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Cooabriel - Maior
Cooperativa
Agropecuária do
Espírito Santo é
destaque em Ranking
estadual e nacional

Foto: Ailton Pimenta

Na 12ª edição do Anuário do Agronegócio,
publicado pela revista Globo Rural, a Cooperativa
alcançou a 237ª classificação no ranking da receita
líquida, subindo 28 posições em relação ao ano
anterior.
No anuário 200 Maiores Empresas do Espírito
Santo, de acordo com os estudos realizado
pelo IEL-ES (Instituto Evaldo Lodi), a Cooabriel
subiu 13 posições, alcançando a posição 32ª e
lidera o ranking dentre as cooperativas do ramo
agropecuário do estado do Espírito Santo.

Sócios de São Gabriel da Palha
e Mantenópolis venceram o XIII
Concurso Conilon de Excelência
Cooabriel - 2016 (Página 07)

GUIA DO CAFEICULTOR
São diversas tecnologias existentes para
que haja eficiência na preservação do solo e
da água, sendo essas: Plantio em nível; manejo
de roçadas, aumentando a cobertura do solo,
reduzindo processos erosivos e maximizando
a retenção de água; manutenção e ampliação
da cobertura florestal; implantação de caixas
secas em carreadores e estradas vicinais
para reter a água da chuva e promover a
recarga dos lençóis freáticos, entre outros.
PÁGINA 05

Não à importação de café

Sócio da Cooabriel, Edgar Bastianello,
do Cº da Travessia, Nova Venécia-ES,
produziu o Melhor café Conilon Brasileiro
(Página 03)
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Editorial

Recordando

uma força coletiva...

Sempre pregamos e orientamos, que se quisermos
resultados diferenciados, diante de desafios e adversidades,
precisamos inovar, aprender mais, cooperar mais, preservar,
nos preparar, nos envolver cada vez mais na força coletiva,
persisitir na melhoria constante de todas nossas ações.
É por estas nossas convicções, que orientamos
nossos produtores a perseverarem na boa condução
da sua propriedade, mesmo em situação adversa;
mantendo bom manejo de suas lavouras e jamais
abandoná-las. Orientamos para o uso racional dos
recursos hídricos e preparo para reservação de
água na propriedade, além de reforço aos pilares de
sustentabilidade da produção.
Mantivemos nossa campanha para a qualidade
do café, mesmo diante das dificuldades da seca, e foi
por isto, que nos surpreendemos com os resultados
apurados no XIII Concurso Conilon de Excelência-2016,
que premiou em outubro último, os 10 sócios potenciais
de qualidade que obtiveram médias sensoriais acima de
81 pontos.
Foi com este mesmo foco em qualidade, que o melhor
café conilon brasileiro foi produzido por um dos nossos
sócios potenciais produtores de qualidade, o senhor,
Edgar Bastianello, da unidade de Nova Venécia-ES,
que conquistou em setembro, o 1º lugar nacional, no
concurso Coffee of The Year Brasil, modalidade café
conilon. Um orgulho!
Assim, nossos produtores surpreenderam, e vêm
vencendo. Em cooperativismo, é assim, as dificuldades

Reuniões de Encerramento de Safra

podem ser vencidas! É a força da união. Por isto, a
Cooabriel não tem medido esforços para unir cada
vez mais seus sócios, seja através de encontros,
treinamentos e outras promoções, valorizando o sócio
e sua família. Destaco alguns, como o 6º encontro
de casais cooperativistas, o encontro estadual de
jovens cooperativistas do ramo agropecuário, além de
outras capacitações que também são extendidas aos
colaboradores para a promoção do seu denvolvimento
profissional e pessoal. O apoio de parceiros, como o
sistema OCB-Sescoop/ES, tem sido muito importante
para tudo acontecer.
E assim, seguimos inclusive, com novidades, valendo
citar, que de forma inovadora, a Campanha Black Friday
Cooabriel Super Descontos, implementada em todas as
lojas de insumos, teve grande aceitação dos sócios e foi
um sucesso.
Nas questões do mercado, infelizmente, nos ronda a
sombra da pressão sobre a importação de café robusta de
outros países. Somos contra e já nos posicionamos junto
às demais cooperativas do Estado, por consideramos
uma ameaça ao nosso parque cafeeiro.
Finalmente, a Cooabriel Maior Cooperativa Agropecuária
do Espírito Santo é destaque em Rankings estadual e
nacional, uma conquista conjunta. Portanto, vamos celebrar
e permaneçamos unidos na esperança de vivermos

novos tempos. Tenham um Santo e abençoado Natal.

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente

As cidades de Boa Esperança, Jaguaré, São
Gabriel da Palha, Vila Valério, São Mateus (Nestor
Gomes), Águia Branca e Alto Rio Novo no Espírito
Santo e Teixeira de Freitas e Itabela, na Bahia,
sediaram as Reuniões de Encerramento de Safra,
realizadas de 20 de setembro a 01 de outubro.
Os eventos compõem o calendário de ações da
Cooabriel, e tem por objetivo, apresentar aos sócios
o desempenho da Cooperativa no primeiro semestre
de cada ano, avaliar ações do plano de trabalho,
tratar sobre questões mercadológicas, bem como,
promover um fórum de debates em cada unidade,
além da integração dos produtores.
Todo o ciclo de reuniões - registrou a presença de
488 sócios, além de cerca de 100 membros familiares,
diretoria, conselheiros e equipes gerencial e técnica
da cooperativa.

Cooabriel inova e Black Friday
nas lojas é sucesso
De forma inovadora, a Cooabriel realizou nos dias 24
e 25 de novembro, a Campanha Black Friday Cooabriel,
em todas as suas lojas, oferecendo descontos em vários
produtos.
Segundo colaboradores responsáveis pelas lojas, o
resultado da campanha foi positivo, com registros de
bons movimentos, grande presença de sócios e outros
produtores interessados nos descontos. “A iniciativa da
Cooabriel, valeu a pena. Vimos muitos sócios na loja
e muitos outros agricultores. Excelente movimentação,
boas vendas e motivação de toda equipe” – falou
entusiasmado o responsável pela loja de Nova VenéciaES, Weslley Cruz Nascimento.
Camilo Debortoli, responsável pela loja de Vila
Valério, avaliou a campanha e destacou: “A campanha
Black Friday Cooabriel foi um sucesso! Conseguimos
negociar com os fornecedores e disponibilizar para esta
campanha, produtos de qualidade a ótimos preços.
Nossos associados aproveitaram o momento e fecharam
negócios com satisfação! A iniciativa foi ótima e já fica
para todos, o anseio pela próxima campanha”.
Para, Adriano José Vasconcellos, gerente da unidade
de Itabela (BA), a primeira Black Friday Cooabriel foi
bastante positiva. ”Aqueceu o movimento na loja,
com boa presença de produtores que aproveitaram
a promoção e também gerou grande empolgação e
envolvimento de toda equipe”.
Avaliando a campanha em São Gabriel da Palha-ES,
o responsável pela loja, Jean Marcel Sedel, disse que a
ação foi positiva em vários aspectos e destacou: “Foi a

