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Cooabriel se
prepara para os
Encontros Regionais
com sócios
Do dia 20 de setembro até o dia 01 de
outubro, a Diretoria e equipes gerenciais e
técnica da Cooabriel, percorrerão as unidades
de atendimento da Cooabriel (filiais) nos
estados do Espírito Santo e da Bahia, para se
reunirem com os sócios nas esperadas reuniões
regionais, uma modalidade de organização do
quadro social que permite um debate mais
detalhado e aberto dos assuntos de interesse
social.
Na página 02 - está o calendário com as

informações completas sobre os dias, horários e
locais das reuniões.

GUIA DO CAFEICULTOR
Nas propriedades rurais, raramente é
feito algum tipo de controle de irrigação
nas lavouras, geralmente o turno de rega é
determinado pelo conhecimento empírico,
assim, normalmente o produtor não realiza
a irrigação, mas sim “molhação” onde não
se considera a real necessidade da cultura,
essa que é variável de acordo com a estação
do ano e o estado vegetativo, tipo de solo,
topografia da área, qualidade da água, etc.
Desta forma podendo acarretar em perda de
água e adubo por percolação (Foto) causado
por excesso de água ou enfraquecimento da
lavoura por falta de água.
PÁGINA 05

Contrariando a expectativa, a 13ª edição do Concurso Conilon de Excelência Cooabriel-2016, encerrou as
inscrições (em 12 de agosto) com aumento, em relação ao concurso do ano passado, de 30% no número de
participantes. Foram 98 sócios inscritos, com amostras provenientes de 12 municípios da área de ação da Cooabriel
no estado do Espírito Santo.

Cooabriel e Cecafé - iniciam curso para produtores
no programa Produtor Informado do CECAFÉ
Começa no dia 15 de setembro (fechamento desta edição), para produtores da Cooabriel, o curso “Produtor
Informado”, um programa de capacitação do CECAFÉ -Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, realizado
em parceria com a Plataforma Global do Café (GCP – do inglês, Global Coffee Plataform). As aulas ocorrerão em
Nova Venécia -ES e Boa Esperança-ES. Confira na página 04.

Firmeza, Sensibilidade
Crescimento e União
São palavras que alicerçam o trabalho do Núcleo
Feminino, nestes quase 07 anos de atuação (19/10).
Firmeza para as mulheres vencerem os desafios,
especialmente, no apoio ao trabalho de gestão da
propriedade neste momento de adversidade climática.
Sensibilidade para absorverem a beleza, a ternura e a
poesia de todas as coisas. Crescimento, para evoluirem
num aprendizado constante. União, porque é a essência,
a razão do que vivem e defendem.

O QUE PODEMOS
ESPERAR DA
SAFRA 2017?
O tamanho real da safra de 2017 é uma incógnita,
temos muito o que passar ainda até tirarmos o café
maduro das plantas. As condições climáticas vão definir
os números.

Mancha-de-phoma e mancha-de-ascochyta em café (Artigo Patrocinado) - Página 07
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Editorial
Saber conviver com as adversidades
Nossa esperança está na chegada das chuvas
previstas para que possamos avaliar em que situação
estará nossas lavouras.
Quem dera, estar agora percorrendo os campos
floridos dos cafezais de conilon em toda região de
ação, e poder estar falando de promissoras colheitas.
O mês de agosto já se passou, avançamos setembro.
Vimos as flores irregulares nos cafezais, como resposta
à escassêz de chuvas que tem assolado o Estado do
Espírito Santo.
Vamos torcer que a chuva chegue, mas não vamos
aguardar de braços cruzados, nem desanimar, pois os
bons momentos chegarão e teremos que nos adaptar.
Por isto, aconselhamos ao produtor, não se isolar, mas
interagir, procurar orientação técnica, participar.
Por falar nisto, reforçamos, que estaremos
juntos, do Espírito Santo à Bahia (com os senhores
sócios, diretoria e equipes de trabalho) a partir dos
Encontros Regionais, que começam no próximo dia
20 de setembro, numa oportunidade de conversarmos
abertamente, sobre várias situações.
O nosso agrônomo, esboçou um conselho
interessante ao expressar a real situação que estamos
passando na cafeicultura do conilon no norte do Espírito
Santo e sul da Bahia, utilizando a teoria de Darwin,
quando diz: “quem sobrevive às adversidades não são
os indivíduos mais fortes, mais os que melhor e mais
rápido se adaptarem às mudanças das condições para
a sua sobrevivência”.
Sabermos conviver com a seca, é conselho antigo,
mas tão atual. O guia do cafeicultor que o diga, pois nos
convida a sermos sustentáveis em tempos de crise, e
apresenta como alternativa, preservação das florestas,

COOABRIEL JUNTO AO GOVERNO
ESTADUAL E DEMAIS LIDERANÇAS, NA
LUTA PELA RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS
DOS AGRICULTORES CAPIXABAS

manejos eficientes de irrigação, conservação do solo,
dentre outros.
Claro, que sabemos da importância de apoio
governamental para convivermos com este período, por
isto, dentre as alternativas, fizemos quórum em Brasília
(DF), pedindo a flexibilização das dívidas dos nossos
produtores.
Ainda, entendemos que nesses tempos adversos,
devemos estar com a mente aberta para buscarmos
novos aprendizados, e é por isto, que buscamos
parcerias e estamos capacitando nossa equipe, e
também com olhar de novas perspectivas, haja vista,
a preocupação de treinar nossa equipe para ampliar a
cultura da cooperação, ampliar a forma de se comunicar
com os produtores.
Também manter foco estratégico na melhoria
constante da qualidade do café, como realizar o
XIII Concurso Conilon de Excelência, fator que
nos surpreendeu num aumento de 30% dos sócios
inscritos.
E o mais importante, chegamos aos 53 anos de
trabalho, nos recordando que nossa história é formada
por homens e mulheres corajosos, vocacionados,
trabalhadores, tanto do lado do quadro social, diretivo
e funcional, que edificaram a cooperativa com união,
trabalho, superação, inovação e desevolvimento.
E finalmente, queremos compartilhar também
com você leitor, que o Planejamento Estratégico da
Cooabriel, foi concluído e será ferramenta determinante
para superarmos juntos os desafios.

