que 
deve ser percebido. Uma cooperativa sólida, que vocês 
podem confiar e acreditar” – Aconselhou.  O presidente 
ainda avaliou a questão hídrica do Estado, fazendo um 
paralelo entre aspectos de convivência do produtor com 
a seca e as políticas públicas de apoio. Para ele, alguns 
fatores devem ser considerados, seja na condução do 
plantio a partir de tecnologias que garantam a infiltração 
da água no solo, nas formas de se fazer as reservas de 
água e na reposição florestal.

Presença na 25“ Festa do Produtor do Município

A  Cooabriel inaugurou no dia 20 de junho, a filial de Jaguaré-ES, 
cumprindo uma das metas do seu plano de expansão e  aproximação do seu quadro social.

O produtor, Sr. Cláudio Brioschi, 
do Córrego Cachimbalzinho, em 
Jaguaré-ES, presente à cerimônia, 
destacou que vê com bastante 
expectativa a chegada da Cooabriel 
para a região. “É só benefícios que 
a Cooabriel traz para o produtor 
rural, seja na questão de insumos, 
armazenamentos e outros. Sempre 
vejo falar muito bem da Cooabriel. 
Acompanho, inclusive, nas rádios, 
jornais, tv.  Vejo com bons olhos 
a chegada da Cooabriel para 
Jaguaré-ES”- revelou.

O Sr.Jurandir Rodrigues de Souza, 
produtor da região do Cº da Areia, acabou 
de dar entrada nos documentos de novo 
sócio. Atento, participou da solenidade 
de inauguração e disse: “A Cooabriel 
vai nos ajudar muito, principalmente, 
na questão do mercado de café, 
pois já fomos muito explorados pelos 
compradores. E tem vários serviços que 
ela oferece. Tem a loja, o técnico que 
vai nos dar assistência na lavoura e nos 
ajudar muito na orientação para melhorar 
a produção. Estou muito confiante com 
a ação da Cooabriel aqui no município. 
Já conheço o cooperativismo através 
do Sicoob onde já sou sócio há mais de 
15 anos e a Cooabriel vem hoje para 
somar”.

Sr. Arthur Peter, da Barra do Cº 
Água Limpa, falou com alegria: “Olha, 
isto já era esperado pela gente. Moro 
Há 33 anos mais ou menos na região. 
Sempre tive interesse em me associar 
em São Gabriel, mas por ser tão 
longe, não deu. Hoje é uma alegria 
receber a Cooabriel aqui dentro de 
Jaguaré e a gente vai se associar. A 
gente já foi da região de São Gabriel 
e já conhece a história da Cooabriel, 
e temos recebido muitas informações 
de muitos associados. Todos falam 
bem das condições de compras de 
insumos agrícolas, armazenagem, 
serviços. Muito bom! Isto fez com 
que a gente se interessasse muito 
mais”.

Nesta edição sobre sustentabilidade, vamos 
abordar o assunto água, recurso essencial para 
a vida.

De toda a água do planeta, cerca de 97% é 
água salgada, 2% são as geleiras e 1% é de agua 
doce. A água é indispensável para manter a vida 
em nosso planeta, ela é usada para consumo 
e higiene, produção de alimentos, transporte, 
geração de energia, entre outros. 

A crescente população e demandas econômicas 
globais resultam em um aumento na quantidade 
de água consumida, principalmente para a 
produção de alimentos e a indústria. Contudo, 
o crescente aumento na quantidade de água 
consumida e a falta de cuidado com os dejetos 
gerados trouxeram uma série de problemas que 
comprometem a qualidade e a durabilidade dos 
recursos. 

Na cafeicultura não é diferente, o aumento 
da área plantada e o aumento na produtividade, 
implica no aumento do consumo de água para 
irrigação, algumas ações simples podem fazer 
enorme diferença, como:

• Ter um sistema de irrigação eficiente, que 
aproveite o máximo a água e sem desperdícios 
(não irrigar estradas, por exemplo);

• Evitar vazamentos no sistema de irrigação;
• Não irrigar em excesso, irrigar o suficiente 

para atender a demanda da planta;
• Irrigar sempre em horário fresco, evitando 

desperdícios por evaporação;
• Construção de “caixas secas” para segurar a 

água da chuva;
• Manter o solo coberto, mantendo a umidade 

do solo por maior tempo e diminuindo a taxa de 
evaporação;

• Manter as nascentes, rios e córregos 
protegidos;

• Não jogar resíduos diretamente nos corpos 
de água;

• Procure sempre um técnico para orientá-lo;
• Entre outros.

Não é só no campo que devemos nos 
preocupar, é fundamental sermos conscientes 
também em nossas casas, sendo eficientes e 
evitando desperdícios.

No dia 23/06 a Cooabriel realizou em Nova 
Venécia a reunião de adesão dos novos membros ao 
programa de Consultoria Técnica da Cooperativa. 
Participaram 30 sócios novos na consultoria e 
membros da equipe técnica. A reunião teve o 
objetivo de reforçar as bases de trabalho dentro do 
programa, sanar dúvidas do produtores a respeito 
de vários pontos da atividade.

Novos da Consultoria 
Técnica em Nova venécia-ES

Com a parceria da Secretária de Estado da 
Agricultura foi implantada a rede trifásica na Fazenda 
Cooabriel Modelo de Diversificação, contemplado 
no primeiro ciclo do projeto.  A obra foi concluída 
no dia 07/07, sendo de grande importância para as 
etapas prevista do desenvolvimento do plano da 
fazenda.