primeira experiência e vamos aprimorar cada vez mais,
pois foi uma excelente iniciativa”. Fernando Krause,
um dos articuladores da iniciativa, resumiu: “Vejo o
Black Friday super descontos da Coobriel, como uma
inovação para o homem do campo, dando visibilidade e
oportunidade de fazer bons negócios”.
Segundo o gerente geral, Edimilson Calegari, a
primeira Black Friday Cooabriel, foi realmente um
sucesso e projeta outra iniciativa. “A Campanha Black
Friday Cooabriel Super Descontos foi uma experiência
de sucesso, motivada, principalmente pela participação
dos sócios e clientes. Os números surpreenderam e
confirmaram que o empenho de toda a equipe envolvida
na organização valeu a pena. Foi a primeira vez que a
Cooabriel aderiu à campanha. Estamos aperfeiçoando
os procedimentos operacionais no sentido de aprimorar
o atendimento e surpreender os sócios em outras
oportunidades”- definiu.

Produtor Informado - Cecafé x Cooabriel Formatura dia 21/12

EXPEDIENTE

No próximo dia 21/12, ocorrerá em Nova VenéciaES, a solenidade de conclusão do curso “Produtor
Informado”, realizado numa parceria da Cooabriel e
Cecafé (Conselho dos
Exportadores de Café
do Brasil). Formarão
duas turmas, uma de
produtores
(sócios
e filhos de sócios)
da unidade de Boa
Esperança-ES e outra
de Nova Venécia-ES.
Os instrutores foram
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Av. João XXIII, nº08 Centro São Gabriel da
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os consultores técnicos da Cooabriel, Thiago Lima do
Nascimento e Samara Cuquetto Batista, que ministraram
um total de 14 aulas (iniciadas em setembro último), sendo
6 de informática básica e 8 de sustentabilidade.
Na programação da cerimônia de encerramento,
haverá entrega dos certificados, uma apresentação sobre
mercado de café e jantar de confraternização entre alunos
e convidados, instrutores e representantes da Cooabriel.
É previsto expandir o curso para outras filiais no
próximo ano.
Produtor Informado, é um programa de capacitação do
CECAFÉ, realizado em parceria com a Plataforma Global
do Café (GCP – do inglês, Global Coffee Plataform).
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Medalha do Mérito Cafeeiro ao Presidente da Cooabriel
O presidente da Cooabriel, Antônio Jaoquim de Souza Neto
(Toninho), recebeu a Medalha do Mérito Cafeeiro, pela Fundação
Procafé, como homenagem pela sua atuação no setor cooperativista
de apoio ao cafeicultor.
A solenidade de entrega ocorreu durante a abertura do 42º
Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, realizado de 18 a 21/10,
em Serra Negra-São Paulo.
Ao falar da homenagem, o presidente destacou: “Estou muito
honrado com a indicação e agradecido, mas com certeza, este mérito
extendo ao nosso quadro social, em reconhecimento a estes bravos
produtores, que fazem a cada dia a história da Cooabriel. O prêmio
não é meu”.

COOABRIEL NO 24° ENCAFÉ
A Cooabriel esteve presente no 24º Encafé
(Encontro Nacional das Indústrias do Café), realizado
pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic),
de 23 a 27 de novembro na Ilha de Comandatuba, no
município de Una, na Bahia.
O vice-presidente da Cooabriel, Luiz Carlos
Bastianello e o Gerente Geral, Edimilson Calegari,
representaram a cooperativa no evento que reuniu
os vários elos da cadeia produtiva do café, numa
programação que contou com importantes palestras
e atividades, workshops, exposição de máquinas e
equipamentos e outros atrativos.
A 24ª edição do Encafé, considerado o maior
evento da indústria brasileira de café, além de avaliar
o cenário político, econômico e perspectivas mundiais
do setor café, tratou sobre os vários aspectos do
mercado, tendências de consumo de café, cafés
especiais, além de discutir as situações dos elos da
cadeia produtiva (produção, indústria e o varejo) face
à realidade do abastecimento de cafés, especialmente
brasileiro, frente à realidade climática.
Na análise de nossos representantes, que
participaram do evento com apoio do Sistema OCBES/Sescoop, o Encafé, foi uma grande oportunidade
de entender o pensamento do setor.
“Muito importante participar do encontro, que nos
aproxima de agentes de mercado, e nos permite

alinhar informações sobre o que está sendo desenvolvido
por outros elos da cadeia produtiva. É uma oportunidade
também de conhecer as principais discussões da
cafeicultura nacional, sobretudo, da indústria”- avaliou,
Luiz Carlos Bastianello.
Para Edimilson, o Encafé é um evento de grande
importância para todas as áreas da cafeicultura. “O evento
nos permite participar das principais discussões do setor,
compreender o pensamento da indústria, estreitar laços e
avaliar os principais anseios. Uma grande oportunidade de
conhecer os diversos assuntos da cafeicultura nacional e
internacional, acompanhar o comportamento do mercado
consumidor seus novos hábitos e tendências de consumo
de café” - destacou

Sócio da Cooabriel, Edgar Bastianello, do
Cº da Travessia, Nova Venécia-ES, produziu o
Melhor café Conilon Brasileiro
O sócio da Cooabriel, Edgar Bastianello, do Sítio
Chapadinha-Cº Travessia, de Nova Venécia-ES, foi
o vencedor do concurso Coffee of The Year 2016, na
modalidade Café conilon, e o sócio, Wilson Luciano
Mont Mor, do Sítio Raphalys, Cº Afluente Rio Novo
– Alto do Rio Novo (ES), alcançou o 3º lugar.
O concurso Coffee of The Year 2016, fez parte
da programação da Semana Internacional do
Café (SIC) 2016, evento realizado de 21 a 23 de
setembro, no Expominas, Belo Horizonte-MG, que
reuniu todos os elos da cadeia produtiva do café e
apreciadores.
Esta foi a primeira vez que o evento inseriu o
café conilon para a competição. O Coffee of The
Year reuniu amostras nacionais de café, enviadas
por produtores de todo o país e provadas por
classificadores nacionais e internacionais. Os
10 melhores – “TOP 10” - precisaram atingir uma
classificação mínima de 80 pontos, em uma escala

de 100, seguindo protocolo da Associação Americana
de Cafés Especiais (SCAA, na sigla em inglês) e CQICoffee Quality Institute.
A Cooabriel inscreveu 13 amostras de café conilon
dos sócios para a competição, sendo que a escolha dos
melhores cafés, passaram por duas etapas avaliativas,
sendo a primeira com provadores técnicos, onde
foram escolhidas as 10 melhores – “TOP 10”- por cada
categoria. E a segunda, foram as notas obtidas a partir
do voto popular, onde os visitantes da SIC participaram
de degustações às segas da lista dos 10 melhores, com
a oportunidade de provarem os cafés e votarem no seu
gosto preferido.
Três amostras do conilon brasileiro, foram finalistas.
O 1º Lugar e o 3º lugar foram dos sócios da Cooabriel.
Os colaboradores, Valdecir Shimidt e José Carlos
Azevedo, representaram a Cooabriel no evento,
acompanharam as etapas que elegeram os vencedores
e receberam simbolicamente os certificados.

