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VENCEDORES DO XII 
CONCURSO CONILON 

DE EXCELÊNCIA 
COOABRIEL

A Cooabriel premiou os lotes de cafés ven-
cedores do XII Concurso Conilon de Excelência 
Cooabriel, revelando os sócios campeões nas ca-
tegorias de café conilon natural e conilon cereja 
descascado.

A solenidade de premiação, ocorreu em São 
Gabriel da Palha, no mês de outubro (21), quando 
também foram dedicados momentos  especiais em 
homenagens ao Pai do Café Conilon – Dário Mar-
tinelli (in memorian), além de palestra e lançamen-
tos de projetos. 

Um público de 200 pessoas participaram da ce-
rimônia que revelou os campeões. Foram distribui-
dos o equivalente a 160 sacas de café em prêmios 
aos lotes vencedores.

A situação do déficit hídrico tem preocupado o urba-
no e o rural. O histórico de precipitação pluviométrica 
dos últimos quatro anos foi bem menor que a média his-
tórica em praticamente todos os municípios produtores 
de café onde a COOABRIEL atua. 

Estamos com o volume de chuva muito abaixo do 
necessário para recarregar o lençol freático e suprir os 
mananciais. Diante desse novo cenário, algumas atitu-
des devem ser tomadas para aumentar a capacidade 
de nossos solos reter á.gua das chuvas.

COOABRIEL INAUGURA  LOjA DE INSUMOS
EM ITABELA (BA)

Crise hídrica e 
a cafeicultura
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COOABRIEL E SEBRAE-ES - PARCERIA PARA
 CAFÉS SUSTENTÁVEIS
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Jornal da Cooabriel - fundado em março de 1987  -  Distribuição gratuita

Antônio joaquim de Souza Neto
Presidente

Amigos, estamos chegando ao final de mais um ano. 
Se fôssemos olhar o cenário de problemas que rondou o 
mundo neste último trimestre, a vida não seguiria. Con-
tudo, vamos nos concentrar em nossos indicadores po-
sitivos de vida.

A força de lutar por um mundo melhor, é um deles,  
bem como, nossa capacidade de estarmos unidos em 
torno de uma organização séria que há 52 anos tem cre-
dibilidade em seus negócios, especialmente, na prática de 
um mercado de café justo - a Cooabriel.

Ainda, foi neste trimestre que pro-
movemos campeões da qualidade de 
café conilon em nossa área de ação, e 
numa cerimônia festiva e de muita emo-
ção premiamos os vinte produtores po-
tenciais de qualidade, atestando desde 
2003, a nobreza de grãos de café coni-
lon bem preparados. A mesma ocasião 
que a Cooabriel através de seus mais de 
5.000 sócios dedicou homenagem hon-
rosa a uma das maiores autoridades em 
café conilon, o “Pai do café conilon”, o 
saudoso,  Dr. Dário Martinelli, que inclu-
sive, recebeu um poema, do gabrielen-
se, escritor, Bento Tadeu Cuquetto, que 
descreve sua trajetória. E nós aqui, não 
nos cansaremos de agradecer ao Escri-
tor, seu carinho e dedicação e parabenizar 
sua alma poeta.

Vida que segue, potencializamos 
nossas forças para superar junto com 
nosso produtor a grave crise hídrica 
que assola o Espírito Santo, e que re-
fletirá consideravelmente no resultado 
de nossas lavouras.

Apesar de tudo, fortificamos o cooperativismo, promo-
vendo, especialmente a família cooperada, com encon-
tros de família cooperativista, promoção das dimensões 
do núcleo feminino com encontros de auto-estima, capa-
citação, recrutamento de novos membros e uma preo-
cupação enorme em aproximar cada vez mais os casais 
para a prática do amor e da felicidade.

Foi ainda, com esta força de lutar por um mundo me-

INAUGURADA  LOjA DE INSUMOS DA COOABRIEL EM ITABELA (BA)

Apoio ao 9º Prêmio de 
jornalismo Cooperativista

A Cooabriel foi uma das entidades apoiadoras da 9ª 
edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capi-
xaba, ação realizada pelo Sistema OCB/Sescoop-ES, 
para incentivar a divulgação das ações e dos projetos 
socioeconômicos do cooperativismo capixaba. O 9º 
prêmio atraiu 131 materiais inscritos, entre matérias, 
fotos e vídeos, além de um recorde de mais de 22 mil 
votações.

A solenidade de premiação, realizada no dia 27/11, 
em Vitória, revelou os finalistas das seis categorias (Im-
presso, Rádio, TV, Cinegrafia, Fotografia e Web) e do 
“Voto Popular”.

Fomos lá conferir a emoção dos profissionais dos 
diversos veículos de comunicação e torcer pela classifi-
cação da matéria de autoria do jornalista, Franco Fiorot, 
intitulada, “Grão de Qualidade”, que concorreu na cate-
goria jornalismo impresso, com descrição da realidade 
de produtores de café conilon, sócios da Cooabriel, na 
busca pela qualidade do café. 

Vibramos junto ao profissional e avaliamos a opor-
tunidade oferecida pelo evento para integrar membros 
das cooperativas capixaba e atrair profissionais de co-
municação do Estado para o ambiente cooperativista.

Para o sócio, Sr. Reginal-
do Altamirando do Nasci-
mento, a loja é de grande 
importância. “A loja aqui é 
uma das coisas mais im-
portantes para nós”- des-
tacou. Traduzindo a ex-
pectativa dos produtores 

da região, o produtor, segurou uma necessidade de in-
sumos, para aguardar o funcionamento da loja, ocasião 
que efetuou a compra dos adubos (primeira venda da 
loja) que utilizará nas lavouras, localizadas na região do 
município de Eunápolis (BA). Ele relatou que desde que 
se tornou sócio da Cooabriel, há quatro anos, sua situa-
ção melhorou muito. Utiliza todos os serviços, inclusive 
a assistência técnica. “Desde que me tornei sócio, faço 
sempre minhas operações com a Cooabriel. Minha roça 
produziu muito mais, tinha uma produção baixa e hoje 
chego de 90 a 115 sacas por hectare. Com a Cooabriel 
aqui, minha situação melhorou e estou muito satisfeito 
com a Cooperativa”- falou entusiasmado.

Sr. Delmir Marquesini, só-
cio desde o início das ope-
rações em Itabela,  tem 
propriedade na região de 
Porto Seguro (BA) e veio 
participando dos empre-
endimentos da cooperati-
va na região. Revelou sua 

satisfação quando disse: 
“Considero a abertura da loja muito importante para 
toda região, principalmente, por nos atender com uma 
linha mais completa de insumos e a preços bem com-
petitivos”.

A cidade de Itabela, localizada no sul da Bahia, rece-
beu a 8ª Loja de Insumos da Cooabriel. A inauguração 
ocorreu no dia 21 de novembro, na presença de Direto-
res, sócios e colaboradores da Cooabriel, produtores e 
convidados.