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

A Cooabriel, participou da 25ª Festa do Produtor de Jaguaré, realizada nos dias 01, 02 e 03 de julho, no parque de exposições do 
município. Em seu stande, os visitantes conheceram alguns aspectos de seu trabalho, sua história e atuação na localidade, bem 
como, participaram de momentos de integração no “pesca folha da sorte” em um ambiente agradável, enquanto degustaram um 
delicioso cafezinho 100% conilon. A equipe local da Cooabriel recepcionou os visitantes com muito carinho e simpatia.

REDE IMPLANTADA
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Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL

1 - Armazenamento de água: Os poucos reservatórios existen-
tes foram construídos de forma a armazenar a água das chuvas 
e minimizar os prejuízos causados por períodos de déficit hídri-
co. Coube exclusivamente aos produtores capixabas a realiza-
ção desses investimentos e em alguns casos insuficientes para 
reduzir tais prejuízos. 

Considerando o período atual e com o objetivo de minimizar 
os prejuízos causados devido à forte estiagem que enfrentamos, 
realizamos adaptações no manejo de irrigação junto aos produ-
tores, de modo a manter o potencial produtivo de acordo com os 
recursos disponíveis em cada propriedade.  Na pratica, essas 
ações basearam-se na redução do volume de água aplicada nas 
lavouras considerando a expectativa de produção e de desenvolvi-
mento vegetativo para o próximo ciclo produtivo, ou seja, lavouras 
novas e com maior potencial produtivo foram privilegiadas recebendo 
irrigações com melhor frequência, mas mesmo assim abaixo do volu-
me ideal para manter as lavouras em condições de expressar o seu 
pleno potencial. Lavouras com menor potencial produtivo tiveram re-
dução significativa no volume de água fornecida através da irrigação. 
Tivemos também decisões extremas de interromper a irrigação em 
lavouras de baixo potencial produtivo chegando a descartar algumas 
dessas áreas, visando manter a rentabilidade do produtor.

2 - A inexistência de políticas: A atual condição de crise políti-
ca no país, principalmente na esfera federal, tem retirado o foco 
dos problemas no setor agrícola. Em aspectos regionais pouco 
também tem sido feito em prol dos produtores que convivem nes-
te cenário de seca. Muitos produtores não conseguirão honrar os 
compromissos financeiros devido à ausência da renda, além disso 
terão restrições para adquirir crédito para novos investimentos ou 
reestruturação das lavouras, pois devido à instabilidade econômi-
ca e política do país, os bancos têm aumentado a burocracia, exi-
gido maiores garantias dos clientes e restringido a concessão de 
créditos para o público.

3 - Manejo da Irrigação: A necessidade de irrigação cada vez é 
maior a medida que nos aproximamos do período de florada do 
café. No entanto, as maiorias dos reservatórios estão limitados 

ou ainda não sofreram nenhuma reposição. Como estamos 
no período de inverno, os dias são mais curtos, e os níveis 
de radiação menores o que proporciona também menores 
valores de evapotranspiração. Além disso é um período que 
a planta tem reduzido o seu poder vegetativo em função da 
menor radiação solar. Diante da situação, o mais aconselhá-
vel é trabalharmos com turnos de rega maiores e reduzir a 
frequência de irrigação, ou seja, irrigar menos dias na semana 
(elevar o turno de regra) e manter tempo por setor (irrigando 
o mínimo necessário para manter as plantas, até a ocorrência 
de chuvas significativas). É importante lembrar que áreas com 
irrigação em sistema de aspersão é praticamente inviável ir-
rigar, sendo necessário alteração para sistemas de irrigação 
localizada.

4 - Manejo Nutricional:  A safra está sendo encerrada e são 
raros os produtores que conseguiram seguir os cronogramas 
de adubação recomendados. Assim, as plantas estão sob um 
grande déficit nutricional, a atual condição ainda não permite 
que todas as correções sejam feitas, pois o veículo que dispo-
nibiliza o fertilizante para as raízes é a água. 
A opção no momento é como sempre foi feito: realizar amos-
tragem e análise de solo. Algumas chuvas pontuais e passa-
geiras irão ocorrer no período até a chegada da primavera 
(setembro), desta forma, pode-se realizar aplicação do calcário 
para que nos momentos em que chover a acidez seja corrigida e 
os nutrientes como o Cálcio e Magnésio ficarem disponíveis para 
planta. Os fertilizantes devem ser aplicados nos momentos após 
chuvas, com volume mínimo de 15 mm. Os produtos mais reco-
mendados são aqueles que têm menor perda por volatilização.

5 - Manejo do solo: O manejo do solo deve ser voltado 
para manutenção e adição de matéria orgânica. O manejo 
do mato deve ser realizado com uso de roçadeira, capina 
apenas na linha de plantio e também capina química, caso 
tenha viabilidade, a aplicação da palha de café é sempre 
recomendada, pois toda matéria orgânica capaz de cobrir 
o solo vai permitir menor evaporação da água, redução da 
temperatura do solo e redução do risco de erosão nos perí-
odos de chuva.