Cooabriel faz homenagem aos campeões do Conilon Brasileiro
Nossos produtores, não receberam oficialmenge
seus certificados, no evento de Belo Horizonte. A
Cooabriel, promoveu em São Gabriel da Palha,
um momento solene, no dia 19/10, como parte da
programação da cerimônia do seu 13° Concurso
e fez oficialmente a entrega dos certificados

dos campeões nacionais e dos demais sócios
que foram classificados no “TOP 10”, são eles:
(4°- Robson Bastianello; 5º - Cristina Uliana
Bastianello; 6º - Rosa Mª Caser Venturim; 7º Bento Venturim; 8º - Flávio Bastianello; e 9º Rodrigo Márcio Rigo).

DE OLHO NO CAFÉ

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

Não à Importação
A seguir, parte do Relatório de manifesto das
cooperativas do Espírito Santo a respeito da pressão
para a importação de café robusta de outros países:
POSIÇÃO DO COOPERATIVISMO
CAPIXABA EM RELAÇÃO À
IMPORTAÇÃO DE CAFÉS VERDES
. O Sistema OCB/ES, juntamente com suas
cooperativas tem posição totalmente contrária
à importação de cafés verdes, pelo Brasil, de
qualquer país, por várias razões:
. Possibilidade de entrada de pragas e doenças
na cafeicultura ou em outras atividades agrícolas
do Brasil, (não possuímos garantias reais
de que os cafés verdes atenderão todas as
medidas fitossanitárias e de controles sanitários
adotados internamente, que tenhamos certeza
da não utilização do Endosulfa nos tratos
contra a broca conforme - RDC da ANVISA Nº
14/2016. Ainda, correremos riscos eminente de
contrairmos pragas não existentes em nossa
agricultura, como por exemplo, o caso da planta
parasita Striga asiática, conhecida por pequeno
feiticeiro, constitui um dos maiores problemas no
rendimento e produção em diversas culturas e
que habita o café Vietnamita).
. Temos grande diversidade de cafés no Brasil,
com variações sensoriais jamais encontradas
em outros países (produzimos 49,6 milhões
de sacas de cafés nesta safra, segunda maior
produtividade dos últimos 15 anos), ou seja, não
há necessidade de importarmos cafés de outros
países.
. Possibilidade de abertura de precedentes para
a importação de cafés verdes de outros países
em outras épocas e com outras justificativas,
investidas como estas são comuns e combatemos
todos os anos.
. A maioria dos concorrentes brasileiros não seguem
rigorosas legislações ambientais, trabalhistas e sociais.

Portanto, importar café:
- Traz ameaça de pragas ao nosso parque
cafeeiro.
- Promove uma concorrência desleal,
pois temos custos de produção maiores
(ambientais, sociais e trabalhistas).
- Induz ao desemprego e perda de renda
dos produtores e consequentemente no
país.
Quando os preços reagem
Mudam as circunstâncias no cenário do
café nacional e empresas se organizam para
pressionarem as autoridades no sentido de importar
café robusta.Quando os preços do café conilon,
melhoram no mercado, por um fator ou outro,
pode se esperar a pressão para importar outros
robustas através do sistema drawback, regime de
importação que é isento de impostos, e que exige
que o processo seja para fabricação e posterior
exportação do produto.
Por certo, a pressão em torno da importação,
tem muito mais a ver com a “derrubada” dos preços
da variedade.
A operação de importação preocupa e vem
tirado o sono dos produtores de conilon.
Somos contra!
Não temos poder para impedir a importação.
Esperamos que o Governo se posicione contrário
à importação, porém, se autorizar, deve assumir
as consequências que isto trará à cafeicultura e ao
agronegócio.

Campeão nacional, Edgar Bastianello, entre a equipe Cooabriel

3º lugar nacional, Wilson Luciano Mont Mor, entre a equipe Cooabriel
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Formação...promoção social e desenvolvimento

Espaço Sustentável

A preocupação constante com o desenvolvimento profissional e pessoal dos vários profissionais que atuam
nas áreas de trabalho da cooperativa, representa um elemento estratégico importante, defendido pela
Diretoria da Cooabriel, para manter o seu trabalho diferenciado junto a seu público. A seguir enumeramos,
algumas promoções que ocorreram a partir da segunda quinzena de setembro de 2016.

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

Raízes que Fortalecem a Cultura da
Cooperação - O terceiro grupo do Programa
“Raízes”(realizado em meados de setembro/16),
ministrado pelo consultor, Welton do Nascimento. Uma
capacitação iniciada em 2015 e que beneficiou dezenas
de colaboradores. O programa realizado em parceria
com o Sistema OCB-SESCOOP/ES trata da relação
humana no ambiente de trabalho e promoção da cultura
da cooperação. Participante do curso, o colaborador,
Carlos Roberto Keppe, avaliou que o programa raizes foi
de grande importância para os colaboradores ampliarem
entendimento sobre o sistema cooperativista e outros
aprendizados. “Podemos ainda fazer avaliações de
como evoluímos com o passar dos tempos e como
ainda podemos melhorar no atendimento aos nossos
associados. Com certeza, através do conhecimento
adquirido no curso, poderemos aplicar muitas coisas no
nosso dia a dia”- destacou.
Bruno Soares, colaborador da unidade em Nova
Venécia-ES, pontuou que o treinamento conduziu
o participante a entender o cooperativismo com
profundidade. “Um curso que nos faz entender a
essência do cooperativismo, não só no ambiente de
trabalho, mas num todo, e agregam temas importantes
como comportamento organizacional, planejamento, e
marketing pessoal”- resumiu.