A cerimônia de inauguração, foi marcada por gran-
de contentamento do público presente, especialmente, 
por significar o cumprimento de uma meta que partiu 
da necessidade dos sócios da região, nas avaliações 
de reuniões estratégicas de trabalho formulada no ano 
passado, junto à Diretoria da Cooperativa.

O Vice-Presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastia-
nello, presente ao evento, cortou a faixa inaugural, des-
tacando a importância do novo empreendimento para 
dar suporte ao trabalho da cooperativa no sul da Bahia. 
“A abertura da loja, vem cumprir a promessa da Direto-
ria em ampliar os serviços na unidade e dar suporte ao 
desenvolvimento da cafeicultura na região de Itabela” 
– destacou. Fez um agradecimento especial aos coope-
rados da região e a todas as pessoas que contribuíram 
com o cumprimento da meta. Detalhou ainda, a forma 
de trabalho da Cooabriel, através dos princípios coope-
rativistas, fortemente ligados à identidade corporativa.

Sócios e produtores celebraram a conquista

Com Itabela, a Cooabriel conta com 8 lojas de insu-
mos, sendo 07 localizadas nas regiões norte e noroeste 
do Espírito Santo. “O espaço da loja de Itabela, apesar de 
pequeno, é aconchegante e vai atender a necessidade 
da região, com uma boa linha de produtos e bom atendi-
mento”, avaliou o gerente geral, Edimilson Calegari.

O produtor rural, Sr. José 
Luiz Sossai, foi prestigiar a 
solenidade de abertura e fez 
questão de falar o quanto a 
loja vem somar para a me-
lhoria da atividade agronô-
mica de Itabela. Capixaba, 
da região de Vila Valério 

(ES), o produtor disse que foi a Itabela para ficar uns 
dias e lá já mora há 40 anos. “Tenho certeza que o tra-
balho vem somar na melhoria da nossa cidade. A loja 
traz ferramentas, adubos, inseticidas, e muitas coisas 
novas, sendo muito importante para todos” – destacou.

Da equipe da Cooperativa, estiveram presentes à solenida-
de, o Vice-Presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, o 
Secretário,  Onivaldo Lorenzoni, os gerentes, Edimilson Calega-
ri (geral), Samuel Lopes Fontes (administrativo), Adriano José 
Vasconcelos (Filial de Itabela), Anderson Riva (Filial de Teixeira 
de Freitas), a os engenheiros agrônomos – consultores técnicos, 
Ramon Calixto, Luiz Vicente Thomaz e Adriano Barros,  os técni-
cos, Wdialison Souza, Cristiano Ferreira e Jefferson Runge.

Dados: A Cooabriel atua no sul da Bahia há 16 anos. Tem 02 filiais – uma em Teixeira de Freitas e outra em Itabela (inaugurada em 2007). 

lhor, que inauguramos mais uma loja de insumos. A 8ª 
Loja da Cooabriel, contemplando a cidade de Itabela 
(BA), que já sedia uma filial da Cooperativa desde 2007.

Nós ainda concentramos nossa força, para neste pe-
ríodo, capacitar equipes com cursos e treinamentos, es-
pecialmente, para trabalhar desenvolvimento emocional 
e profissional de toda equipe como foi no IX Seminário 
de RH, realizado em novembro.Ainda em novembro, nos 
reunimos com lideranças de cooperados, membros do Con-

selho Consultivo da Cooperativa, para tra-
tarmos do novo formato de organização 
do quadro social, enquanto juntos cele-
bramos a assinatura do programa para 
cafés sustentáveis, formalizado entre 
Cooabriel e o Sebrae-ES, que vem pos-
sibilitar orientações a um número de 
548 sócios para que suas propriedades 
sejam enquadradas dentro das exigên-
cias do Código de Conduta 4C.

Dentre nossos indicadores positivos, 
recordamos que somos a 45ª Maior Em-
presa Capixaba e 9ª Maior empresa de 
Comércio Atacadista do Estado, segun-
do ranking das Maiores Empresas do 
Espírito Santo. Somos destaque, ocu-
pando o 1º lugar nas marcas mais lem-
bradas no Prêmio Gazeta Empresarial 
(Nova Venécia) nas categorias: Compra 
e Venda de Café e Consultoria Agrícola/
Rural, de acordo com a pesquisa do Ins-
tituto Futura, uma conquista dos sócios 
de Nova Venécia e região.

Então, desafios são elementos para 
nos mostrar novos rumos e abrir no-
vos caminhos. Podemos vencê-los com 

união, sabedoria, trabalho e foco. Desta forma, mais um 
ano se fecha e novos desafios e oportunidades se abrem 
em 2016. E aqui repito nossa mensagem a toda família 
cooperativista. “E Natal, que juntos possamos construir 
um mundo cada vez melhor!”

Onde concentramos nossa força?



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

O Gerente Geral da Cooabriel, Edimilson Calegari, 
participou do 23º Encafé – Encontro Nacional das In-
dústrias de Café, realizado de 11 a 15 de novembro, na 
ilha de Comandatuba, Bahia.

O evento discutiu amplamente sobre as grandes mu-
danças no perfil do setor industrial, como resultante da 
ampliação do consumo de cafés com alta qualidade, ori-
gem determinada e, principalmente, a garantia ofereci-
da pelos programas de pureza e certificação da ABIC.

A Cooabriel esteve presente junto a uma missão téc-
nica capixaba, com a parceria do SEBRAE-ES.

COOABRIEL NO 23º ENCAFÉ

Crise hídrica e a cafeicultura

Estamos atravessando um momento delicado. Enfren-
tamos a maior seca da história do Espírito Santo. O pro-
blema hídrico trouxe dificuldades tanto no abastecimento 
humano, quanto na agricultura.

Como somos um estado agrícola, os impactos são gran-
diosos. Convivemos nos últimos meses, com situações crí-
ticas a extremamente críticas, com rios totalmente secos e 
vimos as medidas do Governo que restrigiu o uso de água 
para irrigações em várias localidades.  A cafeicultura que é a 
principal atividade de cerca de 80% dos municípios capixa-
ba, com grandes áreas irrigadas, está vivendo um momento 
delicado. Em 2014/15 sofremos uma quebra de 40% na sa-
fra e com a falta de chuvas durante este ano, já prevemos 
menos café para 2016 e com impactos já para 2017.

Os índices de chuvas tem sido muito aquém da neces-
sidade. A média de nossa região para equilíbrio hídrico vai 
em torno de 1200mm/ano. No ano passado, na região de 
São Gabriel da Palha-ES, a média chegou a 913mm e nes-
te ano, até final de novembro, nossa média de chuva foi 
somente 390mm, portanto, faltou muita água nas lavouras 
e a baixa produção é uma realidade. 

A chuva chegou nesse início de dezembro, mas está-
longe de atender à necessidade da planta. 

Temos nos preocupado com todas estas questões e 
ouvido o produtor. O caminho é focar a produtividade por 
área (menos área e mais produção), com tecnologia de irri-
gação de baixo consumo, reservação de água das chuvas, 
construção de caixas secas, preservação de nascentes, 
práticas de conservação do solo.