Lideranças e produtores do Espírito Santo,
aguardam a decisão do Conselho Monetário Nacional,
pela aprovação da proposta de renegociação das
dívidas dos agricultores capixabas.
No dia 16 de agosto, a Cooabriel, através de seu
Presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto e do
Vice-Presidente, Luiz Carlos Bastianello, integrou
a Comissão capixaba, na audiência realizada em
Brasília (DF), com o Ministro da Agricultura, Blairo
Maggi e o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira,
onde pleitearam a flexibilização das dívidas dos
agricultores capixabas por conta da forte estiagem
que castiga o Espírito Santo.
Se aprovada, a proposta apresentada pelo
Governador Paulo Hartung, junto à bancada Federal
e Estadual e outras lideranças do setor produtivo,
irá beneficiar os produtores com prorrogação dos
contratos com parcelas vencidas e vincendas neste
ano, contraídos junto aos bancos públicos e demais
instituições financeiras.
A renegociação abrange os recursos tanto de
custeio quanto de investimento.
Foto: Assessoria Evair de Mello

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente

COOABRIEL EM ENCONTROS
REGIONAIS COM SÓCIOS

EXPEDIENTE

Do dia 20 de setembro até o dia 01 de outubro,
a Diretoria e equipes gerenciais e técnica da
Cooabriel, percorrerão as unidades de atendimento
da Cooabriel (filiais) nos estados do Espírito Santo
e da Bahia, para se reunirem com os sócios
nas esperadas reuniões regionais, que é uma
modalidade de organização do quadro social que
permite um debate mais detalhado e aberto dos
assuntos de interesse social.
Estas serão as reuniões regionais de
encerramento de safra, que tratará sobre os
resultados da Cooperativa alcançados no primeiro
semestre, mercado de café, projetos 2016 e outros
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assuntos de interesse dos sócios.
Será uma rodada de eventos de suma importância
para reforçar a relação do sócio para com a
Cooperativa, ampliar a comunicação e valorização
da condição associativa de cada um à vida da
cooperativa. Permite ao sócio, acompanhar o
andamento da cooperativa ao longo do ano.
A cidade de Boa Esperança-ES vai sediar o
primeiro encontro, no dia 20 de setembro, a partir das
09 horas, nas dependências da filial.
Calendário - As informações completas sobre
os dias, horários e locais das reuniões, estão no
calendário abaixo.
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Ponto de Vista:

O QUE PODEMOS ESPERAR DA SAFRA 2017?

Msc. Wander Ramos Gomes -Engenheiro Agrônomo

O
biólogo
e
naturalista
Charles
Darwin, foi um estudioso
que viveu no século
XIX e para provar a
teoria da evolução das
espécies
descreveu:
Quem sobrevive às
adversidades não são
os indivíduos mais fortes, mais os que melhor e mais
rápido se adaptarem às mudanças das condições para
a sua sobrevivência. Essa teoria de Darwin, expressa a
real situação que estamos passando na cafeicultura do
conilon no norte do Espírito Santo e sul da Bahia.
Com o problema da estiagem ocorrido nos últimos
dois anos, estamos sentido na pele a pior crise hídrica
que nossas gerações já viu. Lembramos que esse
problema é cíclico e sempre vai ocorrer, mas os impactos
estão sendo maiores pela alta dependência da água,
para termos viabilidade econômica. Enfim, com esse
problema o que podemos esperar da safra 2017?
Quebra de safra - as lavouras estão passando por
um estresse climático jamais visto. Com a falta de chuva
e as altas temperaturas nos anos de 2015 e até essa
primeira quinzena de 2016, o potencial de produção do
conilon reduziu muito para a safra 2017.
A produção do conilon está em função do crescimento
vegetativo das plantas do ano anterior até florada atual, no
nosso caso, o que desenvolveu de agosto de 2015 a abril
de 2016. Nesse período, tivemos baixo desenvolvimento
vegetativo, ocorrido pela falta de chuva, baixa umidade
e altas temperaturas, afetando diretamente todas as
funções fisiológicas do cafeeiro, promovendo assim,

plantas com um menor desenvolvimento vegetativo,
impactando a sua capacidade produtiva para a safra
de 2017. Não bastasse esse problema, muitas lavouras
ainda foram dizimadas pelas condições climáticas do
período, o que acarretará safra zero para a próxima safra.
Espírito Santo - Chegamos na época de florada
(agosto/setembro 2016) e a lástima aumentou ainda
mais, para a região norte do ES, pois continuamos com
baixo índice pluviométrico e as lavouras de modo geral
não tiveram ainda nenhuma florada significativa. Como
não temos água para irrigar, não podemos contar com a
tecnologia da irrigação, pois nossos reservatórios estão
vazios, estamos dependentes das chuvas, e volto à
pergunta: O que será da safra de 2017?
Depende - Se chover setembro/outubro podemos ter
alguma produção. O tamanho real da safra de 2017 é uma
incógnita, temos muito o que passar ainda até tirarmos o
café maduro das plantas. As condições climáticas vão
definir os números.
A situação real é de safra baixa em 2017, podendo
ainda piorar se o clima não ajudar.
Bahia- Na Bahia, as chuvas chegaram em maior
intensidade em agosto/setembro, promovendo uma
melhor abertura da flor e segundo os nossos técnicos
da região do conilon, a safra será baixa, mas com
expectativa melhor que 2016.
Podemos ter ajuda de nossos governantes com ações
que venham reduzir os impactos, sem custos adicionais
para os produtores. Enfim, o cafeicultor do conilon, está
passando por um período que podemos chamar de
provação e ou evolução e quem irá sobreviver não será o
mais forte, e sim o mais adaptado, como disse o famoso
Darwin. Está ai o nosso recado.

Cooabriel conclui elaboração Planejamento Estratégico até 2020
Na companhia de uma xícara completa de café Conilon, quero comunicar a todos os sócios a satisfação de conduzir
mais esse projeto. Justamente em um momento que as incertezas estão rodeando a todos que trabalham com café.
A decisão da Cooabriel pela construção do planejamento com uma metodologia moderna está sendo determinante
para superar os desafios, os conhecidos e aqueles que nos serão apresentados no horizonte planejado. Mesmo tendo
concluído a fase de elaboração do plano, o sucesso se registra pelo esforço contínuo e ininterrupto, no monitoramento
das iniciativas e indicadores.
Nesse caminho fomos muito felizes pela escolha da Fundação Dom Cabral, que por meio do programa PAEX, está
nos oferecendo a metodologia adequada e o suporte para juntos aos sócios e colaboradores, aprimorarmos o modelo
de trabalho e perseguir a excelência nas atividades.
Com a energia do Conilon e o empenho de todos faremos esse projeto ser motivo de muito orgulho na história da
Cooabriel.
Antônio Joaquim de Souza Neto - Presidente
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DE OLHO NO CAFÉ