Dessa forma podemos resumir as principais ações to-
madas no ciclo 2015/2016: Melhoria de infraestrutura para 
armazenagem de água; Ajuste frequente no manejo nutricio-
nal; Adaptações no manejo de irrigação; Utilização de ma-
téria orgânica; Manejo de plantas infestantes - cobertura do 
solo; Realização de poda mais severa;

Ações de planejamento -  Adequação da área cultivada 
aos recursos naturais disponíveis; Eliminação de lavouras 
em áreas desfavoráveis ao manejo; Renovação de lavouras 
velhas e/ou depauperadas; Troca do sistema de irrigação de 
aspersão por irrigação localizada.

Recebeu 50% de irrigação na 
fase de desenvolvimento.

Recebeu irrigação necessária na fase de 
desenvolvimento.

Atualmente estamos passando por um dos períodos mais críticos enfrentados pela cafeicultura capixaba nas últimas 
décadas, especialmente o Norte e Noroeste, regiões que acumulam grande déficit hídrico comprometendo a agricul-
tura de modo geral. Dentre os principais problemas podemos enumerar: Precipitação 58% menor comparado com a 
média histórica; Temperaturas 2ºC a 5ºC acima da média histórica.

As Consequências:
•  Os níveis dos reservatórios e afluentes naturais reduzidos, 
inviabilizando irrigação e índices pluviométricos abaixo da mé-
dia para o período proporcionando temperaturas elevadas e 
baixa umidade do ar;
• Sintomas extremos de deficiências nutricionais devido ao atraso e a 
não execução das adubações em função da seca;

Tecnologias e adaptações dos manejos

• Baixo desenvolvimento vegetativo de ramos ortotrópi-
cos/plagiotrópicos e comprometimento de parte da produ-
ção para próxima safra 2016/2017;
•  Período de granação crítico (falta de chuva e excesso 
de temperatura), grãos mal formados, chochos e de tama-
nho e qualidade reduzida.

Nas relações entre os cooperados e suas cooperativas 
e a interpretação das disposições do Código de Defesa 
do Consumidor sob nossa ótica é assunto de muita 
discussão e entendemos há necessidade de aprofundar 
um estudo acerca da interpretação destes normativos.

A definição de consumidor segundo o que dispõe 
o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor(Lei 
8.078/90) é toda pessoa física ou jurídica que adquire 
produto ou serviço como destinatário final.

A definição de cooperativas segundo o que dispõe 
a Lei do Cooperativismo(Lei 5.764/71) é que as 
sociedades cooperativas são sociedades de pessoas, 
com forma natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar 
serviços aos associados.

Veja-se que muito embora tenham personalidade 
jurídica, as sociedades cooperativas são sociedades 
de pessoas e não de capital e possuem objetivo 
de prestação de serviços aos seu cooperados não 
objetivando lucro.

Seguindo esta linha de pensamento, quando um 
cooperado adquire um produto da cooperativa, na 
realidade ele não está adquirindo um produto da 
cooperativa e sim uma prestação de serviços, o produto 
ele adquiriu como sociedade na fonte, a cooperativa é 
uma facilitadora para aquisição em conjunto.

Diante desta situação, a relação de consumo entre 
o cooperado e a sua cooperativa não se concretiza 
porque é o cooperado/cooperativa adquirindo na fonte 
em decorrência da sociedade de pessoas.

Outro ponto que merece destaque, é que o cooperado 
possui ampla autonomia de estabelecer as condições em 
assembleia geral, de como a cooperativa vai prestar os 
serviços, ou seja, ao invés de acionar o judiciário ele tem 
a prerrogativa de estabelecer as condições que melhor 
se adéquam  à sociedade. A maioria simples estipula os 
destinos e as condições da prestação. Se o cooperado 
não concorda com as condições estabelecidas em 
assembleia, ele tem a faculdade de optar em cumprir ou 
sair da sociedade (art. 38-5764).

Um dos grandes diferenciais do sistema cooperativo, 
é o retorno das sobras líquidas ou o rateio das perdas 
do exercício proporcionalmente às operações de cada 
cooperado, salvo deliberação em contrário da assembleia.

Ora, se no sistema não há propósito de lucro e tanto 
as sobras quanto o rateio das perdas é lançado na 
assembleia de prestação de contas para deliberação, 
não seria justo que o estado intervisse no seu 
funcionamento pois poderia haver ali um desequilíbrio 
entre a prestação dos serviços e o seu resultado cuja 
consequência poderia ser o rateio de perdas.

A título exemplificativo, prática vedada pelo Código 
de Defesa do Consumidor, podemos citar que a 
cooperativa poderia prestar um serviço de venda de 
produto a seus cooperados com pagamento em dinheiro 
a um determinado valor e mediante pagamento no 
cartão de crédito ou débito majorando a taxa cobrada 
pela administradora do cartão. No comércio tal prática 
é ilícita, entretanto, na cooperativa entendemos ser 
possível desde que trate-se de um ato cooperativo. 
A cooperativa tem a liberdade de estabelecer seus 
normativos de funcionamento e estabelecer diretrizes 
para sua prestação de serviços.

A constituição Federal de 1988 foi muito clara neste 
sentido ao estabelecer no seu artigo 5º, inciso XVIII, 
que a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu funcionamento, daí que 
diante dos fatos e sob nossa ótica, a inaplicabilidade 
das regras consumeiristas às cooperativas.

As Sociedades Cooperativas 
e a relação de consumo com 

seus Cooperados
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Entre Nós... Fotos cedidas por familiares.