Em recente reunião com toda equipe técnica da Coo-
abriel, o Coordenador do Sistema de Informações Mete-

orológicas do Incaper, José Geraldo Ferreira da Silva, 
fez balanço da situação hídrica do estado e alertou que 
é preciso que todos façamos uma avaliação do modelo 
de uso e preservação desse recurso natural. Para ele, 
é preciso prestar atenção às regiões de encostas e topo 
de morros, onde a água infiltra e vai cuidar de alimentar 
as nascentes. Um trabalho de conscientização é preciso 
neste sentido. O especialista alerta que é preciso preocu-
par-se com os elementos de segurança das barragens.

Quando o assunto é a construção de barragens, sa-
bemos que não podemos sair por aí fazendo represas do 
jeito que a gente quer. Tem Órgão que regulamenta isto. 
Mas o problema está na demora da liberação das licen-
ças para que o produtor possa abrir as represas. É preci-
so que o Governo nos ajude a fazer mais reservatórios e 
diminua a burocracia para que isto aconteça mais rápido. 
Isto também vai nos ajudar neste momento.

Situações como esta que estamos passando, faz-nos 
refletir muito. Especialmente, quando vemos produtores 
que lutam sozinhos, sem suporte nenhum em sua ativi-
dade. Estar em grupo de pessoas, ameniza o problema. 

Nosso sócio produtor enfrenta a crise, podendo contar 
com o suporte da Cooperativa nos serviços de apoio à 
produção, especialmente, no acompanhamento de téc-
nicos de campo para orientações de manejo, financia-
mentos de insumos e implementos, estruturas de safra 
com reembolso do frete no transporte da produção até os 
armazéns, armazenagem gratis por tempo indeterminha-
do e sem quebra de peso, estrutura de comercialização, 
lojas de insumos, e outros. 

Por isto, que precisamos estar cada vez mais unidos.

Antônio Joaquim de Souza Neto - Presidente da Cooabriel

Ações do Governo - Criação de comitês hídricos nos municípios, construção de barragens coletivas, criação de 
regras para definir o melhor uso e combater o desperdício de água, são algumas das ações que o Governo do Estado do 
Espírito Santo, vem implementando para combater a a maior crise hídrica da história do Espírito Santo.

Grito de Socorro - Entidades de classe se unem em documento, pedindo socorro à agropecuária do Estado, pelos 
prejuízos advindos da grave crise hídrica que assola o Estado do Espírito Santo. Dentre as considerações apresentadas 
na Carta Aberta em que o Sistema OCB-ES, representou as cooperativas, está o relato de que, de janeiro de 2015 até a 
assinatura do documento (09/11/15), as chuvas estavam 75% inferioriores às médias históricas esperadas e que mais de 
95% do território capixaba pode ser classificado na classe “Extremamente Seco”.

 
Cresce a cada dia o olhar sobre o nosso “Conilon de 
Excelência Cooabriel”, que apresenta diferencial de 
qualidade nos aspectos sensoriais do café conilon. 

Por falar em qualidade, parabenizamos os sócios cam-
peões do XII Concurso Conilon de Excelência Cooa-
briel. Foram 20 lotes finalistas, das 75 amostras ana-
lisadas.

O Concurso Conilon de Excelência Cooabriel, premia 
há 12 anos, os melhores cafés produzidos pelos só-
cios, na área de ação da Cooabriel. 

A Cooabriel foi a primeira empresa no mundo a reali-
zar concurso de qualidade de café conilon e se orgu-
lha muito de ter difundido a excelência de nosso grão 
para o conilon bebida. Se orgulha também de ter ins-
pirado tantas outras iniciativas no planeta.

Segundo o CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de 
Café do Brasil, de janeiro a novembro de 2015, as ex-
portações de café brasileira alcançaram 33.520.731 
sacas 60Kg.

Os principais importadores do café brasileiro, de ja-
neiro a novembro, foram os Estados Unidos, Alema-
nha, Itália, Japão e Bélgica. 

No acumulado, o Brasil vem mantendo a exportação 
média acima de 36 milhões de sacas. 

A Cooabriel recebeu até o fechamento desta edição, 
943 mil sacas de café de seus cooperados.

O Peru é o novo membro da Organização Internacional 
do Café (OIC). Agora, são 45 países que fazem parte 
da Organização. O Peru produz 2,9 milhões de sacas 
(de 60kg) e é o terceiro maior produtor da América do 
Sul.

O consumo mundial de café continua crescendo e o 
foco são cafés de qualidade que vem agradando o 
gosto dos consumidores e as novas formas de consu-
mo, como o café em cápsulas (monodoses).

A Comissão de Agricultura, da Câmara dos Deputados 
aprovou, com emendas, o Projeto de Lei (PL) 1713/15, 
que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção 
de Café de Qualidade. 

O café é uma das bebidas mais apreciadas em todo 
o mundo. Cada brasileiro, por exemplo, consome o 
equivalente a 83 litros por ano, de acordo com a Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Café (ABIC)

Estamos enfrentando a maior seca da história do Espí-
rito Santo. Um problema que traz dificuldades a todas 
as áreas. A cafeicultura que é a principal atividade de 
cerca de 80% dos municípios capixaba, com grandes 
áreas irrigadas, está vivendo um momento delicado.
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Espaço SustentávelCOOABRIEL intensifica trabalhos 
com o Quadro Social

Mais de sessenta sócios da Cooabriel, estiveram reuni-
dos no final do mês de novembro (27), para discutirem o 
novo formato de trabalho do Conselho Consultivo da Coo-
perativa, que agora irá integrar algumas ações do projeto 
“piloto” dos dois núcleos de cooperados, formados para 
ações de organização do quadro social. Por essência, es-
ses trabalhos são convergentes e após o amadurecimento 
das ações foi possível integrar e somar esforços.

“Estamos reformulando o processo de trabalho do 
Conselho Consultivo, que é um órgão de assessora-
mento, de consulta e de divulgação das ações da Co-
operativa junto aos sócios, com ações previstas no Ar-
tigo 52 do Estatuto Social da Cooabriel,” – destacou o 
vice-Presidente, Luiz Carlos Bastianello, que coordenou 
a pauta de discussões do Encontro.

O novo formato, previsto no plano de atividades para 
esse ano, dentro da meta de Intensificação dos Progra-
mas de Organização do Quadro Social, prevê com ações, 
a continuidade de encontros ordinários com os membros, 
dentro das competências prevista no Estatuto, bem como, 
o incremento às reuniões preparatórias de assembleias, 
realizadas nas unidades para apresentação e avaliação 
de serviços e resultados, e dos encontros de pós-safra 
para avaliação e planejamento com sócios. “Com o novo 
formato, estaremos ampliando o contato direto da direto-
ria da cooperativa, com o maior número possível de só-
cios” – avaliou Luiz Carlos Bastianello.

O modelo, que agradou os conselheiros, permitirá 
aos sócios, a diretoria e área técnica da cooperativa, 
maior número de encontros em diversos momentos du-
rante o ano, para nivelamento e desenvolvimento de tra-
balhos da Cooperativa.