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

. O XIII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel,
encerrou as inscrições (em 12 de agosto) com aumento,
em relação ao concurso do ano passado, de 30% no
número de participantes. As amostras são provenientes
de 12 municípios da área de ação da Cooabriel no
estado do Espírito Santo.
. O 42º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, será
realizado de 18 a 21/10, em Serra Negra-São Paulo.
A Cooabriel registrará sua presença neste importante
evento.
. Cafeicultores da região sudeste, tem sofrido ataques de
quadrilhas em roubos de café.
. A seca continua no Espírito Santo. Além da quebra de
safra de 2016, a falta de água irá comprometer a safra
de 2017. A previsão é de chuva em outubro.
. É grande a popularização do mercado de cápsulas de
café.
. Exemplo disto, o Estados Unidos está consumindo mais
café em cápsulas, apesar da estimativa de diminuição
do consumo no país, que saiu de 24 milhões de sacas
de 60 quilos para 23,7 milhões. É que com as cápsulas,
o consumidor prepara só a quantidade exata a ser
consumida, evitando desperdício do grão.
. Enquanto o consumo em cápsulas aumenta, a
reciclagem das cápsulas usadas, representa uma
preocupação, apesar de várias iniciativas estarem sendo
aplicadas.
. No período analisado (2010-2015), a América Latina foi
o segundo mercado de café quente que mais cresceu
mundialmente, atrás apenas dos países do pacifico
asiático.
. A Cooabriel estará na Semana Internacional do Café,
evento que acontece de 21 a 23 de setembro, no
Expominas - Belo Horizonte (Minas Gerais).
. Estamos aguardando o 3º levantamento da safra
brasileira de café, da Conab - Companhia Nacional de
Abastecimento. O 2º em maio, estimou uma produção
brasileira de 49.7 milhões de sacas.
. Na segunda previsão, a Conab estimou a produção
capixaba de café conilon, em 5.953 mil sacas, que
representa decréscimo de 23,3% em relação à safra
2015. Vamos aguardar!
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Espaço Sustentável
Thiago de Lima Nascimento I Samara Cuquetto Batista
Consultores Técnicos - Cooabriel

CONDIÇÕES DE TRABALHO
Nesta edição, vamos nos ater a questões sociais,
nas condições de trabalho daqueles que estão conosco
enfrentando e superando todas as dificuldades no dia a dia.
Esse assunto é de extrema importância, tanto que,
dependendo da situação, o produtor pode ter sua
propriedade confiscada, sem direito a nada. É algo
observado por todas certificações e verificações, que
buscam nesse princípio um ambiente de trabalho digno,
que possua as condições mínimas para o trabalhador e
salários justos.
Segue algumas dicas básicas:
13 de setembro - aniversário da Cooabriel
Parabéns aos sócios, colaboradores e todos os que
ajudaram a construir a história da Cooabriel- Cooperativa
Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel.
RESUMO HISTÓRICO - A ideia e motivação de um
Padre e a coragem de 37 produtores da cidade de São
Gabriel da Palha, no Espírito Santo, fez surgir aquela
que tornou-se uma das mais importantes e respeitadas
Cooperativas Agropecuárias do País.
A fundação da Cooabriel aconteceu em 13 de
setembro de 1963, por 38 membros, no município de
São Gabriel da Palha, região noroeste do Estado do
Espírito Santo. O grande incentivador e seu primeiro
presidente foi o Padre Simão 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, que além de
grandes dificuldades com a venda do café (a região
produzia café bourbon - uma variedade arábica), por
poucas informações de mercado e baixos preços pagos
pelos atravessadores, faltavam-lhes gêneros de primeira
necessidade. Por isto, o primeiro passo da Cooperativa foi

montar o setor de consumo (mercearia/supermercado)
para atender os sócios nestas necessidades. 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 década de 60,
mas superou, graças ao idealismo, trabalho e espírito
de luta de seus dirigentes e produtores. A chegada
do café conilon em São Gabriel da Palha, no início da
década de setenta, pelas mãos de Dário Martinelli e
Eduardo Glazar com apoio da Realcafé Solúvel, de
Jônice Tristão, foi fundamental para um novo capítulo
da história da Cooperativa que adotou a nova cultura,
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 norte e noroeste capixaba
e sul da Bahia, que representam suas regiões de
ação.
Com subsídios a seus sócios através da
disponibilidade de inúmeros serviços em prol do
fortalecimento de sua atividade, tornou-se grande
promotora do desenvolvimento do café conilon nesses
dois estados e referência nacional da variedade.

Cooabriel e Cecafé - iniciam curso para produtores
no programa Produtor Informado do CECAFÉ
Começa no dia 15 de setembro (fechamento desta
edição), para produtores da Cooabriel, o curso “Produtor
Informado”, um programa de capacitação do CECAFÉ Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, realizado
em parceria com a Plataforma Global do Café (GCP – do
inglês, Global Coffee Plataform).
O Produtor Informado, objetiva capacitar cafeicultores
interessados em melhorar a gestão de suas propriedades
e a qualidade do seu café, com respeito ao meio
ambiente e preservando os recursos naturais, adotando
o computador e a internet como ferramentas de apoio na
busca de informações relacionadas à sua atividade café.
Noções básica de informática com base em apostila
preparada pelo Cecafé, bem como, boas práticas
agrícolas baseadas no Currículo de Sustentabilidade do
Café (CSC), fazem parte do conteúdo do curso, que terá
duração de 4 meses, com 2 horas aulas, uma vez por
semana, somando 16 encontros.
A Cooabriel vai dar início a duas turmas como projeto
piloto, sendo uma em Nova Venécia e outra em Boa
Esperança-ES, com aulas ministradas pelos consultores
técnicos da Cooperativa, Thiago Lima Nascimento e
Samara Cuquetto Batista.
As aulas em Nova Venécia-ES, serão realizadas para
15 produtores (sócios e filhos de sócios, previamente

NA BAHIA

cadastrados), na sala de informática da Faculdade Multivix,
com início no dia 15/09/2016 às 09 horas. Neste grupo, as
aulas serão ministradas por. Thiago Lima Nascimento.
Em Boa Esperança-ES, a turma será para 10 alunos,
também formados por sócios e filhos de sócios, com
aulas ministradas pela consultora, Samara Cuquetto
Batista, na sala de informática do CRAS, com início
previsto para o dia 16/09/2016 às 8 horas.

