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COOABRIEL FALA SOBRE PODA DO CAFEEIRO NO 
2° ENCONTRO DOS CAFEICULTORES DE CAMACÃ (BA) 
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A CAFEICULTURA 
MUNDIAL  CHORA 

SUA PERDA

Grãos mal granados, chochos, grãos miúdos, cafés 
com umidade alta (acima de 12,5%), grãos ardidos, pre-
tos e café verde, foram defeitos apresentados  nesta sa-
fra 2015, como consequências do período de estiagem 
ocorrido no início deste ano e também  por fatores ineren-
tes aos processos de colheita, secagem e beneficiamen-
to. Veja considerações sobre estes fatores que afetam a 
qualidade do café.  Página 05

O Concurso Conilon de Excelência Cooabriel é um ins-
trumento de incentivo à melhoria da qualidade. Em 2015, 
a Cooabriel realiza, junto a parceiros a 12ª edição.

A história de cultivo do café conilon tem em torno 
de 45 anos. Trouxe esperança aos produtores da 
região norte e noroeste capixaba que encontraram 
na cultura a “tábua de salvação” para a permanên-
cia no campo, na década de 70. Além disto, es-
timulou a indústria, deslanchou, despertou a pes-
quisa a altas evoluções tecnológicas, movimentou 
a economia das cidades e o desenvolvimento do 
Estado do Espírito Santo, que tornou-se o maior 
produtor nacional da variedade. Devemos isto, 
a um dos grandes líderes da cafeicultura - Dário 
Martinelli, que adotou  a condução do café conilon 
como missão. Foi ele que implantou o primeiro vi-
veiro e a primeira lavoura técnica de café conilon 
da história. Acervo da família
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COOABRIEL FALA SOBRE PODA DO CAFEEIRO NO 
2° ENCONTRO DOS CAFEICULTORES DE CAMACÃ (BA) 

A Cooabriel apoiou a realização do 2º Encontro dos 
Cafeicultores de Camacã  (Bahia) e Região, realizado 
na área da Praça do Cacau, em Camacã entre os dias 
24 a 26 de julho de 2011, sob a coordenação de Ander-
son Almeida, produtor e sócio participante do programa 
de assistência técnica da Cooperativa. 

Mais de 150 pessoas participaram do evento com 
grande presença de sócios da Cooabriel, sua equipe de 
assistência técnica, bem como, a gerência e o adminis-
trativo da Cooabriel de Itabela.

Com temas voltados para tecnologias de poda de 
café conilon e mecanização, o evento foi realizado na mo-
dalidade teórico/prático, com palestras e oficina de campo.

O gerente Adriano José Vasconcelos, pronunciou-se 
na ocasião e falou da importância do trabalho da Cooa-
briel, sobretudo, na melhorias dos processos de produ-
ção e comercialização dos produtores. 

Um dos palestrantes, o Engenheiro agrônomo da 
Cooabriel, Luiz Vicente Thomaz, que assiste os sócios 
da região, falou sobre ‘Poda Programada de Ciclo do 
Café na área de palestra da praça, e em seguida mi-
nistrou treinamento prático sobre o tema, na lavoura 
da fazenda BR 101 de propriedade dos sócios, Paulo 
Carvalho e Carlos Lelis Dalfior. Ramon Calixto,  Agrô-
nomo da Cooabriel de Itabela, conduziu o ensinamento 
prático do processo de seleção de brotos. O agrônomo, 
Adriano Barros, que assiste os sócios na região deTei-
xeira de Freitas, apoiou a equipe.

Segundo Luiz Vicente, o assunto sobre poda, foi 
pauta no encontro, para sanar dúvidas naquela fase im-
portante de aplicação correta da tecnologia no cafeeiro. 
Disse que as explicações realizadas no campo, dimi-
nuíram muito as dúvidas dos produtores.  “A poda de 
ciclo é uma tecnologia que tem contribuído muito para a 
padronização na renovação da lavoura, com significati-
vos ganhos na produção e otimização da mão de obra, 
contudo, orientamos ao produtor a seguir as etapas cor-
retas da tecnologia, o que para isto, aconselhamos o 
acompanhamento técnico. Desta forma, o treinamento 
de campo foi de grande importância” - destacou.

A fundação da Cooabriel aconteceu em 13 de 
setembro de 1963, por 38 membros, no muni-
cípio de São Gabriel da Palha, região noroeste 
do Estado do Espírito Santo. O grande incenti-
vador e seu primeiro presidente foi o Padre Si-
mão Civalero, pároco da cidade na época, que 
além de atender os preceitos da doutrina social 
da igreja, incentivou a formação da cooperativa 
com um empenho pessoal na busca de soluções 
para as precárias condições dos produtores, de-
vido especialmente, às dificuldades na venda 
do café (produziam o café  bourbom da varie-
dade arábica), também às poucas informações 
de mercado e aos baixos preços pagos pelos 
atravessadores. 

A Cooperativa iniciou as atividades com um 
setor de consumo (mercearia/supermercado) 
para atender os sócios em  gêneros de primeira 
necessidade. Depois é que passou a realizar os 
serviços de comercialização, beneficiamento e 
armazenagem do café. 

Passou por grandes desafios nos primeiros 
anos, especialmente, pelo impacto provocado 
pela erradicação geral do café no final da dé-
cada de 60, mas superou, graças ao idealismo, 
trabalho e espírito de luta de seus dirigentes e 
produtores. 

Um elemento marcante da sua história, foi a 
chegada do café conilon em São Gabriel da Pa-
lha, no início da década de setenta, pelas mãos 
de duas lideranças políticas do município na 
época -  Dário Martinelli e Eduardo Glazar - com 
apoio da Realcafé Solúvel, de Jônice Tristão.

A Cooabriel abraçou esta oportunidade, como 
causa, junto a seus cafeicultores e com isto, deu 
suporte ao nascimento da história de cultivo do 
café conilon no Espírito Santo, participando de 
sua expansão, especialmente, nas regiões nor-
te e noroeste capixaba e sul da Bahia, que re-
presentam suas regiões de ação. 

Com subsídios a seus sócios através da dis-
ponibilidade de inúmeros serviços em prol do 
fortalecimento de sua atividade, tornou-se gran-
de promotora do desenvolvimento do café coni-
lon nesses dois estados.

Hoje, mais de 5000 sócios (a maioria com 
predominância da administração familiar da pro-
priedade) são atendidos através de unidades (fi-
liais) nos estados do Espírito Santo (07 unida-
des) e na Bahia (02 unidades).

A Cooabriel chega aos 52 anos. Nossa data de 
fundação é celebrada no dia 13 de setembro e tudo 
começou em 1963, em São Gabriel da Palha, por 
incentivo do saudoso, Padre Simão Civalero. 

A história da Cooperativa se confunde com a tra-
jetória da história de cultivo do café conilon, erguida 
e defendida por bravos guerreiros, dentre eles, um 
dos mais ilustres líderes de múltiplas habilidades 
- Dário Martinelli, que com sua sabedoria, talento 
e espírito humano, mudou a história de um povo. 
Passou por nossas vidas, semeando desenvolvi-
mento,  mudando a sorte do município de São Ga-
briel da Palha e deste para o Estado, o País, o mun-
do, através do café conilon que implantou no início 
da década de 70, junto a outros guerreiros. 

Perdemos um homem incomum - que com certe-
za, esteve conosco em uma missão muito especial. 
Tivemos o privilégio de participar da sua marcha e 
o orgulho de tê-lo como sócio de nossa cooperativa 
por 45 anos, como presidente por dois mandatos, 
secretário, conselheiro, representante de nossas 
defesas com o café, além de convivermos em ou-
tras áreas da vida.  Um homem admirado, respei-
tado. Um chefe de família querido e presente. Um 
homem público sério, confiável.