Seminário de Rh - realizado no dia 24/09,
pela Cooabriel em parceria com o Sistema OCBES/Sescoop-ES, reuniu 138 colaboradores das
unidades do Espírito Santo e da Bahia, que se
encontraram no evento, para debaterem sobre
a importância do Desenvolvimento do Equilíbrio
Emocional, assunto cada vez mais importante
dentro das organizações e na sociedade.

Sipat - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes – 2016 : Realizada nas unidades de
armazenagem de São Gabriel da Palha e de produção de
mudas, em São Domingos do Norte, na última semana de
setembro, numa programação voltada a desenvolver a
consciência e orientar o trabalhador sobre a importância
da prevenção de acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais. Ocorreram palestras para reforçar as
orientações sobre o correto uso dos EPI´s, prevenção de
acidentes e doenças no ambiente de trabalho, reflexões
sobre humanização, além de palestras sobre “saúde do
homem” e ginástica laboral, com profissionais da área.
“O intuito maior é a consciência dos colaboradores para
a adoção de comportamento seguro em todas as suas
atividades, visando a prevenção de acidentes, qualidade
de vida e conforto no ambiente de trabalho” – avaliou
Guilherme Silva de Araújo, Técnico em Segurança do
Trabalho – Cooabriel.

Sucessão Familiar - Numa promoção do
Sistema OCB/Sescoob-ES, as integrantes do Núcleo
Feminino da Cooabriel, juntamente com seus esposos,
participaram de uma palestra, que tratou do tema
“Sucessão Familiar- Novos Desafios”, ministrada
pelo consultor, Eliseu Felipe Hoffmann. O Evento
foi realizado no dia 18 de outubro/16 , na sede da
Cooabriel.

PDD Progescoop/2016 - Nos dias 17 e 18 de
novembro, os colaboradores, Wander Ramos Gomes,
Florisbela Buss Trevizani e Eliete Canal participaram do
último módulo, PDD PROGESCOOP/2016 – Programa
de Desenvolvimento de Dirigentes, como parte da
metodologia PAEX - Parceiros para a Excelência, da
Fundação Dom Cabral, com estudo sobre “Gestão de
Pessoas”.

Líderes Atuando no Fortalecimento de
Equipes Nos dias 18 e 19 de novembro, a Cooabriel
reuniu colaboradores que atuam como gestores em
várias áreas, para um treinamento de impacto com
o objetivo de intensificar o processo de formação de
seus líderes que atuam diretamente com as equipes de
trabalho nas várias unidades da cooperativa no Espírito
Santo e na Bahia. O treinamento teve a finalidade
de Intensificar o processo de formação de líderes,
avaliar a atuação direta e demonstração de evolução
no fortalecimento de suas equipes, o sentimento de
pertencer a uma equipe e debater a nova visão de
produtividade e eficiência.
“O treinamento foi de suma importância, com
aprendizado de
como decifrar e entender a
individualidade de cada pessoa ou colaborador nos
locais de trabalho. Trouxe a cada um uma nova forma
de enxergar e refletir sobre a realidade nos locais de
trabalho, demonstrando respeito em opiniôes adversas,
refletindo o impacto que as nossas ações e decisões
podem refletir em todo o conjunto ou time que está
sendo liderado” - avaliou o gerente da unidade de
armazenamento de São Gabriel da Palha-ES, José
Carlos de Azevedo.

Treinamento - Currículo de Sustentabilidade Os consultores técnicos da Cooabriel, Samara Cuquetto
Batista, Thiago de Lima do Nascimento e Carlos Otávio
Ribeiro Constantino (Engº Agrº do Conilon Eficiente
Cooabriel), participaram do Treinamento Avançado no
Currículo de Sustentabilidade do Café, ministrado pelo
Agrônomo, representante da UTZ no Brasil, Eduardo
Sampaio. O evento, foi realizado nos dias 24 e 25/11,
na Fazenda Experimental do Incaper de MarilandiaES, e reuniu profissionais de instituiçoes privadas e
públicas. Contou também com a presença de técnicos
da Embrapa e Emater do estado de Rondônia.

II Semagri - O engenheiro agrônomo da Cooabriel,
Wander Ramos Gomes, foi um dos Palestrantes, na II
Semana Agronômica (Semagri) do Ifes Campus Itapina,
em Colatina-ES, realizada de 07 a 10/11/16 e ministrou
(09/11) o tema, Manejo Integrado de Pragas e Doenças
no Cafeeiro, para alunos do curso de agronomia e
tecnicos em agropecuária.

A gestão da propriedade é uma etapa importante
dentro dos critérios de sustentabilidade. Vamos entender
como fazer essa gestão de modo simples sem ocupar
muito tempo. Basta seguir os seguintes passos:
• Elaborar um mapa da propriedade ou um croqui
simples identificando o uso e ocupação do solo,
exemplo: casas, galpões, terreiros, lavouras, área de
proteção, nascentes, córrego, rio, represa, pastagens
dentro outros.
• Identificar os talhões de cada cultura cultivada
na propriedade ( nº de plantas, data do plantio,
espaçamento, variedade);
• Manter registro das atividades realizadas na lavoura,
adubações e controles fitossanitários por exemplo;
• Identificar as pessoas que trabalham na propriedade
e a função de cada um com os respectivos salários;
• A partir das anotações das atividades apurar o
custo de produção;
• Controlar a produtividade de cada talhão;
• Ter auxílio de um técnico para orientar os controles
de pragas e doenças, adubação, manejo de irrigação,
práticas sustentáveis e dentre outras atividades da
propriedade;
• Avaliar todos os riscos que a atividade proporciona
e trabalhar para eliminar ou diminuir o máximo que
conseguir com o uso de Equipamento de proteção ou
outra ação corretiva;
• Trabalhar de acordo com a legislação nacional,
principalmente, na parte trabalhista (contratos de
trabalho) e ambiental;
• Fazer controle das vendas da produção;
• Fazer a rastreabilidade de todo o processo
produtivo, principalmente, durante a colheita;
• Dentro outros.
Sem essas informações o produtor não consegue
fazer a gestão do seu negócio. Sem a gestão ele não
saberá se está tendo lucro ou prejuízo na atividade.
Temos que nos profissionalizar, o mercado está muito
competitivo.