Os membros, continuarão (dentro do mantado pre-
visto), atuando como representantes da Cooabriel na 
região onde moram, sendo agentes ativos da divulga-
ção do trabalho da Cooperativa junto às suas comuni-
dades e porta-vozes dos anseios dos cooperados.

O Encontro foi exemplo disto, onde os membros 
puderam debater assuntos do cotidiano da vida da 
cooperativa, especialmente, os relativos aos serviços 
prestados.

O encontro também abriu oportunidade de lança-
mento de um importante projeto firmado entre a Coo-
abriel e o SEBRAE-ES, com foco específico para ade-
quação das propriedades dentro das exigências do 
Código de Conduta 4C.

COOABRIEL E SEBRAE-ES - PARCERIA PARA
 CAFÉS SUSTENTÁVEIS

Preservação do solo e da água

O Programa 4C tem como objetivo, que todos os 
envolvidos na cadeia produtiva do café cumpram os 
critérios básicos de sustentabilidade. O Código de 
Conduta 4 C é baseado nesse conceito, contendo 28 
critérios a serem cumpridos, nas dimensões sociais, 
ambientais e econômicas. 

Vamos destacar aqui dois critérios da dimensão 
ambiental - a preservação do solo e da agua.

Temos que rever nosso modo de trabalhar, de cuidar 
do solo e da agua que são recursos naturais essenciais 
para a produção agrícola. Em visitas a campo temos 
visto muitos descuidos e descasos com o solo. Ele é 
responsável de reter água funcionando como caixa 
d’agua, então se nossos solos estiverem degradados 
também vamos ter problemas de água, como acontece 
com essa crise hídrica que estamos passando. 

É nele que plantamos nossas lavouras e para ter-
mos produções satisfatórias o solo precisa estar equi-
librado, ter presença de microrganismo vivos, uma boa 
estrutura física e cobertura vegetal para protege-lo da 
incidência dos raios solares, fortes chuvas e ventos 
principalmente. O solo bem cuidado irá reter maior 
quantidade de água no período chuvoso, principal-
mente, em encostas e nas nascentes.

Esta sendo implementado na área de ação da Coo-
abriel, o programa voltado para cafés sustentáveis for-
malizado entre Cooabriel e o Sebrae-ES.

A parceria visa oferecer orientações a um número de 
548 sócios para que suas propriedades sejam enquadra-
das dentro das exigências do Código de Conduta 4C. 

Os sócios, que foram divididos por região, já estão 
recebendo as visitas dos técnicos que atuarão no pro-
grama. São 04 profissionais vinculados aos Instituto AE-
QUITAS, que atuarão dentro dos requisitos básicos de 
verificação 4C. Eles orientarão os produtores a excluir 
práticas inaceitáveis nos preceitos sociais, ambientais e 
econômicos da produção.

Este programa está sendo dirigido aos sócios que não 
estão vinculados a nenhum dos programas de assistên-
cia técnica da Cooabriel. “Esta é uma nova modalida-
de de assistência às propriedades com foco específico 
para o 4C e com isto, ampliamos o trabalho para mais 
associados” – destacou o presidente, Antônio Joaquim 
de Souza Neto, na assinatura do termo de adesão, que 
ocorreu na ocasião do Encontro dos Conselheiros Con-
sultivos da Cooabriel, realizado no último dia 27/11.

Formalizaram a assinatura do projeto, pela Cooabriel, 
o presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto e o vice
-presidente, Luiz Carlos Bastianello. Pelo Sebrae-ES, 
assinaram o diretor de atendimento, Ruy Dias de Souza, 
a Gerente da Unidade de Agronegócios, Christiane Cas-

tro e a analista, Karla Fernanda Cardoso.
Na apresentação das considerações do projeto, 

Karla Fernanda, avaliou que a adequação das pro-
priedades para a produção de cafés sustentáveis é a 
meta principal da ação. “É objetivo essencial da ação, 
criar ambiente favorável para que as cooperativas te-
nham acesso a nichos de mercados diferenciados de 
café. Para isto, o produtor precisa inovar na busca de 
melhoria da produtividade e qualidade do café coni-
lon” – destacou a analista. 



NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL 

GUIA DO CAFEICULTOR

ESCASSEZ DE ÁGUA - PROIBIÇÃO DE USO NA 
IRRIGAÇÃO DE LAVOURAS

A questão da falta de água aflige milhares de pessoas 
pelo Brasil e passou a preocupar ainda mais nos últimos 
anos. Para nós, essa dura realidade nos remete a ques-
tionar sobre a forma que temos gerido tal recurso, pois 
apesar de nosso país ter essa aparente riqueza de água 
(aproximadamente 12% da água doce do mundo), não 
podemos dizer que o país tem uma situação confortável. 

A agricultura sempre aparece como a grande vilã quan-
do o assunto é bom uso dos recursos hídricos. Correntes 
de debates que transferem para a agricultura a respon-
sabilidade da falta de água anunciam que a demanda por 
alimentos fez da agricultura uma grande consumidora, 
e ainda estimam que um quilo de grãos exija mil litros 
d´água para sua produção. Em verdade, sabemos que as 
plantas absorvem água e sais minerais através de suas 
raízes, e os transportam por meio de vasos condutores 
até suas folhas, e lá é onde ocorre as reações químicas 
que faz com a que planta libere oxigênio e absorva gás 
carbônico. 

A crise hídrica não é um problema atual. Existem da-
dos e relatos de grandes estiagens ocorridas no passado, 
pincipalmente nas décadas de 1910, 1950 e 1990. Hoje, 
os impactos são mais visíveis que antigamente, pois o 
aumento na demanda por alimento e a mudança dos pa-

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

Debatendo a questão da água

 Micro Barragens -  utilizada também para re-
duzir a velocidade da água. Consiste em fazer peque-
nas barragens de terra, ou ainda com sacos de areia 
impedindo assim que escorrimento superficial ganhe 
velocidade e cause erosão e proporcione uma maior 
infiltração.

Enfim com algumas técnicas simples, podemos 
aumentar o volume de água em nossas propriedades 
mantendo-as infiltrada em nossos solos, com alta capa-
cidade de suprimento para as águas superficiais e por 
fim melhorar a sustentabilidade de nossas propriedades. 

Manter a cobertura do solo: Uma prática mui-
to simples é manter a lavoura com cobertura vegetal. O 
mato que é visto como um grande inimigo, se bem ma-
nejado nas ruas dos cafezais pode ajudar a proteger o 
solo contra a erosão, reduzir a temperatura dos perfis 
do solo, diminuir a evaporação, e aumentar a quantida-
de de microrganismos que reciclam os nutrientes e au-
menta o teor de matéria orgânica, reduzindo as perdas 
de água na lavoura. A palha de café é um excelente 
insumo e condicionador de solo, além dos benefícios 
já citados acredita-se que ela proporciona uma dimi-
nuição 30% de perda de agua em lavouras cafeeiras, 
além der ser uma ótima fonte de nutrientes.

 

drões de consumo ocasionaram um aumento de uso da 
capacidade hídrica, tanto na cidade quanto no campo. 
Neste último, o uso da irrigação foi de suma importância 
para potencializar o aumento da produtividade e fazer 
com que novas áreas não precisassem ser desmatadas 
para a produção de alimentos e biocombustível. 