Seremos eternamente gratos pela atuação de 
Dr. Dário em nossa Cooperativa. Coincidentemente, 
esse cooperativista veio a falecer no mesmo mês do 
aniversário da Cooabriel.

Um cafeicultor atuante e empenhado na defesa 
do produto, seja no desenvolvimento tecnológico, 
gerencial, mercadológico e na incessante luta pela 
melhoria da qualidade do conilon, testemunhado 
pela sua atitude em fazer e difundir o conilon cereja 
descascado, processo que lhe consagrou 03 vezes 
campeão, 03 vezes vice-campeão e classificações 
em todas as onze edições do Concurso Conilon de 
Excelência Cooabriel, realizados pela Cooabriel. E 
estamos em plena fase de avaliações das 75 amos-
tras, dentre as quais, lá está um lote inscrito por Dr. 
Dário e que mesmo não estando mais fisicamente 
entre nós, seu nome concorre a uma das 20 classi-
ficações que somente saberemos a partir de 02 de 
outubro.

 Vida que segue, assim foi seu ensinamento e ele 
continuará nos inspirando. 

Vida que segue, é o que demonstramos nesta edi-
ção, no esforço da cooperativa em conquistar novos 
espaços, em melhorar suas estruturas de serviços, 
em estar perto dos seus sócios através dos encon-
tros regionais, do incentivo à novas tecnologias de 
manejo e de colheita, na condução de uma cafei-
cultura em pilares sustentáveis. Vida que segue, em 
nosso incentivo ao crescimento profissional dos nos-
sos sócios e colaboradores.

Enfim, que nossa história se prolongue para apoiar 
e promover cada vez mais a melhoria de vida dos nos-
sos cafeicultores e comunidade, como fora a intenção 
de nossos fundadores. Permaneçamos unidos!

RESUMO HISTÓRICO
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Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

XII CONCURSO CONILON DE EXCELÊNCIA
A luta em melhorar cada vez mais a qualidade do café conilon passa por vários elos da cadeia produtiva.
Exigências de mercado, busca por padrões superiores para a bebida do conilon, melhoria genética das 

plantas,  atitudes dos cafeicultores, cooperativa como entidade de suporte...e outros.

A história de cultivo do café conilon tem 45 anos e 
grandes esforços têm sido feitos para a melhoria da pro-
dutividade com significativos ganhos por área. A Cooa-
briel foi uma das grandes parceiras que saiu na frente 
com várias iniciativas para ajudar os seus produtores.

Metas de produtividades superadas, a qualidade do 
café conilon passou a ser outro novo desafio, especial-
mente, pelas exigências crescentes do mercado. Mais 
uma vez a Cooabriel entrou na luta, sendo uma das pri-
meiras entidades a abraçar a causa, acreditando no po-
tencial da variedade.

A conscientizando de seus produtores sobre a reali-
dade do mercado, foi o primeiro passo. Como ação con-
creta para a melhoria do produto, implantou unidade de 
produção de mudas para melhoria genética das plantas, 
criou programas de assistência técnica com orientações 
aos produtores, além do programa de financiamento de 
insumos aos sócios. E para incentivo à melhoria das ca-

racterísticas da bebida, motivou seus sócios a melho-
rarem os manejos e os processos nas fases de colheita 
e pós colheita. Foi a partir disto, que criou o primeiro 
concurso de qualidade específico para o café conillon, 
em busca por padrões superiores para a bebida (a pri-
meira iniciativa sobre o conilon da história).

O concurso, implantado desde 2003, leva em conta 
a qualidade das amostras, busca identificar os sócios 
potenciais produtores de cafe conilon de qualidade e 
motiva a melhoria dos padrões do café produzido em 
sua área de ação. 

Neste ano de 2015 a Cooabriel realiza a 12ª edição 
do concurso, que vai analisar 75 amostras de 12 muni-
cípios da região noroeste capixaba. Serão distribuídos 
o  equivalente a 160 sacas de café em premiação, con-
templando os 20 melhores lotes, sendo 10 lotes pre-
parados pelo sistema natural e 10 lotes pelo sistema 
Cereja Descascado (CD). 

APOIADORES 
DA INICIATIVA

Esta 12ª edição - 2015 está sendo realizada em parce-
ria com as empresas, Stockler, Sicoob, Fertilizantes Herin-
ger, Sistema OCB/SESCOOP-ES e Brasjuta, que apoiam 
financeiramente o projeto motivados por uma combinação 
de fatores, expressados por seus representantes, como 
segue: 

Osmar Moraes - Gerente 
da Stockler-Comércio e ex-
portação - “A importância em 
apoiar a iniciativa, é demons-

trar que o mercado mudou, e que as exigências sobre 
qualidade são hoje e continuarão sendo a base para um 
bom negócio tanto no mercado interno como na exporta-
ção e fortalecer uma iniciativa da Cooabriel na qual acre-
ditamos e compartilhamos”. 

Bento Venturim - Presi-
dente do Sicoob - “A impor-
tância de apoiar o XII Con-

curso Conilon de Excelência Cooabriel para o Sicoob 
ou para qualquer empresa ou pessoa, é reconhecer o 
pioneirismo da iniciativa de fazer CAFÉ CONILON DE 
QUALIDADE. Esta tarefa não é simples pelo “preconcei-
to” que se tem com o nosso café CONILON. Os produto-
res e as instituições estão tabalhando muito para quebrar 
paradigmas e  confirmar que Conilon É CAFÉ e que pode 
e deve ser classificado por “BEBIDA” e não só por defeito, 
como ainda tem alguém que o faz”.

 
Leonardo Torres de 
Souza - Gerente Geral de 
Unidade da Fertilizantes He-

ringer - “Para a Heringer, apoiar o XII Concurso Conilon 
de Excelência Cooabriel é incentivar o agricultor a buscar 
a melhoria da qualidade do café conilon com o objetivo 
de agregar valor ao seu produto e, estar ao lado da Coo-
abriel apoiando essa iniciativa é contribuir para o desen-
volvimento de uma cafeicultura rentável e sustentável.” 

Estherio Sebastião Col-
nago - Presidente do Siste-
ma OCB-SESCOO/ES - “Em 
sua 12ª edição o Prêmio Co-

nilon de Excelência Cooabriel, está mais do que conso-
lidado. Ele não é apenas um incentivo para o produtor, 
como também agrega muito para a cooperativa, que 
entrega cada vez mais cafés de qualidade, com valor 
agregado ao grão e à vida do cooperado, que recebe 
mais pela saca e é mais valorizado. A OCB/ES tem mui-
to orgulho em apoiar eventos como este!” 

Walter C Val - Diretor Co-
mercial da Brasjuta - O Con-
curso elege os melhores 
produtores de cafés e nós 

fabricamos a melhor Sacaria para armazenar com qualida-
de e sustentabilidade o produto, portanto, estaremos juntos 
da Cooabriel, parabenizando pelo evento e ficando à dispo-
sição para apoiar estas e outras iniciativas que agreguem 
valor ao negócio. A Brasjuta da Amazônia, assim como a 
Cooabriel, tem o orgulho de apoiar iniciativas que enaltecem 
o cooperativismo, tem na sua essência uma ligação próxima 
aos cooperados/produtores de matéria prima de JUTA/MAL-
VA, que através do seu trabalho abastecem a indústria com 
os insumos para a fabricação da Sacaria de Café’.

Em breve, conheceremos os finalistas do XII Con-
curso Conilon de Excelência Cooabriel.Será no dia 02 
de outubro, com divulgação da lista em ordem alfabéti-
ca dos 20 sócios classificados. E no dia 21 de outubro 
conheceremos os 10 vencedores por categorias.

No momento, os lotes inscritos estão sendo padroni-
zados para serem submetidos às demais análises que 
compõem as normas do concurso.  O Concurso “Coni-
lon de Excelência COOABRIEL” é uma iniciativa pio-
neira da Cooabriel na área de concursos de qualidade 
de café conilon por meio de análise das características 
físicas e sensoriais especiais da variedade.

BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CAFÉ CONILON
Dr. Dário Martinelli, além de 

seu empenho na implantação 
do café conilon do Espírito San-
to, na busca por melhores tecno-
logias de produção, organização 
dos produtores, foi também um  
grande entusiasta da qualida-
de desse café e incentivador 
do conilon bebida.  Classificou-
se nos 11 concursos realizados 
pela Cooabriel. Foi 03 vezes 
campeão e 03 vezes vice-cam-
peão do concurso, um incentivo 
à qualidade e espelho para as 
novas gerações de produtores, 
que buscou seu exemplo como 
referência.

Nesta 12ª edição (2015) que 
está sendo realizada, ele foi um 
dos primeiros a se inscrever. 
Antes de adoecer, veio acompa-
nhando cada fase do concurso. 

Atualmente, um dos fatores relevantes da cafei-
cultura é a crescente conscientização sobre os as-
pectos de sustentabilidade na produção de café. 

De 24 a 26/09/15 vai acontecer em Belo horizon-
te, a Semana Internacional do Café, que reunirá 
toda a cadeia produtiva do setor cafeeiro.

A Cooabriel apoiou o 4º Simpósio do Produtor 
de Conilon, que falou sobre “Manejo de Pragas e 
Sustentabilidade”, realizado no dia 06 de agosto 
de 2015 pelo Ceunes/Ufes. Sócios e equipe técnica 
participaram.

Mesmo neste ambiente de crise, a indústria de café 
demonstra que o consumo  está se mantendo estável. 

O armazém central da unidade de armazenagem 
da sede da Cooabriel, está sendo ampliado e adap-
tado  com os equipamentos de instalação do sis-
tema de recepção de café a granel (granelização), 
com vista a agilizar recepção da safra e reduzir custos.

Estão sendo analisadas 75 amostras de café da 
safra 2015, participantes do XII Concurso Conilon 
de Excelência Cooabriel.

Até 10/09 a Cooabriel recebeu 926 mil sacas de 
café dos seus sócios, 20% menos que o total rece-
bido em 2014.

Gira em torno de 20% a diferença do café esto-
cado pelos sócios na Cooabriel no mesmo período 
do ano passado, reflexo da quebra de safra.

Apesar de verificarmos aumento no preço do 
café, a alta não acompanhou o custo dos insumos 
utilizados que são cotados em dólar e vem acom-
panhando a variação desta moeda que subiu de 
agosto de 2014 até agosto de 2015, em torno de 
70% em relação ao real. 

Nosso café está em franca florada, mas a maioria 
das lavouras já sentem impactos por conta do clima 
adverso nas regiões do conilon.  Desafios à frente.

Cerca de 90% da colheita do café arábica brasi-
leiro já foi concluída no final da primeira quinzena 
de setembro e o resultado é de quebra nas princi-
pais regiões produtoras.

Grãos miúdos no resultado da colheita de café 
arábica e têm sido necessários mais grãos para se 
encher uma saca.

O Vietnã é o maior produtor de robusta do pla-
neta, com 640 mil hectares de lavouras de café e 
devido grande parte desta área estar com produ-
tividade abaixo da média, o Governo daquele país 
incentiva a renovação do parque.

A safra do Vietnã começa em outubro e estima-
se produção em torno de 21 milhões de sacas de 
60 kg. Queda na produção.
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Espaço Sustentável

O núcleo Feminino da Cooabriel, faz parte do grupo 
de mulheres cooperativistas, que aceitaram o desafio de 
recuperar nascentes do Estado do Espírito Santo, por 
meio do programa “Cooperar para Reflorestar”.

No último dia 18 de agosto, 36 integrantes do Núcleo 
e alguns familiares, num total de 42 representantes da 
Cooabriel, participaram em Vitória-ES, da solenidade de 
assinatura oficial do programa, que foi realizada no Palá-
cio Anchieta, com a presença do Governador, Paulo Har-
tung, o presidente das Cooperativas Brasileiras (OCB-
SESCOOP), Márcio Lopes de Freitas, o Presidente do 
Sistema OCB-Sescoop/ES, Estherio Sebastião Colnago, 
além de inúmeras mulheres cooperativistas e lideranças 
de entidades representativas.

O “Cooperar para Reflorestar” é um desdobramento 
do Programa Reflorestar, do Governo do Estado do Es-
pírito Santo, criado para manter, recuperar e ampliar a 
cobertura florestal no Estado, com geração de oportuni-
dade de renda para o produtor por meio da adoção de 
práticas de conservação do solo e da água, com pilares 
de sustentabilidade.

Reuniões de Encerramento de Safra
Iniciadas na Bahia, em Teixeira de Freitas (2/09) 

e Itabela (3/09), o calendário de reuniões vem 
acontecendo em todas as unidades de negócio da 
cooperativa. Ao todo serão 09 encontros. Esse tra-
balho faz parte do novo formato de organização do 
quadro social e permite aos associados conhece-
rem todo o trabalho realizado até o mês de agosto 
deste ano.

Os encontros ocorreram também em Águia 
Branca e em Alto Rio Novo (10/09), em São Gabriel 
da Palha (11/09) e hoje (15/09) em Nova Venécia. 
Perto de 400 sócios já participaram desta oportuni-
dade que tem o objetivo de reforçar a identidade da 
Cooperativa,  demonstrar o avanço do plano de tra-
balho do ano de 2015 (planejado e realizado) e os 
resultados dos indicadores de desempenho apura-
dos pela cooperativa até 31 de agosto.

Para o sócio, Isaac Bento Caser Venturim, os 
encontros permitem uma conversa aberta, onde a 
cooperativa ouve as aspirações dos sócios, o que 
segundo ele resulta em grandes níveis de acerto 
nas decisões. “Estes encontros aproximam, permi-
tem ampliar a comunicação e demonstram a impor-
tância do sócio como alicerce da cooperativa, que 
com isto se torna cada vez mais forte” - destacou

Na avaliação do sócio, Paulo Sérgio Canal, o 
encontro é de grande importância e demonstra em 
resultados e ações o quanto a Cooabriel está vol-
tada cada vez mais para os seus sócios. “Tudo isto 
mostra que a cooperativa, vê a necessidade dos 
sócios e quer que ele cresça. Por isto é que ela 
chegou onde está hoje. Achei muito bom o encon-
tro, inclusive, a oportunidade do debate sobre sus-
tentabilidade” – avaliou.

O sócio, Rogério Colombi de Freitas, pontuou, 
que um fator que torna esses encontros regionais 
muito interessantes, deve-se à possibilidade dos 
sócios estarem se reunindo além do período de 
assembleia geral e destacou: “gostei muito dos 
encontros fora da AGO pois vamos acompanhan-
do o andamento da cooperativa ao longo do ano. 
Isto vem somar. Está claro que a Cooabriel, não 
está somente preocupada com a armazenagem e 
comercialização do nosso café, mas com todos os 
pilares de sustentabilidade da nossa atividade - o 
social, o econômico e o ambiental. Isto aproxima 
cada vez mais o sócio”.

O sócio, José Carlos Womoka, considerou o 
encontro muito bem aproveitado, fortalecendo ain-
da mais seu pensamento sobre o credibilidade da 
Cooabriel. “Aquele que não é sócio está perdendo 
investimento, pois na Cooabriel  ele tem a certeza 
onde vai vender e a segurança de que seu café 
não vai sumir. A minha confiabilidade para com a 
Cooabriel é 100%” - destacou

Uma vez cadastradas, as produtoras disponibili-
zam parte da área da propriedade para fins de preser-
vação ao meio ambiente ou para práticas rurais sus-
tentáveis, com pagamento pelos Serviços Ambientais 
(PSA) com valores calculados em R$/ha trabalhado.