Conselho Consultivo
Motivacional

A Cooabriel promoveu em novembro (16), no auditório
da sede, em São Gabriel da Palha-ES, um Encontro com
Palestra Motivacional, voltada aos membros do Conselho
Consultivo.
O consultor, Eliseu Felipe Hoffman, da AME Consultoria
trabalhou o tema “Despertando e Motivando para novos
tempos”, contextualizando aspectos da realidade dos
produtores, sobretudo, na vida pessoal, familiar, profissional
e social, com reflexões sobre o desenvolvimento do
pensamento positivo.
O evento reuniu, 42 sócios, membros representantes das
unidades de São Gabriel da Palha-ES, Nova Venécia-ES,
Vila Valério-ES, Águia Branca-ES, Boa Esperança-ES.
O sócio, José Carlos Correia Jorge, representante do
conselho consultivo, em Nova Venécia-ES, disse que a
capacitação foi muito boa, tanto pelo tema tratado, que motiva
e desperta o pensamento positivo, quanto pela capacidade
do palestrante em comparar as experiências da vida e
conduzir com uma linguagem que o produtor se identifica e
compreende. “Marcou bastante nesta palestra, a gente saber
que ao utilizarmos o pensamento positivo, podemos melhorar
resultados, a vida, o desempenho do dia a dia”- destacou.
De acordo com o membro, Antônio Carlos Soares, sócio
representante do conselho na região de Vila Valério-ES, foi
muito importante a palestra, por trazer grandes reflexões
em torno da vida. “Pensar positivo sempre. Gostei muito,
da palestra, que fez a gente despertar e ver que podemos
sempre fazer algo melhor em tudo, e realmente, vejo que a
pessoa tem que ter criatividade para inovar em torno daquilo
que ele já faz. Acho que mais destas palestras poderiam
ocorrer durante o ano” – avaliou.

Encontro anual do Conselho Consultivo - Os membros do Conselho
e Diretoria estaram reunidos neste dia 15/12 às 17 horas (fechamento
desta edição) debatendo sobre vários assuntos voltados aos interesses
dos sócios, que representam nas regiões de ação.
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GUIA DO CAFEICULTOR

TÉCNICAS PARA AMENIZAR OS IMPACTOS DA ESTIAGEM
Diogo Poça Pettene (1), Jayson Salvador Bis(1) , Wander Ramos Gome(2)
(1)Técnico Agrícola da Cooabriel - Engenheiro Ambiental; (2)Engenheiro Agrônomo da Cooabriel-Msc. Agricultura
Tropical

A pior seca dos últimos 80 anos, que atingiu todo o Estado
do Espírito Santo, implicando diretamente no agronegócio e
consequentemente na economia de um modo geral, revela
seus impactos. Os prejuízos foram de 3,6 bilhões de reais
nos últimos dois anos, de acordo com a avaliação feita
com base em estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab). Somente a safra do café conilon
(Coffea conephora), comparado com a produção normal
ocorrida em 2014, registrou uma queda de 40% nessa safra
de 2016, despencando de 9,9 milhões de sacas (em 2014)
para 5,39 milhões (CONAB, 2016).
Em São Gabriel da Palha-ES, por exemplo, as chuvas
foram escassas nos últimos 3 anos, com registro de um
deficit de aproximadamente 1600 mm. Com isso, apesar
das chuvas que caíram no últimos dias, muitas propriedades,
ainda não estão com capacidade de irrigar, devido ao baixo
nível dos reservatórios, pois muitos desses secaram ao ponto
de crescerem vegetação onde antes era lâmina d’água.
De acordo com dados climatológicos, o acumulado de
chuvas nos meses de maio a julho foram abaixo da média
de 10 anos e também do ano passado. A umidade no solo
é praticamente inexistente, o que agrava ainda mais a
condição na região (figuras 1 e 2).

Figura 1. Precipitação Município São Gabriel da Palha – ES. (Fonte: Incaper)

Figura 2. Mapas de Armazenamento de Água no Solo no Espírito
Santo. (Fonte: Incaper)

PRESERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA
Conservar o solo e a água, representa uma
segurança na produção de café e de alimento. São
diversas tecnologias existentes para que haja eficiência
na preservação do solo e da água, sendo essas: Plantio
em nível; manejo de roçadas, aumentando a cobertura
do solo, reduzindo processos erosivos e maximizando a
retenção de água; manutenção e ampliação da cobertura
florestal; implantação de caixas secas em carreadores e
estradas vicinais para reter a água da chuva e promover
a recarga dos lençóis freáticos, entre outros.
Abaixo falaremos sobre a técnica de construção de
caixas secas, e suas vantagens.
CAIXAS SECAS
Ter caixa seca
na propriedade é sinônimo de redução
dos gastos com manutenção de estradas, aumenta a disponibilidade de água
em períodos de secas, além de reduzir
o assoreamento de
mananciais e cursos
d’água, que prejudicam a atividade
agrícola.
Caixas secas são
reservatórios
que
ajudam a reduzir os
impactos causados tanto pela falta de chuva, quanto
pelo excesso. A tecnologia é simples e eficiente. Sua
construção, em geral, é realizada em margens de estradas para a captação das águas das chuvas, evitando
enxurradas. Em tempos de estiagem, as caixas secas
elevam o armazenamento de água e o abastecimento
do lençol freático, favorecendo as nascentes e a vazão
dos rios.
Para a construção das caixas, é necessário a
elaboração de um projeto técnico, e necessitamos de
informações para um bom dimensionamento, que deve
ser levado em consideração:
• Quantidade de chuvas durante um período de 24
horas;
• Comprimento e largura da estrada;
• Grau de declividade da estrada, para assim
determinar a distância das caixas e o tamanho;
• Vegetação que compõe as áreas ao entorno e a
textura do solo, visto que em solos arenosos essas
devem ser feitas no formato trapezoidal;
• Monitorar e verificar a quantidade de sedimentos
retidos nas caixas. Quando estiver próximo a 50%, faça
a limpeza e deposite no interior das lavouras, no lado
oposto ao da caixa;
• Evitar patrolar as estradas, para minimizar a
quantidade de solo “solto” sobre as estradas.
Em locais com risco de queda de qualquer tipo de
animais, deve ser feito uma proteção com arames,
estacas, entre outros, evitando qualquer tipo de
acidentes.
A cobertura vegetal, favorece a infiltração de águas
pluviais, reduz significativamente a taxa de infiltração,
(atualmente está próximo de 8,5%), com isso, mesmo
com chuvas, ocorre pouca recarga dos reservatórios
subterrâneos. Mediante a isso é necessário a adoção
de práticas conservacionistas nas propriedades,
garantindo uma melhor condição de vida para os seres
humanos, a fauna e a flora.

NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello
Assessor Jurídico da COOABRIEL

BOMBAS DE IRRIGAÇÃO LACRADAS
E AGORA QUE CHOVEU?
Consequência da escassez de recursos hídricos,
muitos proprietários rurais, de cidades com críticos
índices de água, tiveram seus equipamentos de irrigação
lacrados para propiciar abastecimento humano. Várias
foram as situações ocorridas e a Agência Estadual de
Recursos Hídricos (AGERH), órgão normativo do uso
das águas de domínio do Estado do Espírito Santo,
atenta às situações de escassez de água, editou
normas com propósito de regulamentar os ditames
da Lei 9.433/97, suspendendo as autorizações para
o uso de irrigação para lavouras, em cumprimento ao
disposto no artigo 15 da Lei 9.433/97.
Em muitos casos, mediante desobediência dos
irrigantes, houve o lacre dos equipamentos de
irrigação, seja por ato da própria polícia ambiental
em cumprimento aos termos das Resoluções AGERH
037 e 038, seja por determinação judicial, fato é que
voltou a chover e os equipamentos permanecem
lacrados e o produtor não sabe o que fazer, caso tenha
necessidade de irrigar porque o seu equipamento
permanece lacrado.
O procedimento para deslacre dos equipamentos
encontram-se descritos na Resolução AGERH nº
046/2016, que suspendeu temporariamente os efeitos
da Resolução AGERH038 e manteve os efeitos de
Resolução 037.
O artigo 2º da Resolução AGERH nº 46/2016
estabelece o seguinte:
Art. 2º - Autoriza a retirada dos lacres dos
equipamentos de captação de água autuados por
descumprimento à Resolução 038/2016 outorgados
ou como requerimento de outorga protocolados na
AGERH.
Esta autorização somente será concedida para os
irrigantes que possuem outorgas ou para aqueles que
possuem o requerimento da outorga. Aqueles que
não possuem nenhum dos dois, deverá providenciar
o requerimento para obter a autorização. É o que
dispõe o parágrafo primeiro do artigo 2º da referida
Resolução:
Parágrafo Primeiro - Para solicitar a retirada
do lacre, o usuário deverá procurar o Comitê de
Bacia Hidrográfica - CBH responsável, munido dos
seguintes documentos: a) cópia do documento oficial
de identificação com foto; b) número do lacre a ser
rompido; c) cópia da portaria outorga ou do comprovante
de requerimento protocolado na AGERH.
Diante do fato, recomendamos aos produtores
nesta situação, que providenciem o mais rápido
possível a autorização para rompimento do lacre dos
equipamentos, até mesmo porque janeiro é mês de
alto índice de evaporação e poderá ser necessário
a utilização dos equipamentos e, como todo órgão
público salvo raras exceções não possuem a celeridade
que se espera para trâmite de procedimentos, quanto
antes se requerer, mais cedo se terá a autorização.
Para aqueles produtores que tiveram os
equipamentos lacrados por determinação judicial de
autoria do Ministério Público, nosso entendimento é
que o deslacre deve ocorrer também por autorização
judicial e para que isso ocorra, deve haver provocação,
seja pelo próprio autor (Ministério Público) ou a pedido
do produtor mediante constituição de advogado.
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Cooabriel promove valorização da família Cooperada
A Cooabriel realizou no último dia 17 de novembro,
em São Gabriel da Palha-ES, o 6º Encontro de Casais
Cooperativistas, mais um evento voltado à família e um
acontecimento esperado pela família cooperada pela
grande relevância dos temas debatidos.
O Encontro, ministrado pelo consultor, Eliseu Felipe
Hoffman, da AME Consultoria, tratou principalmente,
de temas voltados aos novos referenciais familiares,
equilíbrio entre proteção e liberdade para os filhos;
processo sucessório (Herdeiro x Sucessor - diferenças
e escolhas pessoais - fortalecimento da família e da
propriedade); afetividade, e construção conjunta do
sonho familiar.

O evento foi realizado em Parceria com o SistemaOCB-ES e reuniu 29 casais, que de forma unânime,
avaliaram sua importância para valorização da família.
Para o Presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de
Souza Neto, a iniciativa da Cooabriel ao realizar esse
evento voltado para casais, já no sexto ano consecutivo,
significa abrir um espaço para discussão de assuntos que
contribuam com o fortalecimento dos laços familiares.
“A família é a base de tudo. Com a família fortalecida,
todas as áreas da sociedade também se desenvolvem.
A Cooabriel sente muito orgulho em oferecer esta
oportunidade, que também promove integração entre
sócios de outras unidades da cooperativa e fortalece a
cultura da cooperação” – destacou.

O casal Fabrícia Colombi e Estaneslau De Sena Ortolane, destacaram que
o encontro foi uma ação importante, em que os casais participantes tiveram
oportunidade de aprender, interagir, refletir e compreender comportamentos e
atitudes para melhoria de vida. “O encontro proporcionou reflexões diversas no
aspecto do relacionamento do casal, falando sobre as diferenças individuais,
gostos, história de vida e crescimento, além de trabalhar sentimentos de
gratidão às pessoas e fatos que contribuíram com a história de vida de cada um.
Descobrimos que nós é que devemos mudar e nos transformar. Conhecemos
também, um pouco mais sobre as fases dos filhos para compreendermos
suas mudanças. Maravilhoso!” – avaliou Fabrícia.

Entre nós.....
Foto enviada por familiares

Stéfany Schneider Mendonça, completou 10 anos em 12/11. Parabéns! A homenagem é dos avós, Samuel Schneider (sócio) e dona Paulina. É Filha de
José Marcos e Neuza.

Diretores, Colaboradores e Familiares em Integração e Ação de Graças

Final do ano chegando e com ele uma boa oportunidade de nos
confraternizarmos com nossos amigos de trabalho, com ações de graças
por tudo que vencemos. Foi assim, que nossos diretores, colaboradores e
familiares, se reuniram no dia 03 de dezembro, nas proximidades do armazém
em São Gabriel da Palha-ES para um momento importante de celebração e
integração. O Presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza Neto, abriu
a festividade, com mensagem de valorização, gratidão e esperança na equipe.
O presidente do Sistema OCB-ES, Estherio Sebastião Colnago, prestigiou o
evento, dando destaque à força do cooperativismo. Mensagens positivas,
boa companhia, descontração integração das unidades, um bom churrasco e
apoio dos parceiros (Nufarm, Basf e Oxíquímica) ..fizeram a festa!

No próximo dia 19/12, a partir das 08 horas, as integrantes do Núcleo Feminino da Cooabriel,
estarão reunidas, na propriedade de Jocelina Araújo Cuquetto (membro do Núcleo) em um Dia de
Campo, para debaterem o tema: “Cuidando do solo, respeitando a vida”, numa abordagem sobre
as experiências das práticas naturais na condução da propriedade.O evento fecha o calendário de
atividades do Núcleo Feminino da Cooabriel, previsto para 2016.