Dia do Campo Limpo- OCB Nacional cita ação de Recolhimento de Embalagens
Vazias pela Equipe da Cooabriel - Nestor Gomes-São Mateus-ES
A ação do Recolhimento de Embalagens Vazias,
realizada por voluntários da Cooabriel, na Unidade de
Nestor Gomes-São Mateus-ES, fez parte do texto em
que a Organização da Cooperativas Brasileiras (OCB),
divulgou projetos implementados por cooperativas a
respeito da logística reversa das embalagens vazias dos
defensivos agrícolas no Brasil.
Com o título “Dia Nacional do Campo Limpo:
cooperativas destacam importância da conscientização
ambiental”, a entidade publicou em seu portal, no dia
17/8/16, experiências das cooperativas como destaque
aos comemorativos do Dia Nacional do Campo Limpo,
comemorado em 18 de agosto.
Na citação da ação da Cooabriel, a organização
divulgou: O Dia Nacional do Campo Limpo também
tem inspirado ações de responsabilidade social no
cooperativismo brasileiro. No interior do Espírito Santo,
por exemplo, voluntários da Cooabriel (Cooperativa
Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel), realizaram
uma campanha de recolhimento de embalagens vazias
nas comunidades rurais dos municípios de São Mateus.
A ação contou com o apoio do IDAF – Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Foi
recolhido um total de 742 embalagens. Para Guilherme
Ratunde, funcionário da Cooabriel e voluntário, a intenção
é de que essa iniciativa pontual se transforme em uma
ação contínua.

- Em hipótese nenhuma o trabalho escravo ou infantil
pode ser praticado;
- Adolescentes a partir de 14 anos podem trabalhar
somente como aprendizes;
- Adolescentes entre 16 e 18 anos podem trabalhar,
desde que não comprometa o horário escolar e que não
exerçam atividades insalubres, perigosas ou noturna;
- É proibido que menores de 18 anos, grávidas ou
lactantes manuseiem pesticidas;
- Os trabalhadores devem ter o direito a aderirem a
sindicatos e ou associações;
- Os trabalhadores não podem sofrer qualquer tipo de
discriminação por causa de sexo, raça, religião, filiação
política, entre outros;
- Os trabalhadores devem ter acesso a água potável,
sanitários e local para refeição;
- Deve-se ter as devidas cautelas para não expor o
trabalhador a riscos de acidentes ou contaminação, como
por exemplo, o fornecimento de EPI;
- É importante que os trabalhadores tenham acesso a
quites de primeiros socorros para eventual necessidade;
- O trabalhador deve receber pelo menos o equivalente
a um salário mínimo e estar “assegurado” (contrato de
trabalho); - Entre outros.
Deve sempre estar a par da legislação, estando
sempre de acordo com as normas vigentes. Os
trabalhadores são pessoas muito importantes na cadeia
de produção, devem ser respeitados e tratados de forma
digna e respeitosa. Trate o próximo da maneira que você
gostaria de ser tratado.
Em uma produção sustentável todos tem que sair
ganhando, o empregador, o empregado, as indústrias
e o consumidor final, que quer ter a certeza de estar
consumindo um produto produzido através de boas
práticas agrícolas.

O Engenheiro Agrônomo da Cooabriel, Gilberto
Monteiro Tessaro e o gerente da unidade da Cooperativa
em Itabela (BA), Adriano José Vasconcelos, falaram
sobre qualidade do café, no 3º Encontro dos cafeicultores
de Café Conilon de Camacã (BA) e Região, realizado
de 29 a 31 de julho último, em Camacã (BA) e reuniu
produtores, técnicos e empresas de fomento, que
puderam interagir na experiência, com a classificação
feita em tempo real
Paralelo ao encontro, aconteceu uma feira
agropecuária e a Cooabriel montou um estande, que
foi muito visitado pelos produtores e outros públicos.
Segundo o engenheiro agrônomo da Cooabriel,
Vicente Thomaz, o evento, que ocorre a cada ano,
tem o propósito de debater temas que impulsionam
aprendizados em tecnologia e desenvolvimento, e neste
ano, além de temas da cafeicultura, o encontro trouxe
debates sobre diversificação.

“Sabemos dos danos que embalagens deixadas
de lado no campo pelos produtores podem causar à
natureza e principalmente a seres humanos que correm
risco de contaminação”, ressalta.
A ação divulgada fez parte da campanha do Dia
de Cooperar (Dia C) implementada em junho último,
por nossa equipe de Nestor Gomes nas comunidades
rurais de São João Batista – Assentamento Georgina
e São Pio X, do distrito de Nestor Gomes, para apoiar
os produtores da localidade na coleta das embalagens,
que foram encaminhadas ao posto de recolhimento
desses materiais em Jaguaré-ES.
Parabenizamos nossa equipe de Nestor Gomes,
pelo projeto, reconhecido pela OCB.
E O PERÍODO DE ESTIAGEM - O sócio, Anderson
Almeida do Nascimento, produtor de Camacã e
organizador do evento, em mensagem à nossa redação,
a respeito do impacto da seca que assolou a região,
falou da alta quebra da safra nas lavouras e destacou a
importância da Cooabriel para a atividade. “Contamos
com o apoio da Cooabriel que nos dá o alicerce em toda
essa parte de estrutura logística, assistência técnica,
e com isto, vamos achando as melhores soluções”destacou e ainda falou da esperança do produtor a
partir das chuvas que receberam no período do evento.

GUIA DO CAFEICULTOR
Ser sustentável em tempos de crise
Gilberto¹ Monteiro Tessaro, Jeferson¹ Pereira Ferreira, Perseu¹ Fernando Perdoná, Wander1;2 Ramos R.Gomes
(1) Engenheiros Agrônomos - Consultores Técnicos da Cooabriel; (2) Coordenador Técnico