O vice-presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello 
e a Gerente Financeira, Florisbela Buss Trevizani, 
participaram do I Seminário Nacional de Autogestão 
para as Cooperativas Agropecuárias, realizado 
em Brasília, nos dias 27 e 28 de junho, na sede da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
reunindo mais de 50 cooperativas brasileiras. O evento 
avaliou e discutiu os cenários econômicos-financeiros 
e a importância dos processos gerais de gestão e 
governança e seus benefícios.
 

Formação e desenvolvimento
De meados de maio, durante o mês de junho e na primeira semana de julho, representantes de nossa 
equipe, participaram de uma série de eventos em caráter representativo ou educativo. Vejamos alguns. 

O Gerente Geral, Edimilson Calegari e o Agrônomo, 
Jeferson Pereira Ferreira, na 1ª Conferência Internacional 
do Café (Yara), realizada em maio, em Atibaia/SP, que 
debateu mercado e suas tendências, impacto global das 
mudanças climáticas na produção brasileira de café, 
nutrição de plantas e consumo de café.

O presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto, os 
conselheiros administrativos, Fabrícia Colombi e Michel 
Pereira Machado, os agrônomos, Wander Ramos 
Gomes e Gilberto Monteiro Tessaro e as técnicas, 
Samara Cuquetto Batista e Nirlene Barcellos, no 8º 
Debate Agro, realizado no dia 09/06 em Linhares-ES, 
pela Campo Vivo Comunicações.

Nos dias 07 e 08/07, membros da equipe da Cooabriel, 
Wander Ramos Gomes (Engenheiro Agrônomo), 
Florisbela Buss Trevizani (Gerente Financeira) e Eliete 
Canal (Encarregada do setor financeiro), participaram 
em Vitória-ES, do terceiro módulo do PDD - Programa 
de Desenvolvimento de Dirigentes, como parte da 
metodologia PAEX - Parceiros para a Excelência, 
da Fundação Dom Cabral. Além deste módulo que 
tratou sobre finanças, os profissionais já estudaram, 
planejamento estratégico e marketing. 
 

Os agrônomos da Cooabriel, Wander Ramos Gomes 
e Perseu Fernando Perdona e o técnico, Alisson 
Scalfoni,  participaram do Curso de Elaboração de 
Barragens e Gestão de Recursos Hídricos, realizado  
de 27/06 a 01/07, em São Gabriel da Palha-ES, numa 
promoção do Governo do Estado, através da Secretaria 
de Estado da Agricultura (SEAG), como iniciativa de 
enfrentamento da crise hídrica provocada pela estiagem 
prolongada. Segundo Alisson, o curso foi importante 
para conscientizar e ampliar o conhecimento dos 
participantes na elaboração de projetos de barragens e  
gestão de recursos hídricos. 

Com apoio da Cooabriel, foi realizado no dia 23 de 
junho, o Dia de Campo, na Comunidade Córrego Frio, 
em Alto Rio Novo, propriedade do sr. Nilton Fernandes, 
tendo como debate o Manejo do solo e uso da água.
Os técnicos  da Cooabriel, Diogo Poça Pettene e 
Jayson Salvador Bis, ministraram o tema ‘Manejo da 
Lavoura Visando reter a Umidade do Solo’, com vários 
questionamentos dos produtores, especialmente, sobre 
dimensionamento de caixas secas, espécies de árvores 
para o plantio em Área de Preservação Permanente - 
APP, matéria orgânica e outras.

foto- Campo vivo

Com o lema “Todo dia é dia de cooperar com 
o meio ambiente”, membros do núcleo Feminino 
da Cooabriel, elaboraram um projeto para 
trabalhar temas de conscientização ambiental 
para crianças. A aplicação do projeto  está sendo 
desenvolvida na EEEFM “Vera Cruz”, localizada 
em Vila Fartura, interior de São Gabriel da Palha, 
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.

A aplicação do projeto será num evento na 
escola, no dia 05 de agosto, a partir das 07 horas, 
com conclusão prevista para 11h45.

foto- personalisada Yara

Núcleo Feminino 
desenvolve  Projeto de 

Conscientização Ambiental

CURSO DE ORATÓRIA 

Para oportunizar uma forma diferenciada 
de aprendizado, a Cooabriel promoveu um 
curso de oratória destinada a membros do 
Núcleo Feminino, em parceria com o Sistema 
OCB/Sescoop-ES.

O evento foi realizado, na sede da 
Cooabriel, no dia 13 de julho último com 25 
participantes.

Com o tema “A arte de falar em público”,   o 
curso foi ministrado pelo consultor, Reuque 
Milke, que trabalhou as diversas técnicas 
de apresentação e oratória, como forma de 
despertar nas participantes, habilidades para 
ampliar a comunicação verbal e não verbal, 
aplicadas no cotidiano e em momentos mais 
desafiadores.

“Muito proveitoso o curso. Tenho muito 
medo de falar em público, e hoje, ja dei mais 
um passo. Sinto que ganhei mais confiança 
para me expressar e vencer esta dificuldade. 
As técnicas que foram apresentadas, 
funcionam e vou aprofundar cada vez mais, 
não para me tornar palestrante, mas para 
expor melhor minhas ideias no dia a dia e nos 
grupos que participo” - falou entusiasmada 
a cooperativista, Nailza Vilela André, de Vila 
Valério-ES. Segundo ela, desde que começou 
a participar do núcleo feminino, muita coisa 
boa aconteceu em sua vida. “Conto os dias 
para a chegada de cada encontro do núcleo” 
-  destacou.