Nossa área de ação - A situação do déficit hídrico tem 
preocupado o urbano e o rural. O histórico de precipita-
ção pluviométrica dos últimos quatro anos foi bem menor 
que a média histórica em praticamente todos os municí-
pios produtores de café onde a COOABRIEL atua. 

No município de Nova Venécia (ES), segundo da-
dos levantados pelo INCAPER, de janeiro de 2012 a 
novembro 2015, tem-se um déficit de 443 mm/ano, to-
talizando no período 1772 mm. Comparando somente 
os dois últimos anos (jan/2014 a nov/2015), a situação 
ainda é muito pior, pois dos 1156 mm/ano previsto cho-
veu apenas 461mm/ano, totalizando 1389 mm menos 
que a previsão dos anos 2014 e 2015. 

Portanto, estamos com o volume de chuva muito 
abaixo do necessário para recarregar o lençol freático 
e suprir os mananciais. Diante desse novo cenário, al-
gumas atitudes devem ser tomadas para aumentar a 
capacidade de nossos solos reter água das chuvas.

Dicas para aumentar a capacidade do solo em reter água das chuvas

Caixas Secas e Cordão de Contorno -  São 
duas técnicas que se bem dimensionadas, diminuem a ve-
locidade de escoamento superficial da agua e promovem 
maior infiltração, reabastecendo as nascentes e os leitos 
dos córregos gradativamente durante o ano. O Cordão de 
Contorno é uma tecnologia muito utilizada no passado e 
que deve ser utilizado novamente, trata-se da construção 
de valas em curva de nível para diminuir a velocidade su-
perficial da água quando ocorre enxurrada, reduzindo a 
processo erosivo dos solos cultivados e promovendo uma 
infiltração da água no solo.
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Estamos vivenciando uma das piores secas já registradas na 
região noroeste do Estado e junto com esta crise hídrica, as di-
versas dificuldades que consequentemente e principalmente, o 
agricultor atravessa pela falta de água para irrigar as lavouras.

Não bastasse a escassez de água, sentimos também que o 
agricultor vem se organizando muito lentamente para enfrentar 
um problema que ao que tudo indica teremos que conviver de 
forma mais frequente já que as previsões indicam que os perío-
dos de estiagem prolongada como o que o de agora, ocorrerá em 
tempos mais curtos.

Só pra se ter uma ideia, a última grande estiagem que se aba-
teu sobre a região e que também chamou a atenção dos pesqui-
sadores do planeta sobre o aquecimento global ocorrida em 1997 
e 1998  e que também chamou a atenção dos cientistas que a 
água seria um recurso limitado, ao contrário do que se pensava 
antes, resultou na criação da Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997 
que instituiu a política nacional dos recursos hídricos.

Esta Lei,  tirou do particular ou proprietário do imóvel, a gestão 
dos recursos hídricos da propriedade passando para o poder pú-
blico esta gestão, ou seja, a partir de então, todo e qualquer des-
tino da água passou a depender de autorização do poder público, 
razão pela qual, quando precisamos utilizar a água para irrigar, 
dependemos da outorga.

Vejamos o que diz o artigo 1º da referida lei acerca da previsão 
em situações de escassez de água:

Lei nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997.
Art. 1 - A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos 

seguintes fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
Como a lei passou a gestão das águas para o poder público, em 

casos de períodos de pouca água, cabe a este poder, disciplinar 
o uso racional e prioritário desta água, de forma a direcionar este 
uso para quem dela mais necessitar, sempre velando pelo consu-
mo humano como prioritário. 

Como exemplo,tivemos recentemente deficiência de água no 
Rio São José, de forma que a água corrente no referido rio esta-
va sendo insuficiente para atender o consumo da cidade de São 
Gabriel da Palha. Não demorou para se descobrir que a falta de 
água no rio decorria do uso da água acima da captação  da CE-
SAN, para irrigação de lavouras o que estava gerando escassez 
de água para a população.

Diante do fato, o poder público não tinha opção senão paralisar 
as atividades de bombeamento para lavouras para permitir a água su-
ficiente para consumo da população, o que foi feito tendo como resul-
tado, o atendimento suficiente de água. Vejamos o que diz a lei acerca 
da suspensão do uso da água nesta situações:

Art. 15 - A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá 
ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo 
determinado, nas seguintes circunstâncias:

III - necessidade premente de água para atender a situações 
de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas 
adversas;

V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse 
coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas;

A lei em si, é perfeita, mas não é segredo em afirmarmos a 
ineficiência e lentidão do poder público na aplicação das normas, 
e isto, não é só para as medidas necessárias para suspensão da 
autorização de irrigar, é lentidão e ineficiência nas medidas para 
desembargar também. Há muitas situações em que as águas vol-
tam a correr em abundância e o produtor fica impedido de retirar 
a água com receio de sofre multas pois as bombas foram lacradas 
e quem as lacrou não volta para desembargar ou demora muito 
para tomar postura de desembargar. 
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9°Seminário de RH

A Cooabriel promoveu no início de novembro(07), 
com apoio do Sistema OCB/SESCOOP-ES o esperado 
Seminário de RH, evento voltado aos colaboradores de 
todas as unidades da Cooperativa.

Coordenado pela equipe do setor de Recursos Hu-
manos, o evento em sua 9ª edição foi ministrado pe-
las facilitadoras, Denise Maria Rocha Lemos e Miriam 
Mesquita Devens, especialistas em comportamento hu-
mano/organizacional que trataram do tema:Desenvolvi-
mento Emocional e Profissional. 

Numa incrível oportunidade anual de formação con-
junta e integração geral, a programação é sempre volta-
da para o desenvolvimento integral do colaborador, com 
muitas vivências e reflexões. 

Integração de Equipes - A oportunidade de re-
ver ou conhecer novos colegas de trabalho, foi o ponto 
forte avaliado por participantes.

A encarregada do setor de Rh da Cooabriel, Regina 
Aparecida da Luz Calegari, recordou que neste seminá-
rio, foi desenvolvido de forma lúdica o viver profissional 
e o emocional, com a reflexão sobre os comportamentos 
e as atitudes que conduzem à busca pela nossa essên-
cia e de forma equilibrada vivermos a nossa existência 
com qualidade. “Considero o nosso Seminário de RH, 
um evento especialíssimo, visto que, além de trabalhar-
mos o profissional também nos permite a integração 
entre os colaboradores das diversas filiais e entre os 
diretores” - concluiu.