Em tempos de seca é verdadeiramente difícil tratarmos
de outros assuntos que não seja a falta de chuva, e o
futuro da cafeicultura. No entanto, nesta edição do Guia
do Cafeicultor vamos abordar a crise das propriedades
rurais afetadas pela seca. Não vamos nos privar
unicamente à falta de água para irrigar nossas lavouras.
Nesta edição, vamos tratar de assuntos que impedem que
as propriedades rurais se tornem sustentáveis, e vamos
mostrar algumas opções simples que podem melhorar
esta triste realidade.
Por definição clássica, uma agricultura sustentável é
aquela ecologicamente equilibrada, economicamente
viável, socialmente justa, humana e adaptativa (Reijntjes
et al, 1992). Aqui vamos nos atentar principalmente, a
parte que se refere ao economicamente viável e a parte
adaptativa, pois estes tópicos são cruciais para quem
quer ser sustentável mesmo na seca.
Reservas - Com a disponibilidade e facilidade em se
contrair empréstimos, muitos produtores acessaram muitas
operações de financiamento e custeio, gerando assim um
valor alto de parcelas a pagar no ano. Com a queda na
colheita, e com as reservas esgotadas o produtor se tornou
altamente vulnerável à crise, pois todo o seu recurso está
comprometido na propriedade, ou seja, o produtor trabalha
praticamente sempre com o caixa zerado sem nenhuma
reserva de emergência. O ideal é que por mais complicada
que a situação esteja, o produtor faça uma reserva de
emergência, e todo ano guarde uma parte da colheita para
este fim, e ainda, que procure formas de negociação com
os bancos em caso de dívida.
Diversificação - Grande parte dos produtores
possui somente uma fonte de renda que é a propriedade
rural e dentro desta propriedade tem somente uma cultura,
assim, quando esta cultura entra em crise por algum
motivo, toda a sua fonte de renda está comprometida.
Daí a importância da diversificação de culturas na
propriedade, diluindo os riscos em situações de crise,
pois, a possibilidade dos preços de todas as culturas
trabalhadas caírem ao mesmo tempo é muito pequeno.
Conservação do solo - Com avanço das
tecnologias, tais como: fertilizantes solúveis, sistemas
de irrigação automatizados, clones altamente produtivos,
nos proporcionou ótimos resultados. Isso levou alguns
produtores a perder a concepção da real finalidade do
solo, tendo a ilusão de que o mesmo serve apenas como
suporte para o desenvolvimento de culturas. Plantio em
nível, terraços, caixas secas nas estradas, manejo do
mato nas entrelinhas (Figura 1), barraginhas; são técnicas
que reduzem o escorrimento superficial e a perda de solo,
mantendo a fertilidade e aumentando o teor de matéria
orgânica, o que ajuda a manter a umidade e reduzir a
temperatura do solo nos dias quentes. Estes assuntos
foram discutidos também na edição 204 do Jornal da
Cooabriel acessível no site oficial.
Proteção da vegetação
- Está em
vigor a Lei N° 12651 de maio de 2012, que estabelece
normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas
de Preservação Permanente – APP’s e as áreas de
Reserva Legal. Entretanto, pouca importância é dada

Figura 1: Manejo do mato nas entrelinhas

para este tema, e muitos produtores pagam altos
valores para dar manutenção em seus reservatórios
retirando desses quantidades significativas de solos e
outros detritos carregados muitas vezes das próprias
lavouras (causando o empobrecimento do solo), isso
se deve sobretudo, ao fato da ausência de vegetação
florestal nas áreas de topo de morro e nas faixas
marginais de cursos d’água e represas, visto que,
as matas ciliares minimizam os efeitos nocivos das
enxurradas, evitando que essas carreguem solo até
os reservatórios e calha dos Rios e córregos. No artigo
“A importância das nascentes” publicado no site da
Cooabriel no dia 20 de outubro de 2015, foi discutido
entre outros pontos a recomposição da vegetação ao
redor das nascentes.
Sistema de irrigação Eficiente - No
que tange ao regime de irrigações, não existe um
único sistema de irrigação considerado ideal, ou seja,
capaz de atender quaisquer condições, visto que é
necessário adequar esse ao tipo de cultivo, mas em
específico para o cafeeiro, é sabido que o sistema que
apresenta melhores resultados em termos de eficiência
é o gotejamento, com eficácia acima de 90%.
Nas propriedades rurais, raramente é feito algum
tipo de controle de irrigação nas lavouras, geralmente
o turno de rega é determinado pelo conhecimento
empírico, assim, normalmente o produtor não realiza a
irrigação, mas sim “molhação” onde não se considera
a real necessidade da cultura, essa que é variável de
acordo com a estação do ano e o estado vegetativo,
tipo de solo, topografia da área, qualidade da água,
etc. Desta forma podendo acarretar em perda de
água e adubo por percolação (Figura 2) causado por
excesso de água ou enfraquecimento da lavoura por
falta de água.
O ideal é que se utilize por exemplo, um tensiômetro
para monitoramento da quantidade de água a aplicar
e a profundidade que está se atingindo, reduzindo
assim o consumo de água, energia, fertilizantes,
melhorando o desempenho da cultura. Outro ponto
que nem todos os produtores se atentam, são os
vazamentos nas linhas de irrigação que devem ser
reparados e o sistema deve ser bem dimensionado
para evitar desuniformidade de pressão nas saídas
de água e desperdício de dinheiro na compra de
material inadequado e na conta de energia, devido
motobomba mal dimensionada.
Sempre que possível consulte um profissional
da área técnica para uma melhor orientação.
Enfim, períodos de estiagem prolongado sempre
existiram, e continuarão existindo, por isso é de
extrema importância que o produtor cultive em sua
propriedade somente o que de fato há condição de
irrigar, baseado em períodos normais de seca, que
variam de um ano para outro entre 5 a 7 meses.
Desta forma, se consegue fazer a melhor manutenção
das lavouras evitando o stress hídrico, mantendo os
tratos culturais e consequentemente evitando quedas
drásticas de produção, como ocorreu em grande parte
das propriedades neste último ano safra.

Figura 2: Adubo cristalizado após percolação.
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NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello
Assessor Jurídico da COOABRIEL