Muito linda! Larissa Rambinski Correa, completando 02 
aninhos hoje, 14/07 (fechamento desta edição). O sorriso, 
é para os pais, Livia Rambinski Correa (nossa funcionária) 
e Diego A.Correa dos Santos e os avós Izídio Rambinski 
(Sócio) e Hilda.

Fofos demais! Os irmãos, João Pedro Dussoni, 2 aninhos 
em maio (01/05) e  Roberta Dussoni, 01 aninho em junho 
(16/06). Encantos dos pais, Gabriela Perdonati (Nossa fun-
cionária) e Rômulo Dussoni. 
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O Cooperativismo dá adeus ao líder José Colombi Filho
São Gabriel da Palha-ES, cidade de grande 

vocação cooperativista e berço do café conilon do 
país, chora a morte de um de seus líderes - José 
Colombi Filho. 

“Zezinho” como era conhecido, deixa um legado 
de honra e amor à família, exemplo empreendedor, 
liderança visionária e crença na 
força da cooperação.

A triste notícia do seu 
falecimento, aconteceu no 
dia 02 de julho, exatamente, 
no Dia Internacional do 
Cooperativismo (segundo 
sábado de julho), data 
que os cooperativistas do 
mundo inteiro celebravam o 
movimento.  

José, Zezinho ou Zé 
Colombi, foi protagonista 
de uma história marcada 
por batalhas, sofrimentos e 
alegrias, desafios e conquistas. 
Órfão de mãe ainda criancinha, 
cresceu nos cuidados e carinho 
de seu irmão, o saudoso 
cooperativista, João Colombi 
(grande referência) e da 
cunhada Dona Vitalina e junto 
a irmãos e primos, em meio a 
uma grandiosa família, onde 
aprendeu a partilhar, trabalhar 
e edificar valores.

Bem cedo demonstrou vocação para os negócios, 
espírito de gestão e liderança, onde aplicou em 
várias áreas da sua vida, especialmente, em sua 
ligação com Cooperativas.

Sr. José era muito presente em tudo o que 
acreditava: Família, Comunidade, Igreja, Trabalho, 
Cooperativas.

“O Sr. José Colombi foi ponto de equilíbrio preponderante para a 
continuidade da Cooabriel. Pessoa de pensamento rápido e sem lado, 
além de ter contribuído na vida administrativa da Cooabriel, presidiu 
a Cooabriel num dos períodos mais críticos da história da cafeicultura 
capixaba, quando o café conilon chegou ao valor de R$ 40,00 por saca. 
Era formador de opinião e que sem dúvida fará muita falta”. 
Luiz Carlos Bastianello -  Vice- presidente da Cooabriel

“Foi uma triste perda. Lamento muito. Senhor José, era um homem de muita 
importância para a Cooabriel e para o café conilon. Ele tinha resposta para tudo o 
que acontecia no mundo do café. Conversava com todos da mesma forma, explicava 
tudo o que se passava, tudo quanto é assunto . Um homem humilde que não escolhia 
ninguém. Tratava todos da mesma forma. Fará muita falta. Era um prazer encontrar 
com ele e ouvir suas histórias e ensinamentos. Para a Cooabriel, sua ausência será 
um vão na história de liderança”. Ademar Shletz – Produtor rural da região do Rio 
São José – Fazenda Martinelli-São Gabriel da Palha-ES

“A morte de José Colombi Filho foi uma grande perda para a cafeicultura 
do Espírito Santo. Eu o conheci há pouco mais de um ano, e sempre ví 
sua preocupação com o futuro do agronegócio capixaba, com a política 
e com os bons valores de família perdidos durante os anos. Se tem 
uma palavra que define José Colombi Filho para mim, esta palavra seria 
trabalho. Ele sempre ressaltou a importância do trabalho honesto, e de 
como isso pode verdadeiramente mudar um País como o nosso. Outro 
ponto importante é o amor e união daquela família. Eu pude presenciar o 
carinho que as  filhas tinham por ele, o zelo e o cuidado que acompanhou 
até os últimos dias da sua vida.Todos lamentamos a sua perda.  Me 
sinto honrado por ter tido a oportunidade de conhecê-lo, trabalhar e 
aprender com ele. Jeferson Pereira Ferreira-Engenheiro Agrônomo da 
Cooabriel.

Sócio e ex-presidente e grande defensor da 
Cooabriel, marcou sua vida na cooperativa como um 
dos mais autênticos cooperativistas de sua história. 
Sua trajetória, começou em 1972 como sócio, e sua 
gestão em 1982 quando foi eleito diretor-secretário 
e em seguida atuou na vice-presidência por 03 

mandatos (1982-1984,1987-
1990,1996-1999), foi  membro 
do comitê especial para assuntos 
eleitorais (1984-1986 e 1995), 
diretor-presidente de 1999 a 
2002 e mais dois mandatos como 
vice-presidente (2008/2011 e 
2011/2014). Este período histórico 
da Cooabriel, foi o momento 
em que a Sr. José, foi um dos 
mentores das grandes decisões, 
que impulsionaram o crescimento 
da Cooperativa, sempre com 
posturas firmes e visionárias. 
Também esteve junto à fundação 
das cooperativas da região, (foi 
fundador do Sicoob, Coopesg).