Dezenas de mulheres do núcleo já estão cadastra-
das no Programa e estão sendo assistidas dentro das 
modalidades de apoio oferecidas.

 As reuniões ocorrerão ainda: Em Nestor Gomes- 
São Mateus (16/09), Boa Esperança (17/09) e em Vila 
Valério (18/09).

Dicas para uma cafeicultura rentável e sustentável

- Use o solo de maneira consciente e evite ocasio-
nar a perda de suas propriedades naturais e torná-
lo infértil.
-  Faça uso racional da água, de maneira a não 
comprometer a disponibilidade para as futuras ge-
rações.
-  Proteja as nascentes, rios, córregos e áreas de 
preservação.
-  Não desmate, plante. O Desmatamento causa 
erosão, desertificação, destruição da biodiversida-
de, entre outros.
- Respeite a carência e intervalo de segurança dos 
produtos utilizados.
-  Tenha o controle e registro das atividades desen-
volvidas em sua lavoura.
-  Use sempre equipamento de proteção individual-
EPI. Sua vida em primeiro lugar.
- Mantenha sua lavoura bem nutrida, que garante 
maior produtividade.
- Valorize seus parceiros e funcionários, pois traba-
lhar com equipe motivada gera maior rentabilidade.
- Não permita trabalho escravo em sua propriedade. 
Todos têm direito à liberdade.
- Armazene os defensivos agrícolas em área isola-
da, coberta e identificada.
- Não queime e nem deixe jogadas as embalagens 
vazias de agrotóxicos.
- Faça a tríplice lavagem e devolva as embalagens 
nos postos de coleta autorizados.
- Faça um café de boa qualidade, colha com pelo 
menos 80% dos grãos maduros e tenha a rastreabi-
lidade de sua produção.
- Consulte um profissional capacitado para orientá-
lo antes de qualquer decisão.

Cafeicultores foram destaques em Sessão solene 
em homenagem ao Dia do Agricultor, realizada dia 13 
de agosto, na Assembleia Legislativa. O Sócio, Sr. An-
tônio Lyrio Cuquetto (foto), foi um dos homenageados. 
Também receberam destaques os sócios, Francisco 
Cezana, Isaac Bento Caser Venturim e Rogério Colom-
bi de Freitas. Parabéns aos nossos agricultores!

Agricultores destaques
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NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL 

GUIA DO CAFEICULTOR
COMO MANTER A QUALIDADE DO CONILON

Eng. Agr. Ms Wander Ramos Gomes - Ger. Assist. Técnica COOABRIEL
 Eng. Gilberto Monteiro Tessaro , Engenheiro Agrônomo da COOABRIEL. 

Chegamos ao final da safra de 2015, e os números fo-
ram aquém das expectativas. Tivemos problemas climáti-
cos que influenciaram diretamente na quantidade de grãos 
produzidos. Apesar desse problema não controlável total-
mente, podemos amenizar os seus impactos com utilização 
de tecnologia. Outros problemas são relacionados por des-
cuido no momento de colheita e pós colheita, diretamen-
te relacionada a QUALIDADE DO GRÃO. Esse assunto é 
uma queda de braço de anos entre Produtor X Comerciante 
X Consumidor. 

Segundo a ABIC o consumo de café vem aumentando 1,5% 
ao ano, desse a maioria é de cafés de qualidade superior.

Na matéria dessa edição, foram levantado os problemas 
mais rotineiros que afetaram a qualidade do café recebido 

pela Cooabriel na safra de 2015 e quais as causas suges-
tões para garantir a qualidade dos cafés produzidos pelos 
nossos associados. 

Nós somos bons em produzir quantidade de café, po-
rém, no quesito qualidade nós precisamos melhorar.

De acordo com os gerentes das nossas unidades, nesta 
safra de 2015 os problemas que mais prejudicaram os ca-
fés recebidos pela Cooabriel foram: Grãos mal granados, 
chochos, mal descascados, grãos miúdos, cafés com umi-
dade alta (acima de 12,5%), grãos ardidos, pretos e café 
verde. Alguns destes problemas são consequências do 
período de estiagem ocorrido no início deste ano, outros, 
por fatores inerentes aos processos de colheita, secagem 
e beneficiamento.

Considerações sobre os efeitos da estiagem na qualidade e produtividade no ano safra 2015

FÓRMULA 85/95 PARA APOSENTADORIA

O governo federal publicou recentemente uma MP 
(medida provisória nº 676 de 18.06.2015) criando um 
novo cálculo para a aposentadoria, a chamada fórmula 
85/95. Ela é uma alternativa aos outros tipos de apo-
sentadoria, que continuam valendo e não sofreram mu-
danças. A principal vantagem da nova regra é que, para 
quem se enquadra nela, o fator previdenciário não afeta 
o valor da aposentadoria. O fator, para alguns, pode di-
minuir o valor da aposentadoria.

O novo cálculo está valendo, mas ainda precisa ser 
aprovado pelo Congresso.

1- A regra vale para todas as aposentadorias? 
Não! É importante frisar que esta regra só se aplica 
para aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não 
altera em nada as aposentadorias por idade de traba-
lhador rural nem urbano que continuam valendo com 
a mesma idade (55 mulheres e 60 homens rurais e 60 
mulheres e 65 homens urbanos) e tempo de carência 
(quinze anos no mínimo de atividade rural para homens 
e mulheres e quinze de contribuição no mínimo  para 
homens e mulheres urbanas)

2 - Como funciona a aposentadoria por tempo de 
contribuição? A fórmula 85/95 é uma alternativa ao fa-
tor previdenciário. Quem se enquadra nessa regra para 
se aposentar tem direito a receber a aposentadoria inte-
gral, sem precisar do fator previdenciário. Os números 
85 (para mulheres) e 95 (para homens), representam a 
soma da idade da pessoa e do tempo de contribuição 
dela para com o INSS. Por exemplo, se uma mulher 
tem 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, ela 
pode se aposentar porque a soma dos dois valores dá 
85 (55 + 30) ou 51 anos de idade e 34 de contribuição 
(51+34=85), a assim por diante. Qualquer valor, des-
de que o resultado da soma seja 85 e que o tempo de 
contribuição seja maior do que 30 anos (no caso das 
mulheres). No caso de um homem, ele poderia se apo-
sentar, se tivesse, por exemplo, 60 anos de idade e 35 
anos de contribuição (60 + 35 = 95). Ainda, um homem 
de 56 anos de idade e 39 anos de contribuição pode se 
aposentar (56 + 39 = 95). Mas se ele tivesse 61 anos 
de idade e 34 de contribuição, não poderia, mesmo com 
a soma dando 95 (34 + 61), isso porque ele não atingiu o 
tempo mínimo de contribuição para homens (35 anos).

Portanto, a combinação pode variar conforme o caso de 
cada pessoa, desde que se cumpra ter um mínimo de con-
tribuição de 30 anos para mulheres e 35 para homens. 

3 - A fórmula vai ser sempre 85/95? Não! Esses 
valores vão aumentar ao longo do tempo, levando em 
conta a expectativa de vida do brasileiro. A fórmula 
85/95 vai valer até 2016. Depois vai aumentando, até 
2022, quando será 90/100. Veja como será a mudança 
nos próximos anos:

2015 a 2016: 85 para mulheres / 95 para homens;
2017 a 2018: 86 (mulheres) / 96 (homens);
2019: 87 (mulheres) / 97 (homens);
2020: 88 (mulheres) / 98 (homens);
2021: 89 (mulheres) / 99 (homens);
2022: 90 (mulheres) / 100 (homens).
4 - O que acontece depois de 2022? Segundo o Mi-

nistério da Previdência, não está prevista nenhuma revi-
são na fórmula da regra 85/95 depois de 2022. Ou seja, 
ela fica fixa em 90 para mulheres e 100 para homens.

OBS: Parte desta matéria foi publicada no UOL de 04.07.2015, sem autoria.