Jovens da Cooabriel participam
do Encontro Estadual de Jovens
Cooperativistas
Foto: OCB - ES

Nos dias 18, 19 e 20/11, o Sistema OCB-SESCOOP/
ES, promoveu um Encontro Estadual de Jovens
Cooperativistas, que reuniu 43 jovens cooperados, filhos
de cooperado ou funcionários das cooperativas do ramo
agropecuário capixaba, com idades no máximo até 30
anos. O encontro trabalhou, potencialidades, criatividade
e inovação e o despertar do protagonismo juvenil nas
suas regiões de atuação. O evento, foi realizado no Hotel
Fazenda Parque do China, em Domingos Martins-ES, um
espaço importante de desenvolvendo das atividades e
integração.
Muitos jovens vinculados à Cooabriel participaram
do encontro. A colaboradora da Cooabriel, Tayani
Aparecida Mauri das Mercês, uma das articuladoras do
grupo pela Cooabriel, participou e avaliou a importância
do evento: “O encontro Estadual desse ano, foi uma
experiência incomparável: plena integração entre todos os
participantes, a linguagem discutida era a mesma, pessoas
com a realidade diferente, histórias de vidas diferentes,
mas com várias características e objetivos em comum. As
discussões estavam muito bem alinhadas, podíamos nos
ver na fala de cada participante, estávamos todos falando
a mesma língua. E os palestrantes de forma clara, falaram
realmente para o público do evento, sabiam exatamente
o motivo de estarem ali, em uma troca de energia e
informações constantes, trabalhando a necessidade de
potencializar forças individuais para reforçar e desenvolver
o grupo, deixando evidente o trabalho bem feito pela
equipe da OCB. Além disso os momentos de descontração
e interação, só fizeram reforçar todo trabalho realizado.
Voltamos com a energia renovada, dando suporte ao
nosso Núcleo de jovens, e com a certeza de que estamos
no caminho certo. Tem muita gente trabalhando em prol
do nosso cooperativismo” – destacou com entusiasmo.
Outros depoimentos dos nossos jovens:
Bruno Machado Sarmento Alves – Sócio da Cooabriel
– São Gabriel da Palha-ES – “Agradeço a oportunidade
que a Cooperativa me proporcionou de estar participando
deste belíssimo trabalho com os jovens cooperativistas,
lugar muito bom onde pude acalmar a alma, fazer novas
amizades e adquirir muito conhecimento. E se houver
outras oportunidades gostaria de estar presente, meu
muito obrigado.
Airson Junior Rolin – Sócio da Cooabriel – Nova
Venécia – “Pra mim o encontro foi tudo de bom. Porque
fui uma pessoa e voltei outra. Sai aqui de Nova Venécia
desanimado e voltei muito inspirado e com sentimento
da palestra do professor Marciano. # eu faço a diferença.
Porque? Porque a sua fala (prof. Marciano) foi uma fala
muito motivadora. E as outras palestras também foram
muito interessante. Para mim o final de semana valeu
muito. E não quero ficar de fora dos próximos encontros. E
estou a disposição da Cooperativa Cooabriel a participar e
ajudar no que for preciso. Desde já meu agradecimento por
ter tido a honra do convite”.
Rauliane de Souza - Filha de Sócio – Águia Branca-ES
– “Alguns pontos a serem destacados mediante ao evento,
é a realidade dos jovens na atualidade, relacionados
ao cooperativismo e a preocupação com informações
relacionadas ao assunto tratado. Foram abordados ações
compartilhadas de conhecimento pessoal e entendimento
primordial na inserção ao mercado de trabalho. É preciso
conceituar a dedicação e competência dos palestrantes e
de toda equipe organizadora, para alcançar o sucesso e
interesse dos jovens participantes, trilhando um foco certo e
exato causando entendimento de tais jovens à necessidade
do cooperativismo. É preciso ainda pontuar que o evento
teve como prioridade e importância a inserção de cada um
a uma cooperativa, visando um futuro melhor para todos.
Mediante isso foi possivel notar que o evento tenha sido de
suma importância para cada participante, muito dinâmico,
objetivo, especifico e produtivo.”
Lucas Rigoti – Sócio – Nova Venecia-ES – “Foi uma
experiência de vida que eu nunca tive, sair assim para um
lugar bonito e ter oportunidade de estar com pessoas e
um grupo de jovens que eu nunca tinha visto. Para mim foi
uma experiência muito boa, o evento não deixou nada a
desejar . Foi ótimo e com toda certez,a quero participar de
outras palestras neste formato para incentivar os jovens,
pois hoje o que a gente precisa são coisas desse jeito, pois
a esperança do mundo está no jovem, e precisamos dessa
esperança para superar as dificuldades.”
Jois Parteli – Sócio – Vila Valério – “Gostei de ter ido
pelo fato de ter conhecido várias pessoas e dos conteúdos
das palestras. Tranquilo, eu curti.”
Edson Magnago Junior – Sócio da Cooabriel – Nova
Venécia-ES – “Falar do final de semana é muito fácil
porque foi um fim de semana muito proveitoso. Com muito
aprendizado, muita interação com outros cooperativados,
para entender um pouco mais a temática da Cooperativa e
da alma de ser um cooperativista. Foi muito bom conhecer
a importância nossa perante a sociedade, principalmente,
dos jovens, e a influência que o jovem, e a influência do
poder que o jovem tem nas mãos de mudar a sociedade.
Foi muito bom. Se pudesse decifrar o fim de semana é de
muito aprendizado”.
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Cooabriel sobe posições em rankings
DIRIGENTES COM
estadual e nacional
Na 12ª edição do Anuário do Agronegócio,
publicado pela revista Globo Rural, a Cooperativa
alcançou a 237ª classificação no ranking da
receita líquida, subindo 28 posições em relação
ao ano anterior.
No anuário 200 Maiores Empresas do Espírito
Santo, de acordo com os estudos realizado
pelo IEL-ES (Instituto Evaldo Lodi), a Cooabriel
subiu 13 posições, alcançando a posição 32ª e
lidera o ranking dentre as cooperativas do ramo
agropecuário do estado do Espírito Santo.
Com
faturamento de R$ 430.381.207,17
registrado em 2015, 31% maior do que no
ano anterior, a cooperativa vem alcançando
reconhecimentos importantes. Referência no Café
Conilon, atuando desde a produção de mudas até
- 237ª Maior no Ranking
das 500 Maiores Empresas
do Agronegócio - 12º
Anúario do Agronegócio Revista Globo Rural.
No segmento café:
- 5ª na categoria ativo total.
- 6ª na categoria evolução
da receita líquida.
- 7ª na categoria de receita
liquida.

a comercialização do café, a Cooabriel propicia o
fortalecimento dos seus mais de 5,2 mil sócios.
“Mesmo em um ano de crises, continuamos
trabalhando com seriedade e fazendo a gestão
da Cooabriel tomando decisões amparadas em
um planejamento profundo e constantemente
revisto. A crise é mais uma variável que temos
que enfrentar e estamos preparados para superála e atravessarmos ela ainda mais consolidados
e focados no horizonte que traçamos para
trabalhar”- destacou o presidente da Cooabriel,
Antônio Joaquim de Souza Neto. E completou:
“Todas essas conquistas são frutos do trabalho
incansável do quadro de sócios que fazem
o melhor café Conilon e acreditam na sua
cooperativa”.