Preparou sua família para 
a sucessão. Esposa e filhas, 
acompanharam suas ações e 
decisões. E como sócias da 
Cooabriel,  conquistaram funções 
estratégicas. É o caso da filha, 
Fabíola Colombi (membro do 
Comitê Especial para Assuntos 
eleitorias - 2002/2004 e diretora 

- secretária de 2005/2008).  A filha, Fabrícia 
Colombi (membro do Comitê Especial para 
Assuntos eleitorias - 2005/2011 e atual Conselheira 
Administrativa (2014/2017).

Nosso grande e sincero sentimento à família. 
Dona Geralda, Regina, Fabíola, Fernanda, 
Fabrícia, Renata, genros e netos.

No último dia 06 de julho, a Cooabriel 
promoveu em Nova Venécia-ES, um encontro 
para  sócios participantes dos programas 
de assistência técnica, com o objetivo de 
debater assuntos voltados à certificação de 
propriedade. 

O auditor Marcus Vinicius de Vilhena, da 
Savassi Certificadora,  ministrou palestra 
sobre Certificação Agrícola , levantando os 
medos, mitos e tabus quando o assunto é 
certificação, enfatizando os processos de 
certificação e adequação da propriedade para 
auditorias UTZ Certified Código de Conduta.

Também participou o  Diretor de 
sustentabilidade da Stockler, Osmar 
Moraes, que falou sobre o Programa AAA da 
Nespresso.

ENCONTRO DEBATE CERTIFICAÇÃO Treinamento para equipe técnica - Além 
dos produtores, um grupo de técnicos da Cooabriel  
participaram de um treinamento de campo, nos dias 
07 e 08 de julho, passou pela Pré-Auditoria da UTZ 
Certified Código de Conduta na versão 1.1, Módulo 
Café (Conilon), também com o Auditor Marcus 
Vinicius de Vilhena, como parte do processo de 
certificação para um Grupo UTZ COOABRIEL

“Foi um dos 29 fundadores do que hoje é o Sicoob. Carregava em 
sua história a conta nº 2 de nossa Cooperativa. Foi sempre muito 
envolvido com o funcionamento e desenvolvimento de nossas 
atividades. Personalidade forte e visão à frente, mantínhamos uma 
relação de constante trocas de ideias sobre os próximos passos de 
nossa Instituição Financeira. Tinha seus pontos de vista defendidos 
quase que de maneira intransigente.  Mas gostava de saber que 
estávamos progredindo e crescendo beneficiando muitas pessoas. 
Era um entusiasta e gostava de basicamente 3 coisas na vida: 
sua igreja, a família e os negócios. Fazia os seus particulares 
e participava da construção do negócio coletivo que são as 
cooperativas”. Bento Venturim - Diretor Presidente do Sicoob

“O José Colombi, foi para mim o cooperativista, esposo, pai e amigo exemplar. 
Desde que começamos a atuar juntos na Cooperativa, no início da década de 
80, conheci o  seu caráter e seu verdadeiro cooperativismo.Limpo, atuante, 
transparente e confiável. Nunca pedia nada que não fosse o justo. Um homem 
de grande valor, líder visionário, empreendedor, comprometido e de uma postura 
muito firme nas decisões. Todas estas, foram qualidades essenciais de um diretor 
executivo à altura de gerir a Cooperativa em momentos de grandes desafios, 
e foi esta firmeza que a Cooabriel precisou na ocasião de seu mandato como 
presidente (1999-2002), para segurar o período da pior crise de preço de café que 
vivemos e tomar duras e certas decisões. Para mim, o José Colombi, foi o grande 
presidente da Cooabriel, o qual sempre terei grande consideração e referência. 
Um homem de raro valor. Uma perda.” Antônio Joaquim de Souza Neto - Presidente 
da Cooabriel.

Depoimentos
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A Cooabriel, o Sicoob Norte e a Coopcam, com apoio 

da Coopesg e Cooptex, realizaram no dia 03 de julho, o 
evento celebrativo do Programa Dia de Cooperar (Dia 
C), na comunidade do Córrego General Rondon, São 
Gabriel da Palha-ES, como forma de validar o resultado 
das ações solidárias mobilizadas pelas cooperativas na 
etapa 2016. Mais de seiscentas pessoas, participaram 
deste dia, superando a expectativa da comissão 
organizadora. O evento, contou com apoio e presença 
da equipe do Sistema OCB-Sescoop/ES.

A programação aconteceu na quadra da Associação 
dos Pequenos Agricultores de General Rondon 
(APAGRO) e no pátio da igreja católica da comunidade, 
com uma lista variada de atividades recreativas (jogos, 
pula-pula, pipoca, algodão doce, pintura de rosto), show 
musical, dança, apresentações escolares, demonstração 
de Taekwondo, lanche, exposição de artesanato, corte 
de cabelos, aferimento de pressão e teste de glicose, 
distribuição de mudas, almoço de confraternização e 
ação entre amigos.

As cooperativas abriram o dia, com um momento de 
silêncio em respeito à memória do cooperativista, José 
Colombi Filho (“Zezinho”), sócio e ex-presidente da 
Cooabriel, além dos pronunciamentos dos organizadores 
e entidade anfitriã.