Quadro 1 - Causas, prejuízos e sugestões para melhoria da qualidade

A partir da segunda quinzena do mês de dezembro 
2014 até a primeira quinzena de fevereiro 2015, tivemos 
veranicos com temperaturas elevadas, coincidindo com a 
fase de enchimento dos frutos. Nesta fase a planta preci-
sa de uma grande quantidade de água e nutrientes para 
formar os grãos. Quanto maior a temperatura, mais água 
a planta precisa para manter suas atividades fisiológicas 
normais e em temperaturas muito elevadas acima de 32ºC 
o cafeeiro conilon reduz seu metabolismo. Lembrando que 
tivemos vários dias com temperatura acima de 38ºC, que 
foi um desastre fisiológico para o cafeeiro na região no 
Espírito Santo, menos impactante para a região da Bahia, 
principalmente, municípios de Itabela e Camacã. 

Os prejuízos causados foiram - a redução na de-
manda por água e nutrientes com consequências dire-
tas afetando uma má formação, redução do tamanho 
e chochamento dos grãos, e em casos mais extremos 
queda do fruto e ainda afetando a produtividade, pro-
dutividade e baixo rendimento no secador e qualidade 
final do produto, além de pouco crescimento de galho 
para a produção em 2016.

Para reduzirmos estes problemas é necessário aten-
tarmos a dois pontos cruciais para oferecer condições 
necessárias para a planta manter suas atividades fisio-
lógicas o mais normal possível.

1 – Sistema e Manejo de Irrigação: precisamos sa-
ber se a água na propriedade é suficiente para atender 
toda nossa área irrigada num PERÍODO DE SECA, caso 
não seja, precisamos tomar providências, dentre elas:

- Aumentar a eficiência do sistema de irrigação, re-
duzindo as perdas por vazamentos, monitorando a 
quantidade de água que é aplicada na lavoura com o 
uso de tensiômetro ou irrigâmetro ou irrigar com base 
na evapotranspiração da lavoura;

- Aumentar os reservatórios de água por meio de represas;
- Reduzir a área irrigada cultivando culturas menos 

exigentes em irrigação.
Outras formas de reduzir os problemas causados 

pela seca foram discutidas nas edições 200 e 201 pu-
blicadas em fevereiro e abril de 2015 no Guia do cafei-
cultor ou no site www.cooabriel.coop.br. 

2 – Manejo Nutricional da lavoura: é necessário 
manter um bom programa de adubação com base em 
análises de solos e folhas e acompanhamento técnico, 
pois lavoura forte, resiste melhor a qualquer estresse.

Com uma boa disponibilidade de água e nutrientes 
a planta consegue manter pleno desenvolvimento ga-
rantindo a produção e o crescimento para o próximo 
ano, além de uma boa tolerância ao ataque de pragas 
e doenças.

A melhoria na quali-
dade traz benefícios 
diretos e indiretos 
ao produtor. Com 
a redução dos pro-
blemas apontados 
ao lado, se têm um 
aumento na produ-
tividade e no rendi-
mento no sacador, 
pois grãos sadios 
são maiores e têm 
maior peso que os 
defeituosos. Cafés 
de baixa qualidade 
estão perdendo gra-
dativamente espaço 
no mercado. 
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NÚCLEO FEMININO REALIZA CURSO DE 
QUALIFICAÇÃO EM PARCERIA COM O 

SENAR-ES

Para saber um pouco mais como as frutas, verduras e 
legumes produzidos na propriedade podem ser aproveita-
dos, membros do Núcleo Feminino da Cooabriel, participa-
ram  de 05 a 07 de agosto, de um treinamento, “Preparo de 
Doces e Conservas”, promovido pela Cooabriel em parce-
ria com o SENAR-ES (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural). 

O evento aconteceu em São Gabriel da Palha-ES, nas 
dependências do Cerimonial Dutra D’Mello (apoiador da 
capacitação), e foi ministrado pela instrutora do SENAR, 
Thais Silva Calatroni, que além de ensinar sobre o preparo 
das receitas, também desenvolveu conteúdo voltada para 
ampliar as competências empreendedoras dos participan-
tes, de encontro com a proposta de ação prevista nas di-
mensões de atuação do núcleo. Um conteúdo de desen-
volvimento de habilidades para preparar, cozinhar, prensar, 
produzir alimentos utilizando equipamentos e meios em 
conformidade com as boas práticas de fabricação.

Membros da Diretoria da Cooabriel, gerência adminis-
trativa e área de atendimento aos sócios, participaram dos 
momentos de abertura e do fechamento da capacitação e 
demonstraram o apoio da cooperativa com esta iniciativa.

Veja alguns depoimentos das participantes:

Maria Boecker Verdim, uma das fundadoras do Núcleo 
Feminino da Cooabriel – esposa de sócio, participou da 
capitação e avaliou a importância do curso para despertar 
como é possível olhar na propriedade as formas de apro-
veitas as coisas de uma forma diferente. “ Valeu muito este 
curso. Ensinou como podemos aproveitar as coisas que te-
mos na roça, e aproveitar o máximo das frutas e legumes, 
inclusive as cascas e as sementes. Estou muito satisfeita 
com o que aprendi” – declarou

Iracema Bonatto Silva, membro do núcleo e esposa de 
sócio - destacou vários momentos interessantes durante 
da capacitação, dentre os quais, a valorização do desen-
volvimento do trabalho em grupo e o conhecimento de 
boas práticas. “Muito interessante! Aprendemos muita coi-
sa sobre os alimentos que temos e que podemos aprovei-
tar. Exemplo foi a forma de preparo da geleia de jabuticaba, 
uma fruta que as vezes a gente deixa perder e que agora 
sabemos como aproveitar. Foi muito importante também 
saber o ponto certo do preparo, a esterilização dos equipa-
mentos, higiene e apresentação dos produtos”- destacou.

Marinete da Penha Lovo Cuquetto, membro do núcleo e 
esposa de sócio - disse que além do aprendizado, o curso 
promove forte integração dos participantes. “A instrutora 
tem uma forma de trabalho muito interessante, que prioriza 
atividades e interação em grupo para troca do conhecimen-
to o que facilita o aprendizado. Adorei o curso que nos fez 
ver quantas coisas a gente não aproveitava na roça e aca-
bava perdendo. A jaca por exemplo, é uma fruta que agora 
sei transformar em um delicioso doce cristalizado. Apren-
demos o ponto certo de cada receita, na forma de geleia, 
compotas e doces cristalizados. A gente se renova a cada 
coisa que vai aprendendo e fazendo com carinho e amor” 
– falou com entusiasmo.

A Cooabriel conta com 07 lojas de insumos no Es-
tado do Espírito Santo e se prepara para inaugurar 
sua 8ª loja que está sendo finalizada na cidade de 
Itabela, localizada no sul do Estado da Bahia. 

Dentre os serviços que a Cooabriel disponibiliza 
aos sócios, as lojas de insumos, funcionam estrategi-
camente como apoiadoras da produção dos coopera-
dos, fundadas para facilitar o acesso aos insumos na 
modalidade de distribuidoras. 

Portanto, além de ampliar estes serviços e cuidar 
da distribuição, o programa de expansão contempla 
conjuntamente um plano de capacitação com trein-
mento constante dos profissionais para motivação da 
equipe. Por isto, recentemente, a equipe de todas as 
lojas e do setor de recursos humanos da cooperativa, 
bem como, as gerências estratégicas, participaram 
de um “Treinamento de Vendas”, realizado pela Coo-
abriel na sede em São Gabriel da Palha-ES.  

Foram 06 horas de curso, ministrado pelo consul-
tor Thiago Antônio, que utilizou instrumentos teóricos 
e práticos e reflexões sobre situações que melhoram 
ou interferem na produtividade do trabalho de um 
bom vendedor.