MEDIDAS E CURIOSIDADES AGRÁRIAS
Nesta edição vamos abordar algumas curiosidades
agrárias que na maioria das vezes nos deparamos e
não temos a noção acerca do fato.
COMO DEFINIR O NOME DO IMÓVEL? Quando
adquirimos um imóvel rural, de posse da escritura
pública, precisamos ir até o INCRA-Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária para cadastrar o
imóvel neste órgão e lá, ouvimos a pergunta: Qual o
nome da propriedade? Na grande maioria das vezes
nos deparamos com a dúvida se o imóvel é um rancho,
uma chácara, sítio ou fazenda. Mas afinal de contas, o
que define se a propriedade é um rancho, uma chácara,
sítio ou fazenda?
A realidade é que estas denominações tendem mais
a uma questão cultural do que por medida propriamente
dita. Não há uma legislação específica que determina
a nomenclatura de uma propriedade rural por medida,
daí, se o proprietário entender que tem dez hectares e
que quer denominar de fazenda, é um critério próprio.
Nas várias regiões do país podemos encontrar culturas
para denominações distintas nas propriedades rurais.
Em regra, um racho é uma área pequena, em torno
de dois ou três hectares localizada mais distante da
residência principal, próximo a um rio ou lago;
A chácara é uma área pequena, normalmente,
localizada próximo à cidade para abrigar pequenas
plantações, animais e com destinação mais acentuada
para o lazer ou recreação de finais de semana;
Sítio, já é uma área um pouco maior, em torno de até
80 hectares utilizado para plantios de subsistência, muito
comum na região e conduzido em regra, em regime
familiar;
Fazenda, normalmente é uma área maior do que 80
hectares e utilizada para pecuária e agricultura em maior
escala.
O alqueire de terras pode variar de acordo com a
região, como é o caso de São Paulo, onde a medida
de um alqueire é igual a 24.200 M2, enquanto aqui é
equivalente a 48.400 M2 e na Bahia é igual a 96.800 M2.
O hectare equivale a 10.000 M2, e não varia esta
medida por região.
Atenção - Importante frisar, que o proprietário rural
que pretende transformar seu sítio ou chácara em lotes,
não deve fazer de qualquer jeito. Todo investimento em
imóveis urbanos (loteamento) deve seguir normativo
de cada município que possui regras distintas,
principalmente, quanto à infraestrutura necessária para
a urbanização. Esta urbanização, ocorre por meio de
decreto ou lei municipal, portanto, a abertura e vendas
de áreas com esta finalidade sem a regularização
constitui ilícito a critério de cada município.
ITR - ATÉ 30/09
O prazo para que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais enviem à Receita Federal do
Brasil a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial (DITR) segue até o próximo dia 30 de
setembro. São obrigados a declarar a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou
possuidora a qualquer título, um dos condôminos
(quando o imóvel pertencer a várias pessoas) e o
inventariante, em nome do espólio (enquanto não
for concluída a partilha).
Declaração deve ser entregue por meio eletrônico.
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RAÍZES QUE FORTALECEM A CULTURA DA COOPERAÇÃO
No ano passado, a Cooabriel, em parceria com
o Sistema OCB-SESCOOP/ES, iniciou o Programa
“Raízes”, ministrado pelo consultor, Welton do
Nascimento. Uma modalidade de treinamento
destinado aos colaboradores, com vista a aprimorar
seus conhecimentos e habilidades para lhes possibilitar
(enraizar) os valores e princípios que diferenciam uma
cooperativa dos demais modelos.
O Programa, dividido em três eixos temáticos –
comportamental, organizacional e estratégico trata da
relação humana no ambiente de trabalho e promoção
da cultura da cooperação.
Portanto, o primeiro grupo, participou no ano passado.
Já, o segundo grupo de colaboradores, que atuam em
áreas e unidades diversas da Cooperativa, participou
do treinamento de 17 a 19 de agosto em São Gabriel
da Palha-ES.
As colaboradoras, Letícia Bis Fiorotti e Sueli Rodrigues
de Oliveira, participaram ativamente da capacitação do
mês de agosto. As duas exercem funções nas áreas de
atendimento aos cooperados e avaliaram a importância
da capacitação para aprimorar esse contato direto. Sueli,
que atua na equipe de Vila Valério, falou da importância
em ampliar o conhecimento. “Este curso não só me
possibilitou um maior aprendizado, como expandiu minha
mente em relação a um melhor desenvolvimento do meu
trabalho na cooperativa. O conhecimento é a arma mais
eficiente e eficaz contra a ignorância do ser humano.
Sem dúvidas, o curso raízes é uma excelente ferramenta
para expansão do saber” – destacou. A colaboradora
também falou da importância do domínio do palestrante
ao conteúdo, especialmente, na experiência sobre
cooperativismo.
Letícia, que faz parte da equipe de Boa EsperançaES, fez a seguinte avaliação sobre a capacitação:
“Estou muito satisfeita em ter tido esta oportunidade

de treinamento. Com certeza, tive uma absorção
enorme de conhecimento junto com meus colegas e
palestrante, podendo agora colocar em prática o que
adquiri, especialmente, no aperfeiçoamento da forma de
lidar com as diferenças pessoais em várias situações. O
reforço ao entendimento das doutrinas da cooperativa,
foi um ponto importante e completa a compreensão.”
O responsável pela área de armazenagem da filial
de Águia Branca-ES, Douglas Ptak Salvador, também
participou da turma e disse que o treinamento é uma
oportunidade de crescimento que a Cooabriel oferece
aos colaboradores. Favorece muitas reflexões a respeito
do trabalho em equipe, processo de melhoria contínua e
avaliações de mudanças comportamentais. “O Programa
Raízes, nos trouxe exatamente essa essência, para nos
tornar cada dia pessoas melhores. Novamente agradeço
cada oportunidade que a Cooperativa me oferece.
Estarei sempre fazendo o máximo para absorver todo
o conteúdo e colocar em prática no nosso dia-a-dia. E
também pedir perdão pelas falhas que eventualmente
ocorrem”- pontuou.
Novo Grupo para Setembro - O terceiro grupo
está tento a oportunidade de participar da capacitação,
que ocorre de 14 a 16 de setembro (fechamento desta
edição), também em São Gabriel da Palha-ES.

Firmeza, Sensibilidade,
Crescimento e União
O Núcleo Feminino da Cooabriel, vem introduzindo em
suas atividades, ferramentas educativas interessantes,
utilizando elementos da arte e da poesia, como apoio
didático para debater temas extremamente importantes,
voltados tanto ao crescimento pessoal, profissional,
quando comunitário, familiar e sócioambiental.
Em agosto, último, o grupo concluiu um projeto
aplicado na EEEFM “Vera Cruz”, localizada em Vila
Fartura, interior de São Gabriel da Palha, para crianças
do ensino fundamental (10 a 14 anos), equipe escolar
e comunidade, no sentido de falar sobre aspectos
sócioambientais. Várias atividades foram desenvolvidas
a partir do texto da escritora, Ana Maria Machado “Ah Cambaxirra, se eu pudesse...”, interpretada pela
contadora de história, membro do núcleo feminino, Ana
Colombi Cuquetto.

No dia 09/09, na abertura do encontro sobre o
movimento IWCA, realizado nas dependências da
Cooabriel, mulheres do grupo, surpreenderam e
emocionaram as participantes, interpretando a biografia
da poetisa brasileira, Cora Coralina, como forma de
abrir reflexões sobre superação, esperança e vida.

Oratória para ampliar a Comunicação junto aos sócios
A Cooabriel promoveu no início de agosto (02/08), um
Curso de Oratória para os profissionais da equipe técnica
agronômica da Cooperativa, em parceria com o Sistema
OCB-Sescoop/ES.
O evento, realizado na sede da Cooabriel, em São
Gabriel da Palha, foi ministrado pela jornalista, instrutora de
oratória, Tatiane Braga, apresentadora do Bom Dia ES –
Globo/ES, e reuniu 26 profissionais, representantes de todas
as unidades da cooperativa da Bahia e Espírito Santo.
Na abertura do evento, o vice-presidente da Cooabriel,
Luiz Carlos Bastianello, avaliou a importância do
treinamento e destacou: “o objetivo desta capacitação é
ampliar os horizontes da comunicação dos consultores
técnicos junto aos cooperados e aos demais públicos.
Aproveitem a oportunidade para uma melhoria nas áreas
pessoal e profissional”.
Técnica de campo e da área de sustentabilidade
da Cooabriel, Samara Cuquetto Batista, considerou
importante o curso voltado para a equipe técnica. “Foi
muito interessante esse curso que destacou as formas
de comunicação direta com os sócios, alertando sobre
posturas, linguagem e formas de ampliar a compreensão
do que vamos transmitir tanto nas visitas de campo, quanto
nas apresentações de público. A Tatiane soube trabalhar
bem com a esta linguagem. Gostei muito” – avaliou.