Foram ainda apoiadores deste evento em São 
Gabriel da Palha: IESG, Comunidade Nossa Senhora 
das Graças, Padaria Benincá, Eventos Buffet, Farmácia 
São Geraldo, Academia Garras do Tigre, Banda Mistura 
Boa, Núbia Carla – Professora de Zumba.

“O Dia de Cooperar é uma forma de levar às pessoas 
a compreensão da filosofia do cooperativismo”- destacou 
o vice-presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, 
em seu pronunciamento de abertura.

Ouvimos o pensamento das colaboradoras que 
atuaram  pela Cooabriel, como articuladoras do Dia 
C-2016. Vejamos:

Tayani A. Mauri das Mercês - Administrativo - 
“O dia C deste ano superou as expectativas. Um grande 
número de pessoas presentes, participando em todas 
as atividades, interagindo o tempo todo, sem pressa 
de retornar para casa e sim de apreciar as atrações 
programadas.  Nos deixa feliz saber que é crescente ano 
a ano o número de voluntários e participantes, e neste 
especialmente, destacamos a participação em massa 
de nossos produtores, pois levamos o evento para 
uma comunidade rural, o que nos aproxima de nossos 
cooperados. O trabalho em equipe e apoio de todos os 
envolvidos, fez com que o dia fosse muito produtivo e 
gratificante, significando mesmo um Dia de Cooperar.”

Nadya Bronelle - Atendimento ao produtor  - 
“A  comemoração do Dia C para mim foi maravilhosa. 
Superou todas as nossas espectativas. Levamos para 
as comunidades locais uma manhã diferente, divertida 
e muito proveitosa, integrando, disseminando o 
cooperativisvo e o sentimento do voluntariado”. 

Laisa Gomes Ferreira da Fonseca - RH - “A 
experiência de realizarmos a comemoração do Dia C na 
Zona rural foi espetacular! Foi lindo ver a participação 
dos nossos associados, da comunidade e familiares. 
Eles se empenharam muito em ajudar. Pudemos mostrar 
de diversas formas o nosso cooperativismo”.

Dia de Cooperar - Nossa forma de 
celebrar o Cooperativismo

Mais de 600 pessoas no Dia C 
em São Gabriel da Palha-ES

O Cooperativismo brasileiro promove a cada ano, o 
Dia C-Dia de Cooperar, com o propósito de promover 
ações de solidariedade a partir do voluntariado 
transformador, exercitando os valores cooperativistas. 

O Dia de Cooperar (Dia C) 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 Sistema OCB, fazendo parte da 
agenda estratégica do segmento. O programa, passou 

Campanhas realizadas pelas Unidades da Cooabriel e entre cooperativas

Implantação da horta na Escola do General 
Rondon–São Gabriel da Palha-ES e recuperação de 
nascente em propriedade – O projeto foi  realizado 
por Cooabriel, Sicoob, Coopcam e apoio da Coopesg 
e Cooptex.  A horta localiza-se nos terrenos laterais da 
Escola Rural (EMEIC Francisco José Mattedi de General 
Rondon e o “mutirão” para sua implantação, foi realizado 
no dia 24/06, reunindo mais de 20 pessoas (pais de 
alunos, estudantes do 8º ano, corpo diretivo e funcional 
da Escola, membros da comunidade e voluntários da 
cooperativa). A assessoria é do agrônomo da Cooabriel, 
Jeferson Pereira Ferreira junto a um pai de aluno o 
produtor, José Geraldo Cerri.

O projeto de recuperação de nascente, também 
em parceria com as cooperativas, foi implementado 
em propriedade na comunidade (Sítio Zotelli), como 
um projeto sustentável no meio rural, especialmente 
no enfrentamento da crise hídrica. O projeto está em 
andamento e prevê a recuperação de uma área em torno 
6.500 m² para 600 mudas de espécies nativas.

Distribuições de Mudas– São Gabriel da Palha-
ES – O núcleo Feminino da Cooabriel, participou da 
distribuição de mudas na ação celebrativa do Dia de 
Cooperar (realizada dia 03/07). Foram distribuídas 
cerca de 200 mudas de NIM, aos participantes da 
comemoração do Dia C no Córrego General Rondon.

Campanha de Doação de Sangue em Jaguaré – ES 
– A Cooabriel apoiou a campanha idealizada pela Coopaaj 
em Jaguaré – ES. A ação foi implementada no dia 01 de 
julho, na praça municipal de Jaguaré, com procedimentos 
realizados pelo Hemoes de Vitória, através da coleta 
em sua unidade móvel. Foram coletadas 62 bolsas de 
sangue e os organizadores celebraram o resultado da 
ação, que atraiu doadores de várias localidades. 

Campanha para compra de cadeiras de rodas em 
Itabela(BA) – A equipe da Cooabriel junto ao Sicoob de 
Itabela, realizaram a Campanha da Cadeiras de rodas 
para doação a pessoas necessitadas, tendo como 
resultado,  08 cadeiras (5 cadeiras de rodas e 3 cadeiras 
de banho), que foram repassadas ao Rotary do município 
para a entrega às pessoas que farão uso. A entrega foi 
realizada no dia 09/07, na ocasião de numa solenidade 
do Rotary de Itabela.