Este treinamento, que contou com o apoio das em-
presas Nufarm e Basf, reuniu mais de 38 pessoas, 
que puderam revisar e ou atualizar informações sobre 
técnicas, atitudes e comportamentos de vendas. 

Questionados sobre o impacto do treinamento, co-
laboradores revelam aspectos interessantes, como 
segue: 

De acordo com a colaboradora, do setor de recur-
sos humanos, Laisa Gomes Ferreira da Fonseca, o 
conteúdo do treinamento foi elaborado para trabalhar 
pontos importantes neste setor, com ítens específicos 
na abordagem de técnica de vendas, mas no geral 
teve um caráter abrangente na área comportamen-
tal. “Durante todo o treinamento a equipe esteve com 
energia alta, interessada o tempo todo nos conteúdos 
aplicados e nas atividades práticas realizadas a partir 
de simulações de vendas dos produtos expostos no 
ambiente do curso. Todos gostaram!” - destacou

Weslley Cruz Nascimento, da loja de Nova Vené-
cia-ES,  disse que gostou muito do curso e que foi rea-
lizado em um bom momento, oferecendo oportunidades 
de esclarecer muitas dúvidas do dia a dia. “Estou muito 
satisfeito em ter aproveitado a oportunidade e agradeço 
imensamente a todos os envolvidos por terem tornado 
esse treinamento uma realidade. Com certeza, esta-
remos aprimorando nossos setores de vendas com as 
informações obtidas no curso. Gostei muito. Consegui 
entender onde podemos melhorar. Agora, é colocar em 
prática e crescer mais e mais. Mudei a forma de abordar 
o cliente, de falar com ele. Hoje, o bom dia, o boa tarde é 
com mais entusiasmo. Somos mais amigos dos nossos 
sócios e clientes. Venho tentando por em pratica coisas 
que achava que não tinham muita importância e hoje 
vejo que são de muita importância”- avaliou

Dyesson Alan Krause, da loja de insumos da Coo-
abriel em São Gabriel da Palha – ao avaliar o curso, 
destacou:  “Achei muito interessante o treinamento, 
principalmente, por permitir refletir sobre como podemos 
aprimorar aquilo que já fazemos e nos apresentar outros 
mecanismos. Aprimorar nossa forma de trabalho, pelas 
vivências aplicadas com simulação de vendas e também por 
nos aproximar da equipe de outras unidades da cooperativa, 
especialmente, nos trabalhos em grupo onde pudemos dar 
nossa parcela de contribuição aos novos funcionários que 
ainda estão ganhando experiência e com a troca de ideias 
pudemos interagir, ajudar e aprender. Depois do treinamen-
to eu senti mais segurança principalmente na forma de me 
comunicar com o cliente, pois ampliou minha percepção de 
vendas em relação às necessidades reais do produtor. Essa 
atenção e percepção traz segurança e o mais importante, 
nos aproxima mais dos sócios. Valeu mesmo!”

Cooabriel Expande lojas e capacita equipe

Equipe da filial da Cooabriel de Nova Ve-
nécia (sócios e colaboradores), levam a 
Cooabriel para a avenida, na ocasião do 
desfile de 07 de setembro na , apresen-
tando sua identidade e serviços.  Para-
béns equipe!

Uma graça! A pequena,  Carline Riguet-
ti Cezana, completou 01 aninho no dia 
15 de agosto. Filha de Cesar Algusto 
Cezana e Clarice Riguetti. Netinha dos 
nossos sócios: Sérgio Cezana e Rosa  
e Luiz Riguetti e Adelaide.

Entre Nós...
Fotos das crianças foram cedidas por familiares

Parabéns aos fofos Irmãos e aniversa-
riantes deste mês, Heytor Gonçalves 
Rodrigues, 4 aninhos dia 22/09 e Henrin-
que Gonçalves Rodrigues - 01 aninho dia 
28/09. Sao filhos do sócio, Carlos Roberto 
Brazzali Rodrigues e Gilza. 

BREVE, COOABRIEL EM JAGUARÉ-ES 
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Cafeicultura de Conilon perde um de seus maiores líderes - Dário Martinelli

“Triste a despedida do amigo e ex-deputado Dário Martinelli. 
Um visionário que ajudou o ES a enfrentar um dos períodos 
mais difíceis da história dos capixabas, quando a erradicação 
dos cafezais trouxe a miséria. Foi ele um dos grandes líderes 
que apostou na qualidade do café e na introdução do conilon e, 
ao olhar para frente, ajudou a todos nós capixabas a vermos a 
saída para a crise que estávamos vivendo. Hoje, o conilon tem 
força motriz para a economia do estado, somos o maior pro-
dutor do Brasil e o segundo maior do mundo. Ao Dário, nosso 
agradecimento por ter acreditado no Espírito Santo e por ter nos 
deixado tão bonito exemplo de garra e de superação” -  Paulo 
Hartung  - Governador do Estado do Espírito Santo.

“Sua história de confunde com a história do conilon capixaba. 
Seu Dário foi um exemplo de que através do trabalho, da criati-
vidade e de dedicação é possível mudar a realidade e construir 
um futuro melhor” - Octaciano Neto, Secretário de Estado da 
Agricultura.

“Estou extremamente triste em constatar que o Sr. Dario Mar-
tinelli não esta mais com a gente. Eu não sei por que ou como, 
mas eu poderia conectar com ele imediatamente. Havia amor 
tal, paixão, dedicação e entusiasmo para o café nele. Ele me 
ensinou que a idade não é obstáculo para o que você pode fazer 
para o café. Por favor, transmita minhas sinceras condolências à 
sua família; ele certamente será lembrado na indústria do café. 
Como eu desejo poder tê-lo visto mais uma vez !!”- Sunalini 
Menon - especialista em café da Índia (participou junto com 
Dr. Dário de evento internacional do café em 2014, nos Es-
tados Unidos). 

 “ Visionário, foi um dos pioneiros no ingresso, na produção 
e no avanço da cafeicultura de robusta capixaba, na década de 
70, após o Governo ter erradicado a atividade no Estado. Em 
união com outros produtores, adquiriu as mudas e as reproduziu 
em viveiros no município de São Gabriel da Palha, desenvolven-
do uma atividade economicamente rentável para milhares de 
famílias do ES” - Conselho Nacional do Café - destaque em 
seu balanço semanal: 

 “O mundo do café está de luto. Perdemos hoje Dario Marti-
nelli, capixaba de grande valor, uma referência para a cafeicultu-
ra e para o cooperativismo brasileiro. Muito obrigado, Dário. Seu 
legado nos dá força para continuarmos firmes em defesa dos 
cafeicultores. Se o mundo hoje toma uma xícara de conilon e o 
respeita com nobreza e excelência, isso deve-se ao seu pionei-
rismo e sua capacidade visionária e empreendedora” - Evair de 
Melo- Deputado Federal (PV/ES).

 “Pela história que este homem tem na cafeicultura do Espí-
rito Santo, ele é considerado, sem dúvida, o ‘pai’ do Conilon no 
Estado. A gente perde uma referência, um amigo do café. Amigo 
é justamente aquela pessoa leal, que sempre está junto, que 

O ex-presidente da Cooabriel e um dos responsáveis 
pela história de cultivo do café conilon do País, Dário Mar-
tinelli, faleceu no último dia  03 de setembro, aos 82 anos, 
em um hospital em São Paulo,onde estava internado por 
complicações cardiovasculares.

Sócio da Cooabriel desde 1970, marcou sua história 
na vida da cooperativa de várias formas: introdutor da ca-
feicultura de conilon no Estado do Espírito Santo no início 
da década de 70, sócio atuante e participante na gestão 
por 02 mandatos como diretor presidente, 01 mandato 
como diretor secretário, 02 mandatos como conselheiro 
administrativo, 03 mandatos como conselheiro fiscal.  