Para o Engenheiro Agrônomo, consultor da Cooabriel
em Vila Valério-ES, Perseu Fernando Perdoná, esta
forma de treinamento vem de encontro a uma estratégia
importante de comunicação junto ao público alvo. “A
Cooabriel ofereceu, através de um curso específico de
oratória, uma grande oportunidade da gente melhorar a
forma de nos expressar no dia a dia com os produtores e
também nas apresentações em público de massa. Nós,
enquanto técnicos, somos um veículo de comunicação
direta junto aos sócios e por isto, considero muito importante
esta preocupação da cooperativa para aprimoramento da
linguagem verbal e não verbal da equipe”- destacou.

ALUNOS DE ESCOLA RURAL DE JAGUARÉ-ES VISITAM
JARDIM CLONAL COOABRIEL PARA BASE DE ESTUDO
No dia 19 de agosto, último, a unidade de produção
de mudas da Cooabriel - Jardim clonal/Viveiro, foi
base de estudo para 40 estudantes do 8º e 9º da
ano da Escola Comunitária Rural Municipal “Pe.João
Bosco”, de Jaguaré-ES, para conhecerem a produção e
desenvolvimento do processo de clonagem de mudas,
melhoramento genético do café conilon.
Contextualizando com suas realidades pedagógicas
e de vida, o espaço foi um laboratório para os alunos
ampliarem conhecimentos e estudarem “in loco” o tema
“reprodução das plantações”, ao mesmo tempo, que
trabalhavam estudo de caso da cooperativa.
A diretora, Suely Valiato, que acompanhou o grupo,
junto a mais dois professores, destacou que a escolha
da Cooabriel para visita, foi estratégico para escola,
pois além de estar atuando no município de JaguaréES, a cooperativa dá suporte a pequenos produtores, e
promove o desenvolvimento social, técnico e econômico
do homem rural. Filha de um sócio, o Sr. josé Valiato,

da unidade de Jaguaré, ela vivencia a realidade da
cooperativa, e por isto, disse ser importante este
envolvimento dos alunos, para a prática da missão da
escola em trabalhar a contextualização do ensino.
O colaborador da unidade de produção de mudas,
Leomar Germano, conduziu a equipe na unidade
de produção e respondeu aos questionamentos dos
estudantes.

Sobre a IWCA, a analista ambiental da Coocafé,
Cintia Mesquita de Matos, vice-presidente da IWCA
BRASIL - Aliança Internacional das Mulheres do Café, foi
convidada a falar sobre os aspectos principais da atuação
do movimento IWCA, uma rede formada por mulheres
envolvidas em toda a cadeia do negócio café – do grão
à xícara que buscam se organizar para fortalecerem
suas experiências com a atividade. Se organiza através
de “capítulos”, e teve início em 2003 a partir do encontro
de mulheres da indústria do café dos Estados Unidos e
Canadá com produtoras de café na Nicarágua.
Passou a ser um forum de conexão e troca de experiências e conhecimentos através desses capítulos nos
países produtores e consumidores. O capítulo brasileiro,
como a IWCA denomina a adesão das produtoras brasileiras, foi criado em 2012 e desde então, vem fortalecendo
mulheres através do acesso a treinamento, aprendizado
e informação, sob a orientação dos capítulos temáticos.
“O encontro em São Gabriel da Palha, foi uma
opotunidade para conhecermos melhor a atuação da
IWCA. Estaremos aprofundando sobre toda linha de
atuação, e valeu muito a vinda da Cíntia” - destacou a
coordenadora do núcleo da Cooabriel,Nadya Bronelle.

Relacionamento Interpessoal COM PNL
No dia 17 de agosto, as mulheres tiveram oportunidade
de participar de um treinamento, realizado pela
Cooabriel em parceria com o sistema OCB/SescoopES, com princípios da Programação Neurolinguística
(PNL), com o consultor, Reuque Milke, onde
aprenderam várias técnicas aplicáveis, para obterem
melhores resultados nas áreas de sua vida.

COOABRIEL ESTARÁ NA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ EM MINAS GERAIS
Amostras de cafés conilon de sócios da
Cooabriel foram inscritas para participar da Sala de
Cupping & Negócios, que ocorre na programação
da Semana Internacional do Café, de 21 a 23 de
setembro, no Expominas - Belo Horizonte (Minas
Gerais), evento que reúne todos os elos da cadeia
produtiva do café e apreciadores.
A participação da Cooabriel no evento, será
realizada juntamente com o Sebrae/ES, que irá
disponibilizar um espaço para as regiões produtoras

de café, onde a Cooabriel ficará responsável pela
área do Conilon.
Neste evento, estarão representando a
cooperativa os colaboradores José Carlos de
Azevedo e Valdeci Schimdt.
Este ano também, de forma inédita, amostras
de café conilon, estarão participando do concurso
para o melhor café do ano - “Coffee of The Year”,
oportunidade que foram inscritas 13 amostras de
café de sócios da Cooabriel.

EM LUTO - As cooperativistas
em luto, lamentam o falecimento
de Vilma Moreira Correia (33 anos)
membro do Núcleo Feminino,
representante da região de Vila
Valério-ES. Que Deus conforte
seus familiares, pela perda.
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XIII Concurso “Conilon de Excelência Cooabriel”
A Cooabriel realiza neste ano, a 13ª edição do
“Concurso Conilon de Excelência Cooabriel”, e
reforça o seu propósito em estimular a melhoria
da qualidade do café conilon produzido por seus
cooperados em sua área de ação.
A Cooabriel é pioneira na realização de concurso
para café conilon. Desde a implantação da primeira
edição em 2003, criou critérios e padrões para
apuração sensorial da variedade, dos quais, foram
norteadores para a criação de outras iniciativas
no mercado nacional. “Na época, fomos a campo
falar com o nosso produtor sobre o concurso, e sua
importância para promover a melhoria da qualidade
do grão. E ano a ano, fomos identificando potenciais
produtores de qualidade” - destacou o presidente,
Antônio Joaquim de Souza Neto, um entusiasta
desta iniciativa. “A Cooabriel teve um papel
importante no estímulo à melhoria da qualidade
do café conilon. Os sócios, que nesses treze
anos, participaram dos concursos da Cooperativa,
foram os grandes colaboradores da melhoria do
café conilon e ajudaram a mostrar ao mercado o
potencial desta variedade de café”- destacou.
O presidente recordou, que neste ano de 2016,
a 13ª edição do concurso, acontece, mesmo diante
de uma das piores secas da história do Estado do
Espírito Santo, num cenário de grande adversidade
climática em toda área de ação da Cooperativa, com
uma grandiosa quebra de safra, especialmente, no
norte e noroeste capixaba. Mas mesmo assim, o
XIII Concurso Conilon de Excelência, encerrou as

inscrições (em 12 de agosto) com aumento, em relação
ao concurso do ano passado, de 30% no número de
participantes.