Reflorestamento em Boa Esperança-ES e Nova 
Venécia-ES – Duas ações foram implementadas pelos 
colaboradores da Cooabriel. Uma em Boa Esperança-
ES, no dia 21/05, com o plantio de 120 mudas de árvores 
nativas e frutíferas na APP do sítio Boa Vista, no Córrego 
das Pedrinhas, do sócio, Gilberto Cremasco.  Outra, em 
Nova Venécia-ES,  no dia 18/06, com o plantio de 250 
mudas de árvores nativas, na propriedade do sócio, 
Gilmar Guidi, no Córrego Refrigério, para recuperar uma 
área degradada de aproximadamente 1.000 m².

Recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos 
– Nestor Gomes – São Mateus-ES  - A campanha foi 
implementada no dia 03/06,  nas comunidades rurais de 
São João Batista – Assentamento Georgina e São Pio X, 
do distrito de Nestor Gomes, onde a equipe da Cooabriel e 
do IDAF- Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
ES, recolheram 742 unidades de embalagens. De acordo 
com os organizadores do projeto, a ação veio apoiar os 
produtores da localidade na coleta das embalagens, que 
foram encaminhadas ao posto de recolhimento desses 
materiais em Jaguaré-ES.

Conscientização sócio ambiental para alunos do 
Ensino Fundamental e arrecadação de donativos 
a uma família em Águia Branca-ES –  Na primeira 
ação, a equipe da unidade da Cooabriel no município, 
articulou uma Palestra Educativa (dia 03/06), ministrada 
por nossos técnicos, Diogo Poça Pettene e Jayson 
Salvador Bis, para 121 alunos de 4ª a 8ª série na 
Escola EMEF Córrego do Café - Águia Branca-ES, 
falando sobre preservação de nascentes, descarte 
correto de embalagens de agrotóxicos e outros temas 
ambientais para ampliar a consciência de preservação 
dos pequenos. 

Na segunda iniciativa, a equipe entregou 52 litros de 
leite em caixa, 19 pacotes de cereal infantil e fraldas 
descartáveis para doação a uma família com criança na 
comunidade. A entrega ocorreu no dia 30/06/16.

Entrega de Leite para APAE de Vila Valério-ES – os 
colaboradores da unidade da Cooabriel em Vila Valério-
ES se empenharam na arrecadação de leite em caixa 
(integral, semidesnatado e desnatado) para a APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e no 
dia 20/06, entregaram 167 litros à instituição.

a celebrar o resultado de suas iniciativas voluntárias, 
no dia mundial do Cooperativismo.

As cooperativas participam através de iniciativas 
criadas com seus voluntários ou em parceria com 
outras cooperativas, por meio de inscrições de projetos 
anuais. A Cooabriel participa do Programa desde 2014 
e  muitos projetos ela trabalha em conjunto com as 
cooperativas da região.

Nesta etapa 2016, voluntários da Cooabriel 
desenvolveram projetos direto nas unidades por 
município com ações pontuais e contínuas, sendo 
alguns desenvolvidos com outras cooperativas.

Todo primeiro sábado de julho é sempre um marco 
de comemoração para o cooperativismo no mundo todo, 
afinal estamos falando do maior movimento organizado 
do planeta. Esse mesmo, que a Cooabriel atua e você 
como sócio participa e engrandece. 

Agora, no Brasil todo essa comemoração recebeu 
um nome, é o nosso Dia C, dia de Cooperar para 
juntos transformarmos cada lugar que a cooperativa 
atua, em um lugar melhor. Isso tem tudo a ver com o 
sétimo princípio cooperativista, que é o interesse pela 
comunidade. Assim temos a equação perfeita, pessoas, 
negócio e sociedade.

Mais do que comemoração, essa data vem para 
reforçar a participação da Cooabriel nas regiões que 
atua. Seja na promoção do mercado sadio e ético, seja 
na valorização dos sócios, colaboradores e sociedade. 
Inúmeras ações foram coordenadas pelas equipes da 
Cooabriel. Acima, destacamos a contribuição de 
cada unidade.

Hoje a Cooabriel mantém sua sede em São 
Gabriel da Palha, mas o fator mais importante é sua 
contribuição para todas as localidades que tem sócio. 
Veja que informação importante, até o imposto de 
uma saca de café guiada em outro município retorna 
para o município, isso é uma forma de manter o 
desenvolvimento equilibrado e promover o município 
que originou aquela receita. Mesmo sendo uma 
obrigação legal, somente é possível através de 
empresas sérias. Sem o compromisso não existe 
desenvolvimento, e aqui quero parabenizar de forma 

muito especial os sócios, através  de sua participação, 
contribui diretamente para a melhoria de sua região.

Mais do que 24 horas para celebrar, acreditamos que 
a construção de um trabalho consistente precisa de 365 
dias de cada ano para trazer os resultados que esperamos. 
Assim, além das ações também estão sendo desenvolvidos 
projetos junto as comunidades que atuamos, aqui destacamos 
a comunidade do General Rondon, que foi a escolhida para 
iniciar esse trabalho. Nesta comunidade foi projetada uma 
horta que servirá para gerar alimento para a escola EMEIC 
Francisco José Mattedi de General Rondon e também irradiar 
outras pessoas para levar essa ação para todo o entorno.

Essa é nossa mensagem, permaneçamos unidos, pois como 
diria Guimarães Rosa, é junto dos bons que você fico mió.

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

Dia Internacional do Cooperativismo
Um dia de celebrar uma forma de negócio que 

valoriza o potencial de cada pessoa que faz parte.