Na opinião de Lucas Streig Schmidt, do setor finan-
ceiro da Sede, a realização do seminário de RH é im-
portante por promover a integração de grande parte do 
quadro de colaboradores de todas as unidades e prin-
cipalmente, por trazer sempre conteúdos atuais e rele-
vantes, que segundo ele, leva à reflexão sobre métodos 
de trabalho e atitudes na organização. “Avalio de forma 
positiva o 9º seminário de RH, no qual foi destacado a 
importância de toda a equipe estar alinhada no mesmo 
objetivo, com o mesmo ideal, deixando de lado o indivi-
dualismo em prol do bem maior, a Cooperativa. Deste 
seminário, também podemos levar para o dia a dia que 
sempre precisamos ser criativos e inovadores, mesmo 
que já tenhamos algo pronto e definido em nossa mãos 
é preciso sempre avaliar e repensar se este projeto ou 
planejamento realmente é coerente e irá ajudar a atingir 
as metas desejadas”-definiu

Da mesma forma,a colaboradora, Flávia Mattos Go-
mes Sebim, do setor administrativo da unidade de Nova 
Venécia-ES, avalia que o Seminário é a maior oportu-
nidade de encontro de todas as unidades.  “Muitos só 

se encontam nesta oportunidade e passamos momento 
como uma grande família. Através do Seminário de RH 
colocamos em praticas novos hábitos diários  para me-
lhor convívio entre nós colaboradores. É muito bom e a 
cada ano uma expectativa nova para o próximo Seminá-
rio” - destacou.

Conhecimento - Guilherme Silva de Araújo, que 
é técnico de segurança, falou que o evento, promoveu 
grande conhecimento. “Olha, para mim, foi ótimo porque 
pude absorver muito conhecimento, sendo de grande 
importância para o nosso dia a dia, durante as nossas 
atividade diárias, atingindo todas as áreas dentro da co-
operativa” - enfatizou. 

Auto avaliação - Atento e participaivo, o Enge-
nheiro Agrônomo, Adriano Barros, que atua no programa 
de assistência técnica dos sócios da Cooabriel, no sul 
da Bahia, disse que o Seminário permite ao colaborador 
realizar um diagnóstico da sua performance profissional 
e seu posicionamento cooperativista (auto avaliação so-
bre sua atuação no trabalho em equipe, reflexões sobre 
liderança, a pratica do saber ouvir, perguntar e enten-
der). “Ao longo do ano, nos deixamos levar pelos nos-
sos extintos primitivos de competição em vez de união, 
e acabamos competindo para ganhar e não nos unimos 
para vencer” - avaliou. Para o agrônomo, o Seminário é 
um evento fundamental para o crescimento e amadure-
cimento tanto profissional como pessoal e destacou: “A 
importância e contribuição desse evento é imensurável. 
A Cooabriel através dessa iniciativa está preparando ho-
mens e mulheres para o mundo empresarial e pesso-
al, está transformando cidadãos e cidadãs para serem 
melhores profissionais, homens, mulheres, pais, mães, 
filhos, filhas, maridos e esposas. E assim desejo que 
esse projeto seja vitalício dentro da nossa empresa, que 
seja referência para as outras e que todos possam con-
tribuir e se dedicar para que cada ano seja ainda melhor 
e mais enriquecedor ”.

Governança - No aspecto da governança, o Se-
minário de RH, passa a ter um caráter estratégico na 
condução dos trabalhos da Cooperativa. De acordo com 
o gerente Administrativo da Cooabriel, Samuel Lopes 
Fontes, a realização do Seminário de Recursos Huma-
nos é uma boa prática que vai ao encontro das necessi-
dades de manter a equipe integrada e sempre alinhada 
aos princípios e valores da Cooperativa. “Nesta edição 
foi realizado um conjunto de atividades que permitiram 
às pessoas uma reflexão sobre a conduta das atividades 
do cotidiano. Importante destacar a valorosa participa-
ção dos colaboradores, que de forma espontânea contri-
buíram para o sucesso da capacitação” - avaliou.

Colaboradores das diversas unidades da Cooa-
briel, treinaram a Arte de Falar em Público, através de 
técnicas e conteúdos do Curso de Oratória, realizado 
no dia 25/11 e ministrado pelo consultor e especialista 
em oratória, Marcelo Vieira, numa promoção do Siste-
ma OCB/SESCOOP-ES.

A preocupação de treinar a equipe para a arte de 
falar em público, na visão da diretoria da Cooabriel, 
vem da estratégia em aprimorar as habilidades da co-
municação verbal e não verbal dos colaboradores e 
ampliar a desenvoltura nos aspectos pessoais e pro-
fissionais em suas abordagens junto ao público inter-
no e externo da Cooperativa.

Meta cumprida. Pelo menos é o que transpareceu o 
funcionário da filial da Cooabriel em Vila Valério, partici-
pante do curso, Jonathans Kloss, que atento a todo con-
teúdo e dinâmicas aplicadas pelo Consultor, enxergou 
potencialidades. ”Para mim, o curso foi dos mais provei-
tosos que já fiz até hoje e que vai fazer a diferença em 
minha vida. Pude ver como sair da caixinha e visualizar 
novos caminhos em todas as áreas. Foi um despertar. 
Estou muito satisfeito. Gostei muito” – destacou.

Fundamentado em modelos de grandes personali-
dades, e contextualizando toda sua trajetória de vida 
conquistado através do constante desenvolvimento 
da oratória, o consultor, ensinou de forma prática, téc-
nicas e dicas de como falar bem, estrutura da men-
sagem, discurso, postura corporal, bem como, os 
cuidados que devem ser observados em toda apre-
sentação. “O domínio da arte de falar em público, traz 
inúmeros benefícios. Melhora a comunicação dentro 
e fora da empresa, promove crescimento profissional 
e grandes mudanças” – avaliou Marcelo.

Também participante do curso, a encarregada da 
filial de Boa Esperança-ES, Nadia de Souza Zanon, 
revelou a mudança promovida durante as horas de 
treinamento. “De todos os cursos que fiz pela coope-
rativa, este foi o que mais provocou mudança imedia-
ta. É muito prático.  Despertou em mim uma avaliação 
do quanto posso evoluir tanto na área pessoal, quanto 
profissional. Consegui aprender formas de como pas-
sar mais segurança e confiança na hora de falar e 
melhorar a forma de me expressar em todas as áreas. 
Foi fantástico” – declarou.

Além de Jonathas e Nádia, outros 22 colaborado-
res da Cooabriel, participaram da capacitação e reve-
laram a importância da oportunidade oferecida.

Com um total de 29 participantes, o curso que foi 
realizado no auditório da Cooabriel, em São Gabriel 
da Palha, reuniu representantes da Cooabriel e da 
Cooperativa Veneza.

Equipe da Cooabriel treina a 
arte de falar em público

TREINAMENTO 4C

 Nos dias 10 e 11/12, os técnicos  do Instituto AE-
QUITAS que atuarão no Programa de Cafés Sus-
tentáveis formalizado entre Cooabriel e o Sebra-
e-ES, participaram do treinamento de nivelamento 
das bases do programa 4C com a  consultora, Ja-
ckeline Uliana Donna. 

Participaram também os profissionais da Coo-
abriel: o coordenador técnico, agrônomo, Wander 
Ramos Gomes, o técnico de sustentabilidade, Thia-
go Lima e o agrônomo, Jeferson Pereira de Oliveira.

Os profissionais construíram as ferramentas que 
orientarão os produtores a excluirem práticas ina-
ceitáveis nos preceitos sociais, ambientais e eco-
nômicos da produção para que suas propriedades 
sejam enquadradas dentro dos preceitos do Código 
de Conduta 4C.