CORTELA

FOTOs: PORTAL DV.F

- 32ª Maior Empresa

Capixaba - Anuário –
200 Maiores Empresas
do Espírito Santo” - IELES (Instituto Evaldo
Lodi).
- Maior Cooperativa
Agropecuária do Espírito
Santo.
- 7ª Maior Empresa de
Comércio Atacadista do
Espírito Santo.

Antônio Joaquim de Souza Neto, Luiz Carlos
Bastianello, Onivaldo Lorenzoni, membros da
diretoria executiva da Cooabriel e o gerente
geral, Edimilson Calegari, participaram do
encontro do Comitê de Presidentes e Encontro
de Dirigentes – PAEX e PROGESCOOP,
realizado no dia 31 de novembro, em Vitória-ES.
O evento contou com a palestra do professor,
Mário Sérgio Cortella, que ministrou o tema
“Por que Fazemos o que Fazemos”, numa
abordagem sobre a vida dos profissionais, com
ensinamentos e avaliações de comportamentos
e atitudes fundamentais para a boa relação
entre vida profissional e pessoal.
O encontro marcou o encerramento das
atividades PAEX 2016.
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Vencedores do XIII Concurso “Conilon de Excelência Cooabriel”
O ano de 2016, foi desafiador para todo agronegócio
capixaba, incluindo nossa cafeicultura de conilon,
por conta da severa escassez de água verificada
nas regiões produtoras do Estado do Espírito Santo,
maior estado produtor brasileiro da variedade. Os
baixos índices de chuva, durante todo ciclo produtivo,
impulsionou grande quebra da safra dos nossos
produtores. Além de perdas de produtividade, foi
grande o número de defeitos físicos do grão que
reduziu tamanho e gerou baixo rendimento de peso.
Foi neste cenário de incertezas da qualidade
do produto, que a Cooperativa ouvia o clamor de
grupos de cooperados, para a manutenção do
Concurso de qualidade, que anualmente é realizado
com o objetivo de premiar os cafés de excelência
produzidos em sua área de ação.
Assim, com ajustamento de normas, para
possibilitar a participação dos produtores, o concurso
foi realizado, obedecendo todas as etapas.
Desta forma, a 13ª edição surpreendeu, tendo
30% mais de sócios inscritos, com amostras de
12 municípios capixaba, além de excelentes cafés
nos quesitos sensoriais, que apresentaram notas
médias acima de 81 pontos, revelando grãos de
excelentes qualidades, com grande padrão de
bebida, apurados, mesmo diante da pior crise
hídrica da história do Espírito Santo.
O concurso premiou os 05 lotes da categoria café
natural e os 05 lotes da categoria cereja descascado
e distribuiu aos 10 vencedores o equivalente a 92
sacas de café em prêmios. Os 10 lotes finais foram
cafés produzidos em 05 municípios.
Cerimônia - a revelação dos 10 campeões do
XIII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel,
aconteceu no dia19/10 em São Gabriel da PalhaES, numa solenidade, que reuniu cafeicultores,
empresários da indústria e comércio do café,
técnicos, autoridades, representantes de empresas
de fomento, lideranças do agronegócio e do
cooperativismo.
Os sócios, Gerson Santana, da cidade de
Mantenópolis-ES e Leonardo Cuquetto, de São
Gabriel da Palha-ES, foram os campeões da 13ª
edição Concurso.

1º lugar (CD) Gerson Santana

1º lugar (NAT.) Leonardo Cuquetto

Campeões são sócios de São Gabriel da
Palha e Mantenópolis

Gerson Santana, campeão na categoria cereja
descascado, venceu com um lote de 22 sacas de café.
Produzido no Sítio Santana, Cº Jacutinga, da cidade
de Mantenópolis, em região de mais de 600 metros de
altitude, o café, além do processo de descascamento,
recebeu secagem em terreiro de estufa e obteve média
de 85,84 pontos.
Leonardo Cuquetto, campeão na categoria café
natural, venceu com lote de 16 sacas com pontuação
média de 84,22. O café foi produzido no Sítio Morro
Alto, Cº Iracema – São Gabriel da Palha-ES, e utilizou
processo de secagem em terreiro de cimento. Dentre as
técnicas de manejo tradicional, o café também recebeu
um acompanhamento homeopático em todas as fases
de produção, com trabalho de terapias, realizado pela
terapeuta naturalista, Jocelina Araújo Cuquetto, mãe
do Leonardo.
O segundo lugar da categoria natural, foi do sócio,
Wilson Luciano Mont Mor, com café produzido no Sítio
Raphalys, Cº Afluente do Cº Rio Novo, Alto Rio NovoES. O lote foi de 13 sacas, café cereja descascado,

2º lugar(CD)-Wilson Luciano Mont Mor

2º lugar (NAT.) Valmir Herzog

seco em terreiro de estufa, com média 84,02 pontos.
Já o segundo lugar da categoria natural, foi do sócio,
Valmir Herzog, café produzido na Fazenda Herzog, Cº
Barra do Guarani, Nova Venécia-ES, com secagem em
terreiro de cimento. O lote de 11 sacas, recebeu média
de 83,61 pontos.
Os Parceiros - Os patrocinadores do XIII Concurso
Conilon de Excelência, foram importantes parceiros
na realização de todas as fases da iniciativa. E seus
representantes, abrilhantaram a solenidade. São eles:
Sicoob, Patrocinio Diamond;
Grupo Tristão/Reacafé, Patrocinio Gold;
Fertilizantes Heringer, Patrocinio Gold;
Sistema OCB/SESCOOP-ES, Patrocinio Silver;
BASF, Patrocínio Silver.

Desde o ano de 2003 – A Cooabriel realiza este
concurso desde o ano de 2003, quando criou critérios
e padrões para apuração sensorial da variedade, dos
quais, foram norteadores para a criação de outras
iniciativas no mercado nacional.

3º (CD) lugar Rosa Mª Caser Venturim

4º lugar(CD) - Bento Venturim

5º lugar (CD) - Rodrigo Márcio Rigo

3º lugar (NAT) Cloves Mendonça Batista

4º lugar (NAT.) Adair Batista Borges

5º lugar (NAT.) Gilmar Luiz Cuquetto

10 vencedores do XIII Concurso Conilon de Excelência, por categoria