Empreendedor, cafeicultor, cooperativista e com uma 
vasta carreira política. Foi vereador de São Gabriel da Pa-
lha e compôs a primeira Câmara Municipal, na qual foi pre-
sidente em 1967. Foi prefeito da cidade de 1971 a 1973 e 
de 1977 a 1983. Foi ainda deputado estadual em 1989.

Representou o Espírito Santo em grandes discussões 
sobre o café. Presidiu o Centro de Desenvolvimento Tec-
nológico do Café (Cetcaf) e foi membro do Conselho de 
Desenvolvimento da Política Cafeeira (CDPC). 

Dário Martinelli, adotou o café conilon como causa. E 
tudo aconteceu, quando então prefeito de São Gabriel 
da Palha, na década de 70, assumiu a prefeitura em meio 
ao impacto provocado pelo Programa de erradicação ge-
ral do café estimulada pelo Governo Federal e que resul-
tou em um grande êxodo rural da região de São Gabriel 
da Palha (que tinha terras cultivadas com café bourbon). 

Os produtores vendiam suas terras e caminhões de 
mudanças dos agricultores se dirigiam para outros es-
tados e os que ficaram estavam sem alternativas eco-
nômicas naquele momento. O novo prefeito, Dr. Dário, 
preocupado com a realidade dos agricultores e na bus-
ca de socorrer o município quase sem receita, encon-
trou uma luz no fim do túnel com o café.

Ficou sabendo de uma área de café localizada na re-
gião, que havia resistido à erradicação e que o café era 
resistente à ferrugem. Era o café conilon. E o prefeito 
visionário, viu nesse café a resposta que buscava como 
uma alternativa para socorrer o município quase sem 
receita. Assim, adquiriu sementes da lavoura remanes-
cente e formou na cidade, com a ajuda de técnicos, o 
primeiro viveiro de mudas desse café onde iniciou o in-
centivo ao plantio doando mudas aos produtores, numa 
intensa, árdua, mas desafiante campanha de conscien-
tização entre os produtores, que teve continuidade com 
o sucessor, Eduardo Glazar e apoio da indústria de café 
solúvel Realcafé, que estava sendo construída no Esta-
do por iniciativa do empresário, Jônice Tristão.

TITULO DE COMENDADOR

Homenagens a Dário Martinelli
“Dr.Dário Martinelli, em nome dos mais de 5 mil sócios da Cooabriel, registramos nosso orgulho pela sua co-
ragem, visão empreendedora e espírito humano. Nossa homenagem a este homem que foi quem mais acre-
ditou que aquele grão mudaria a sorte e a história de todos, inclusive da nossa Cooabriel.Descanse em paz!

Sentirei falta dos seus abraços apertados, dos seus 
fortes apertos de mão, do seu sorriso largo e bonito, das 
ligações de domingo a noite e da sua constante presença 
em minha vida. Vou sentir falta de ver suas sombrance-
lhas grossas, seus traços de vida desenhados no rosto, 
suas mãos calejadas de dedicação ao café. Sentirei falta 
da sua presença nas apresentações de “Dona Ozébia”, 
no nascimento do Gael, nos aniversários dos meninos e 
todos os anos no Natal.

Vou sentir falta também de você contar as histórias 
da sua infância, por mais sofrida que pra mim pareceram 
ser, para você era apenas a vida e seus ensinamentos.
Sentirei falta das suas histórias sobre lavar carros para 
aprender a dirigir, como foi a banca para passar na facul-
dade, seus encontros anuais de namoro com a Voinha e 
a mudança para São Gabriel. 

Vou sentir saudades das suas histórias sobre odonto-
logia, sobre os partos que fez só por ser formado na área 
de saúde, as dificuldades e lutas de morar numa São Ga-
briel recém nascida e cada conquista da vida..as histórias 
sobre o café, as viagens, a vida política, o crescimento 
dos filhos e sobre a construção de São Gabriel.

Ai...como vou sentir falta de chegar em São Gabriel 
e te procurar pra te abraçar...de esperar você chegar na 
Vista Linda e da sua companhia pra bater papo. 

Não vou esquecer da sua presença em todos os mo-
mentos importantes da minha vida, aniversários, batiza-
dos e aniversários dos meninos, natal, fins de semana 
de comemorações, viagens marcantes.

Não vou esquecer seus ensinamentos sobre dignida-
de, respeito, ajuda ao próximo, cooperativismo, e princi-
palmente, sobre criar e manter uma família unida e que 
se respeita.

Nossos últimos dias juntos foram difíceis.Te ver tão 
fraco, mas lutando pela vida no hospital. A entrega e de-
dicação da Voinha a você, e sua luta, ainda que muito 
difícil, pela vida. Fiquei muito feliz em poder te levar alegria 
e um leve sorriso no rosto nesses dias. Em poder levar os 
meninos para te verem e te dar energia pra viver. Foi lindo 
cada minuto.

Infelizmente seu tempo chegou. É difícil aceitar, mas sa-
bíamos que chegaria. Chegou porque nã há mais dívidas 
na terra, sua missão como pai, avô, marido, pessoa pública 
e homem digno foi cumprida. Seu legado é enorme e o que 
fica no mundo vai ser seu nome, suas obras e a saudade.

Seja bem recebido ao lado de Deus, aqui sentiremos 
sua falta, pois soube cultivar muito bem os que deixou. 
Te amamos.

PRIMEIRA LAVOURA EM CURVAS DE NÍVEL

Para incentivar o plantio tecnificado, Dr. Dário, implan-
tou em seu sítio, a primeira lavoura técnica de conilon da 
história, com o plantio em curvas de nível. “Eu estava lá, 
vi o plantio e pensei. Será que isto vai dar certo, pois só 
conheço lavouras plantadas de morro acima” – disse Antônio 
Joaquim de Souza Neto, presidente da Cooabriel, que teste-
munhou, como na época, o empenho e a crença de Dr. Dário, 
de que tudo ia dar certo, foi importante. “Ele estava certo, mais 
uma vez. Primeiro por acreditar no novo café e implantar vivei-
ros organizados e estimular o plantio e depois porque traba-
lhar com tecnologia funciona. O resultado foi aparecendo ano 
a ano e hoje, devemos muito a Dr. Dário” – destacou.

A revolução do plantio de café conilon iniciada em São 
Gabriel da Palha, por Dr. Dário e continuada pelo seu pre-
feito sucessor, Eduardo Glazar, mudou a história.

CAFÉ CONILON - PARA MUDAR A HISTÓRIA 

defende, que é propositiva, uma pessoa presente. A gente 
perde um grande amigo do Conilon”-  Romário Gava Fer-
rão, pesquisador do Incaper e coordenador do programa 
estadual de cafeicultura.

“Dário Martinelli - Tudo que pudermos falar sobre essa 
Pessoa Humana que nos deixou a poucos dias, será muito 
pouco em face do muito que fez, pelo exemplo que deixou, 
de homem público, de acendrado amor à Vida compromissa-
da com a coletividade e o progresso da cafeicultura capixaba 
especialmente na difícil introdução do café conilon no deser-
to sócio econômico advindo da erradicação dos cafezais no 
ES. Dário foi prefeito de São Gabriel da Palha(ES) a partir de 
1971 e entendeu, como visionário que era, a necessidade de 
estancar a enorme migração das famílias do norte do Estado 
para outras unidades da Federação Brasileira. Como Presi-
dente da nossa inestimável COOABRIEL deu continuidade 
a esse projeto repleto de sucesso que é o Café Conilon de 
qualidade Superior. Culminou sua trajetória de dedicação a 
esse ideal como Presidente do CETCAF-Centro de Desen-
volvimento Tecnológico do Café, entidade sem fins lucrativos 
e econômicos, onde dedicou seu tempo e sua energia criati-
va durante 23 anos, sem nunca ter recebido um único R$ como 
remuneração. Damos adeus ao Dário Martinelli na certeza que 
seu exemplo é semente que fica e que permitirá novas e abun-
dantes colheitas na seara do bem e dedicação à causa coletiva”. 
Frederico de Almeida Daher, Superintendente do Cetcaf.