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

Muito fofo! Lauro Carmina-
ti Lopes, aos 10 meses. É 
filho de Cássia e Gustavo. 
Neto de José Cássio Carmi-
nati (nosso sócio) e Iêda.  

Érica Menegussi e 
Eduardo, casaram-se no 
dia 01/08/2015. Érica é 
filha do sócio João Batista 
Menegussi e Deuzenira.

Parabéns Tayani A. Mauri 
e Adenilson das Merces. 
O casamento foi no dia 
14/11/2015. Ela é nossa 
funcionária.

A linda, Maria Cecília Pes-
tana Freitas, fez 03 aninhos 
dia 22/11.É filha do sócio, 
José Jones Freitas e Maria 
Auxiliadora.
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MULHERES E FAMÍLIA COOPERATIVISTA
Há 06 anos, a Cooabriel implantou o primeiro núcleo 

de mulheres cooperativistas do Estado, com o propó-
sito de motivar a participação feminina no ambiente da 
cooperativa, de forma estruturada. Com o núcleo, ini-
ciava um novo modelo de desenvolvimento social da 
cooperativa, com preocupação de trabalhar preceitos 
cooperativistas, incentivar envolvimento nos processos 
de melhoria da produção e gestão da propriedade, de-
senvolvimento emocional, profissional e  familiar.

A ideia que se propagou em todo o Estado, tem 
motivado grande participação das mulheres no coo-
perativismo estadual, como uma grande referência. 

2º Dia de Campo e Auto Estima - No dia 
03/11, 40 mulheres,  debateram o tema “A Mulher nos 
Tempos Atuais”, num encontro em formato de treina-
mento e Dia de Campo, com  grandes reflexões e 
aprendizados.

O Evento, promovido pela Cooabriel, foi realiza-
do no “Sítio do Papai”, no córrego sete, São Gabriel 
da Palha-ES, na propriedade da integrante do Nú-
cleo, Cleida Aguiar Massucatti, que ministrou o tema 
central, aplicando dinâmicas, vivências e muitas re-
flexões. Acompanhada do seu esposo, Djalmir Mas-
sucatti (sócio da Cooabriel), que apoiou a estrutura 
musical do evento junto a um grupo de músicos, 
Cleida, despertou importantes mudanças nas parti-
cipantes, especialmente, ao falar sobre as escolhas 
de vida e tomadas de decisões. Segundo a coopera-
tivista, a mulher nos tempos atuais, precisa estar en-
volvida em vários contextos, desenvolver habilidades 
múltiplas, participar dos negócios gerais da família e 
outras áreas.

Outro importante ponto da programação do even-
to foi a palestra sobre Produção Sustentável, com a 
técnica da Cooabriel, Samara Cuquetto Batista, que 
avaliou o papel da mulher na condução da cafeicul-
tura sustentável e discussões sobre a importância do 
código de conduta 4C.

O evento foi ainda, uma oportunidade para o gru-
po realinhar o calendário de trabalho para este mês de 
dezembro:  3º Fórum de Mulheres, o encontro de ela-
boração do regimento interno do núcleo (dia 16) e o 5º 
Encontro de Casais Cooperativistas,(dia 17).

Missão Técnica 
Mexicana na Cooabriel

A Cooabriel recebeu um grupo de técnicos e pesquisadores do Mé-
xico, dentro da programação do roteiro de visitas a áreas da cafeicul-
tura do Espírito Santo, como parte do Projeto de Cooperação Técnica 
entre o Brasil e o México.

A comitiva formada por agrônomo, técnicos, biólogos, visitaram uni-
dades da Cooabriel, no dia 19 de novembro.  Como parte do roteiro, 
ocorreu um encontro do grupo na sede, em São Gabriel da Palha, junto 
ao presidente da Cooperativa, Antônio Joaquim de Souza Neto e os 
gerentes, Edimilson Calegari e Samuel Lopes Fontes e equipe técnica 
do Incaper-Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural.

O coordenador do Programa Estadual da Cafeicultura, Romário 
Gava Ferrão, que acompanhou a comitiva no Espírito Santo, desta-
cou na abertura do encontro, a importância da visita à Cooabriel, pelo 
modelo de organização dos cafeicultores e desenvolvimento tecnoló-
gico no processo produtivo.

Com foco no estudo dos aspectos tecnológicos de produção do 
café, os membros da missão conheceram aspectos gerais da atua-
ção e estrutura da Cooabriel e  visitaram os setores de armazenagem 
e de produção de mudas clonais da Cooabriel (jardim e viveiro).

Oportunidades de Desenvolvimento

Encontro de família - realizado no dia 09 de outu-
bro, o evento reuniu 75 membros familiares no Parque da 
Ilha, em São Gabriel da Palha, para reforçar as bases do 
cooperativismo e tratar dos valores essenciais da família, 
com debates coordenados pelo consultor, Thiago Antônio. 

De acordo com a coordenadora geral do núcleo, 
Nadya Bronelle, este encontro trabalhou o resgate de 
valores fundamentais da família como o amor, o res-
peito, a união e o diálogo. “Percebi durante o encontro 
o prazer dos participantes em estarem ali, numa pales-
tra tão proveitosa, num espaço tão maravilhoso e com 
pessoas tão agradáveis. As dinâmicas executadas no 
encontro foram muito boas e deixou um clima de amor 
entre os casais presentes” - destacou. 

São vários eventos e promoções da Cooabriel para oportunizar a participação das mulheres e disseminar 
a cultura da cooperação.  Neste último trimestre por exemplo, inúmeras ações tem sido desenvolvidas com a 
participação do Nucleo. Vejamos:

III FÓRUM DE MULHERES De tamanha importância, a Organização Estadual - 
Sistema OCB-SESCOOP/ES, tem criado programas 
especiais para fomentar a participação feminina. 
Um deles, é o projeto Cooperar para Reflorestar, fir-
mado em parceria com o  Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que prioriza 
os núcleos femininos das cooperativas do Estado 
para  auxiliar na recuperação de florestas, sistemas 
agroflorestais, sistemas silvipastoris e floresta ma-
nejada.

O Núcleo Feminino da Cooabriel conta com 10 
mulheres neste projeto.

Lançamento e Mostra - O Núcleo lançou a re-
vista “Delícias do Café”, na ocasião da solenidade de 
premiação dos vencedores do XII Concurso Conilon de 
Excelência Cooabriel, no dia 21 de outubro. A revista 
contém 18 deliciosas receitas à base de café, como 
um dos resultados das capacitações do projeto culiná-
ria em café, realizado em parceria com o SENAR-ES. 
Também constam informações sobre a atuação destas 
incríveis mulheres. “Estamos aqui realizando um sonho 
com este projeto, que faz parte da dimensão empreen-
dedora do núcleo e agradecemos à Cooabriel por tudo 
isto”, destacou Evani Maria Cassaro Martinelli, coorde-
nadora.