Foram 98 sócios inscritos, com amostras
provenientes de 12 municípios da área de ação
da Cooabriel no estado do Espírito Santo.
Os lotes inscritos foram recebidos nos armazéns
da Cooabriel, até o dia 31 de agosto, sendo que
alguns sócios, só finalizaram a secagem do café
na proximidade desta data. Com isto, passaram

para avaliações de padrões físicos. E como
norma, cada lote, deverá atingir o mínimo de
10 sacas padronizadas, para seguir em outras
análises. Os selecionados, passarão pelas
provas sensoriais, onde os árbitros apresentarão
os 10 melhores lotes de café conilon da safra
2016. Em seguida receberão avaliações de
sustentabilidade.
No dia 03 de outubro, a Cooabriel divulgará a
lista do nome dos 10 sócios finalistas (em ordem

alfabética), sendo 05 lotes preparados pelo
sistema natural e 05 lotes pelo sistema cereja
descascado.
Os melhores cafés conilon da safra 2016,
serão conhecidos no dia 19 de outubro, em
evento que premiará os finalistas por categorias
(natural e cereja descascado).
São patrocinadores deste XIII Concurso: O
Sicoob, o Grupo Tristão/Realcafé, a Fertilizantes
Heringer, O Sistema OCB-ES e a Basf.

Ao longo desses 13 anos de concurso inúmeras parcerias foram se consolidando, e neste espaço queremos apresentar a todos o
entendimento de cada parceiro sobre a importância dessa iniciativa para a cafeicultura de Conilon.
Aproveitamos também para reforçar os agradecimentos a estes parceiros que nos coroaram com a confiança e assinam junto
conosco o XIII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel
Patrocínio: DIAMOND

Bento Venturim-Presidente: O Sicoob apoia iniciativa como o XIII Concurso promovido pela Cooabriel,
porque é um evento pioneiro e de grande repercussão para o produto “CAFÉ CONILON”. Tal evento
propicia uma visibilidade ao Café Conilon de qualidade, visto que a indústria não promove este produto.
O Sicoob apoia porque é a maior instituição financeira do Estado que aplica os recursos do FUNCAFÉ
e por isso quer que os cafeicultores produzam com qualidade e tenham resultados na comercialização.
Cafés de qualidade tem um aumento de consumo de mais de 20% no mundo de hoje”.
Patrocínio: GOLD

Márcio
Cândido
Ferreira
Diretor
Superintendente da Tristão Companhia de
Comércio Exterior: Assim como apoiamos o 1º
Concurso Conilon de Excelência Cooabriel em
2003 e posteriormente na 7ª edição em 2010, é
com grande satisfação, que a Tristão e a Realcafé
participam desta 13ª edição em 2016.
Nossos cumprimentos à Cooabriel e a todos os Cooperados, pelo trabalho
desenvolvido em busca da melhoria da qualidade ao longo destes 13 anos
de Concurso.
Apesar de todas as adversidades, principalmente climáticas e seus efeitos,
a Cooabriel e seus Cooperados, como ninguém, produzem café conilon de
qualidade para o Espírito Santo, para o Brasil e para o Mundo.
Qualidade e Sustentabilidade, este é o caminho!

Rodrigo Sampaio Pinheiro - Supervisor
Comercial da Fertilizantes Heringer SA: O
Concurso Conilon de Excelência Cooabriel tem
contribuído para o fortalecimento da cadeia
produtiva do café conilon do Espírito Santo e,
participar dessa iniciativa é sempre uma honra
para a FERTILIZANTES HERINGER que é uma
empresa capixaba e uma das maiores empresas
de fertilizantes do Brasil. Durante todos os anos
do concurso, a qualidade tem sido incansavelmente incentivada pela
Cooabriel pois, é característica essencial em todo produto da cadeia
alimentícia e, no caso do café Conilon, tem permitido agregação de valor
à mercadoria fornecida pelo produtor rural. É acreditando na excelência
do café Conilon e no trabalho ímpar da Cooabriel que a Heringer é
parceira dessa iniciativa, fornecendo fertilizantes de alta tecnologia que
contribuem significativamente para a produtividade e qualidade, gerando
maior ganho para o produtor rural.

Patrocínio: SILVER

Esthério Sebastião Colnago, Presidente do
Sistema OCB-SESCOOP/ES: Eu como presidente
do Sistema OCB-SESCOOP/ES e também
produtor de Conilon, associado à Cooabriel, tenho
muito orgulho em poder contribuir como apoiador
do XIII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel.
Concursos como esse retratam o desenvolvimento do cooperativismo e dos
cooperados, que estão cada vez mais preocupados com a qualidade, mesmo
em períodos de extrema seca e quebra da safra.
O caminho é exatamente o que a Cooabriel tem incentivado seus cooperados, o
da excelência. Só assim é possível avançar e conquistar mercado tanto interno
e externo. Nosso maior desejo é que todas as cooperativas do ES comecem
a ter a mesma visão e possamos conquistar o espaço que o cooperativismo
capixaba merece mundialmente.

César Moura, Representante Técnico de
Vendas - Diretoria Vendas Centro - Regional
Café Linhares - ES: Para a BASF é uma honra e
um privilégio participar desta ação de valorização
do trabalho do cafeicultor. A busca pela melhoria
continua dos processos é uma das premissas
da companhia e assistir nossos parceiros nesse
caminho é também uma alegria. O 13° Concurso Conilon de Excelência
Cooabriel, neste momento, destaca a perseverança e a dedicação dos
cafeicultores em sua atividade. Em situações de crise, novas ideias
surgem, comportamentos se renovam e oportunidades surgem para
aqueles que acreditam e amam suas atividades. Parabéns Cooabriel por
ser parte da vida dos cafeicultores, parabéns cafeicultores pela dedicação
e pela paixão ao café!