“  O Dário será especialmente lembrado pelo pioneirismo 
na introdução e expansão da cultura do café conillon no Espí-
rito Santo e da implementação da primeira lavoura técnica da 
história do conillon. Sua brilhante carreira política e atuação 
marcante como Presidente da Cooperativa Agrária dos Ca-
feicultores de São Gabriel foram, sem dúvida, fundamentais 
na cafeicultura brasileira e mais ainda na vida de milhares de 
agricultores. Gostaria de apresentar, em nome da Organiza-
ção Internacional do Café, as minhas condolências à família 
e amigos. Hoje a comunidade cafeeira compartilha do mes-
mo sentimento..” - Robério Oliveira Silva - Diretor Executi-
vo da Organização Internacional do Café (OIC).

“Foi com infinita magoa que tive conhecimento da morte 
do ilusure produtor de cafe, o senhor Dario Martinelli. Na im-
possibilidade de assistir as cerimonias funebres, apresento-
lhe a expressao mais sentida do meu pesar. Com respeitosos 
cumprimentos” - Katsuhiko Hasegawa- Presidente da Ass-
cociacão do Café Especial do Japão.

Mensagem escrita pela neta, Thiara Martinelli 
Milbratz, que traduz a mensgem dos familiares:

Por tudo o que Dário Marti-
nelli fez pela cafeicultura, o Es-
pírito Santo lhe concedeu (em 
2012) a mais alta honraria, a 
Comenda Jerônimo Monteiro, 
um merecimento verdadeiro 
deste Capixaba de nome e de 
alma, visionário, humano. 

“Nuestro gran pesar por la muerte del Dr Martinelli, gran 
amigo de nosotros los colombianos, un gran abrazo para su 
familia y para todos ustedes.Pionero de la caficultura  del Bra-
sil, Dios lo tenga en su gloria” - Antonio Herrón - Colômbia.

A história de cultivo do café conilon tem em torno de 45 
anos. Trouxe esperança aos produtores da região norte e no-
roeste capixaba que encontraram na cultura a “tábua de sal-
vação” para a permanência no campo, na década de 70, além 
disto, estimulou a indústria, deslanchou, despertou a pesquisa 
a altas evoluções tecnológicas, movimentou a economia das 
cidades e o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, 
que tornou-se o maior produtor nacional da variedade.

Acervo da família
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Mecanização da Cafeicultura

NUFARM

A Cooabriel realizou no final do mês de julho (22/07), 
junto a parceiros, um evento de grande importância 
para debater sobre Mecanização da Cafeicultura, reu-
nindo cerca de 750 pessoas entre produtores, técnicos, 
especialistas e empresas.  

O evento foi realizado na área do Jardim clonal/vi-
veiro da Cooabriel, localizado no “chapadão da onça”, 
São Domingos do Norte-ES com uma programação 
voltada, principalmente, para informar aos cafeicultores 
sobre as alternativas para a mecanização da cafeicul-
tura, sobretudo, análise da colheita semimecanizada e 
mecanizada, com palestras, exposição de máquinas e 
demonstração de campo.

O dia de campo, também comemorou os 10 anos 
de assistência técnica da Cooabriel, com destaque ao 
modelo de assistência diferenciado baseado no desen-
volvimento tecnológico e gerencial da propriedade do 
produtor assistido, demonstrando a evolução dos proje-
tos de assistência disponibilizados pela cooperativa aos 
seus sócios.

Dentre os destaques do comemorativo dos 10 Anos 
da Assistência, ocorreu um momento de resgate históri-
co da evolução do programa e os resultados alcançados, 
apresentados pelo coordenador técnico, o engenheiro 
agrônomo, Wander Ramos Gomes, além de entrega de 
certificados de agradecimento a toda equipe e homena-
gens. Wander falou emocionado: “A assistência técnica 
da Cooabriel leva a resultados cada vez melhores, tanto 
econômico, social e ambiental e seu sucesso é fruto da 
integração entre o produtor, a cooperativa e o técnico”.

O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Sou-
za Neto, falou em seu pronunciamento que o evento 
é uma oportunidade de aprendizado e comemoração, 

O sócio, Antônio Carlos Soares, de Vila Valé-
rio-ES, avaliou a importância do evento e destacou: 
“Com esses eventos podemos aprender muito. Vi-
mos através das informações sobre mecanização, 
ser possível criar ou adaptar novos mecanismos, o 
que podemos adquirir ou o que podemos aprovei-
tar dos equipamentos que temos na propriedade. 
Reforçamos também as orientações sobre legisla-
ção. Esses dias de campo e tudo o que a Cooabriel 
nos oferece nos incentiva a manter na cultura. Faço 
parte do projeto Conilon Eficiente e por meio dele 
pude aprender muito, e dentre os resultados, do-
brei a média de produção da propriedade (de 30 
para 60 sacas por hectare), melhorei a qualidade 
do café através de orientações no manejo de co-
lheita e secagem, dentre outros”.

Solimar Cuquetto, sócio em São Gabriel da 
Palha-ES, disse que todo dia de campo, é uma 
oportunidade para novos aprendizados. “Este, com 
o tema mecanização é bem interessante para a 
gente aprender, conhecer coisas novas e adaptar à 
nossa realidade”- destacou e ainda falou sobre os 
10 anos da assistência técnica enfatizando: “ Es-
tou na Consultoria técnica da Cooabriel há mais ou 
menos 06 anos e hoje, celebrar os 10 anos é saber 
o quanto avançamos em tecnologia, em conheci-
mento de manejo e em produtividade, e ainda, a 
saber empregar os recursos naturais para preser-
var o meio ambiente. É gratificante ver uma equipe 
que fala a mesma língua, que ajuda o produtor e 
não empurra as coisas”.

Ivanete Benincá Herzorg – de Nestor Gomes, 
São Mateus-ES, membro do núcleo feminino da 
Cooabriel: “Esse evento é importante para gente 
se atualizar no que está acontecendo de novida-
de. Mecanização é uma saída para economia de 
mão-de-obra e lá em casa nós já pensamos em 
modernizar com máquinas e estamos estudando 
isto. Fazemos parte desde o começo, do projeto 
de Consultoria Técnica, que nos acompanha e nos 
ensina muito e é importante estar comemorando os 
10 anos do programa de assistência estruturada”.

enfatizando que a Cooabriel vem reforçar a discussão em 
torno de um tema bem atual e necessário devido ao pro-
blema de mão-de-obra no campo,  bem como, a comemo-
ração dos 10 anos da Assistência técnica onde destacou: 
“celebrar o aniversário do modelo estrutural da Assistência 
Técnica da Cooabriel, é recordar os 10 ANOS em que a 
Cooperativa passou de uma assistência somente conven-
cional para uma assistência técnica embasada em alta 
tecnologia, gestão da atividade café, busca pela produti-
vidade e qualidade,  eficiência em gestão da propriedade 
e rentabilidade”. Ele também agradeceu aos patrocinado-
res do evento: Sistema OCB-ES/Sescoop-ES, Fertilizan-
tes Heringer, Miac – máquinas Agrícolas,  Lipetral,  Basf,  
PME Máquinas, Grupo BCS,  Oxíquímica, Yanmar através 
do Comercial Scardua,  Yamaho e o apoio da Universida-
de Federal de Viçosa – UFV, com a palestra sobre Meca-
nização da Cafeicultura, ministrada por Dr. Mauri Martins 
Teixeira (Professor do Departamento de Engenharia Agrí-
cola) e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária 
do BRASIL – CNA, com a palestra sobre Legislação traba-
lhista, com seu Assessor Jurídico Dr. Frederico Toledo Melo.

IMPORTÂNCIA DO EVENTO