Vencedores do XII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel

A Diretoria da Cooabriel recebeu a equipe do Sistema OCB/
Sescoop-ES, num encontro, no dia 15/12 (fechamento desta 
edição), para avaliação de parcerias e para tratarem de no-
vos projetos futuros.

AVALIAÇÃO E PLANOS

Aconteceu no dia 15/12, o III Fórum de Mulheres Cooperativistas 
da Cooabriel, realizado na sede da Cooperativa, em São Gabriel da Pa-
lha, com o objetivo de integrar novos membros ao núcleo feminino e desta-
car a importância da atuação das mulheres no ambiente cooperativista.

O evento reuniu cerca de 50 mulheres e os temas trabalhados 
foram conduzidos pelo consultor, Ney Guimarães.

Participaram do momento de abertura, o Presidente da Cooabriel, 
Antônio Joaquim de Souza Neto e o Secretário, Onivaldo Lorenzoni, 
que deram boas vindas, validando a importância do núcleo para a 
Cooabriel e a seriedade das ações desenvolvidas. O Superintenden-
te do Sistema OCB/Sescoop-ES, Carlos André de Oliveira, presente 
à abertura, destacou a importância do núcleo feminino da Cooabriel 
como referência para o trabalho com as mulheres no estado.

O evento, resgatou a trajetória de 06 anos de trabalho do núcleo 
e demonstrou os resultados grandiosos das ações em inúmeros con-
textos de vida das integrantes. 

O núcleo “empossou” mais 20 mulheres, que foram carinhosa-
mente recepcionadas pelas cooperativistas membros e juntas partici-
param de um treinamento paralelo, ministrado por Ney, que por meio 
de diálogo expositivo, vivências e muita interação das participantes, 
trabalhou elementos para a “Valorização Pessoal e o papel da mulhe-
res na Formação de Valores”.
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PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 
XII CONCURSO CONILON DE EXCELÊNCIA

A Cooabriel premiou os lotes de cafés vencedores 
do XII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel, reve-
lando os sócios campeões nas categorias de café coni-
lon natural e conilon cereja descascado.

A solenidade de premiação, ocorreu em São Gabriel 
da Palha-ES, no mês de outubro (21), quando também 
foram dedicados momentos  especiais em homenagens 
ao Pai do Café Conilon – Dário Martinelli (in memorian), 
além de palestra e lançamentos de projetos. 

Um público de 200 pessoas participaram da cerimô-
nia que revelou os campeões. 

A sócia Cristina Uliana Bastianello, foi a vencedora 
da categoria café cereja descascado (secador a fogo 
indireto), com café produzido no sítio Chapadinha, Cº 
da Travessia. A sócia venceu com um lote de 58 sa-
cas de grãos que foram conduzidos na propriedade, por 
seu pai, Edgar Bastianello (3º classificado na mesma 
categoria cereja), que comemoraram conjuntamente, e 
recordaram que a atividade é assistida pelo Programa 
Conilon Eficiente Cooabriel, com acompanhamento téc-
nológico e gerencial. A produção do sítio foi colhida pelo 
sistema mecanizado.

O sócio Ronan Herzog Silva, foi o vencedor da ca-
tegoria café natural, produzido no Sítio Bela Vista, Cº 
Guarani, Nova Venécia-ES. Ele venceu com um lote de 
24 sacas e disse que o segredo foi focar a qualidade do 

grão, por isto, “botou a mão na massa”, colheu o grão o 
mais maduro possível, cuidou de levar o grão no mesmo 
dia de colhido, para o terreiro de pedra, com atenção a 
todos manejos. Apaixonado pela atividade, o sócio busca 
a eficiência produtiva, num modelo de gestão e recebe 
grande incentivo da esposa, Creudicéia. O sítio  também 
é assistido pelo Programa Conilon Eficiente Cooabriel.

O segundo classificado na categoria natural foi o sócio, 
Adair Batista Borges, com café produzido e seco em terrei-
ro de cimento no Sítio Recanto, no Cº São Pedro, em Alto 
Rio Novo-ES. Já o segundo classificado na categoria cere-
ja descascado foi o sócio Bento Venturim, com café produ-
zido no Sítio Concórdia, Cº Sabiá I, em São Domingos do 
Norte-ES e café seco em secador a fogo indireto.

Ao todo foram analisadas 75 amostras de 12 municí-
pios da região noroeste capixaba, e premiados os 20 me-
lhores lotes (ver lista na página 07), sendo 10 lotes de 
café da categoria café natural e 10 lotes da categoria café 
cereja descascado, que obtiveram as melhores notas nos 
aspectos físicos e sensoriais dos grãos, bem como, as-
pectos de sustentabilidade na produção.

Prêmio: Foram distribuídos o equivalente a 160 sacas 
de café em prêmios aos lotes vencedores.

Patrocinadores - Esta edição foi realizada em parceria 
com as empresas, Stockler/Nespresso, Sicoob, Fertilizantes 
Heringer, Sistema OCB/SESCOOP-ES e Brasjuta.

Categoria - Café Natural

Ronan Herzog Silva -
1º lugar - Natural

Adair Batista Borges 
1º lugar - Natural

Valmir de Oliveira Silva
3º lugar - Natural

Cristina Uliana Bastianello
1º lugar - Cereja Descascado

Loir Alves 
 4º lugar-Natural

João Bosco Oliose 
5º lugar-Natural

Eva Gobbi Brozeguini
6º lugar -Natural

Helvécio Antônio Darós
7º lugar-Natural

Adilso José Zava
8º lugar-Natural

Rogério Puppim
9º lugar-Natural

Thiago Olioze
10º lugar-Natural

Categoria - Cereja Descascado

Lucas H. Caser Venturim
6º lugar - Cereja Descascado

Conheçam os vencedores

Homenagem ao Pai do Café Conilon

Bento Ventuirm
2º lugar - Cereja Descascado

Edgar Bastianello
3º lugar - Cereja Descascado

Poema, Mostra fotográfica, troféu, resgate históri-
co e outros momentos, marcaram as homenagens ao 
grande ícone da cafeicultura de conilon, Dr. Dário Marti-
nelli (in memoriam), dedicadas pela Cooabriel, durante 
a Cerimônia de premiação dos vencedores do XII Con-
curso Conilon de Excelência Cooabriel. Dr. Dário foi um 
dos classificados à final do XII Concurso Conilon de Ex-
celência e desde o lançamento do Concurso 2015, veio 
acompanhando todas as etapas, até seu falecimento 
em 03/09/15. Sua trajetória foi retratada no Poema “Dá-
rio Martinelli, o Pai do Café Conilon”, escrito por, Bento 
Tadeu Cuquetto, que publicamos abaixo:

DARIO MARTINELLI – O “PAI DO CAFÉ CONILON”

Robsom Bastianello
4º lugar-Cereja Descascado

Ana Fabíola G. Martinelli
5º lugar - Cereja Descascado

Flavio Bastianello
7º lugar - Cereja Descascado

Isaac Bento. Caser Venturim
8º lugar - Cereja Descascado

Dário. Martinelli (i.m.)
9º lugar - Cereja Descascado

Rosa Mª Caser Venturim
10º lugar - Cereja Descascado 


