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Assembleia Geral
da Cooabriel (AGO
e AGE) no dia 24/03

A Cooabriel realizou no dia 24 de março,
no armazém da sede da Cooperativa, em São
Gabriel da Palha-ES, as Assembleias Geral
Extraordinária e Ordinária, reunindo cerca de 1200
pessoas.O evento reuniu sócios das unidades da
Coooabriel, além de seus membros familiares,
diretores, conselheiros, autoridades políticas e
representativas.
Os sócios deliberaram pautas da Assembleia
Geral Ordinária (AGO) e Assembleia Geral
Extraordinária (AGE).
Na ocasião, a Cooabriel realizou um emocionante
momento em homenagens a lideranças que
lutaram e lutam na defesa da cafeicultura e do

COOABRIEL PREPARA UNIDADE EM CAMACÃ (BA)
O município de Camacã, cidade localizada no sul
baiano, há cerca de 150 quilômetros da cidade de
Itabela, onde a Cooabriel tem unidade mais próxima,
sediará a nova filial da Cooabriel.
A reforma do ponto e os trâmites para abertura já
estão acontecendo com vista a agilizar as operações
no município. O espaço, localizado na entrada da
cidade, conta com 1000 m² de área e irá comportar a
instalação da loja de insumos, setor de comercialização
e atendimento aos sócios

GUIA DO CAFEICULTOR
Estamos nos aproximando de uma nova safra.
As chuvas ocorridas no período de novembro de
2016 a fevereiro de 2017, aumenta muito a chance
de que teremos uma produção de café de boa
qualidade. Portanto, devemos ficar atentos para
não estragarmos o produto na hora da colheita e
secagem.
O cafeeiro produz grãos normais e sadios,
porém algumas práticas na colheita e na secagem
danificam os frutos dando origem a grãos
defeituosos. Devemos nos atentar que a grande
maioria das ações que refletem a melhoria da
qualidade do café não requer, necessariamente
custo adicional. Paralelamente, ao evoluir a
qualidade do produto aumenta-se a quantidade
obtida, uma vez que os defeitos comprometem a
qualidade dos grãos, tornando-os mais leves que os
grãos normais.

PROJETO DE
RECUPERAÇÃO DE
NASCENTES
CÓRREGO REFRIGÉRIO EM
NOVA VENÉCIA

FAZENDA COOABRIEL
IMPLANTA FASES DO
PROJETO DE MATRIZES
E ESTUDO DE PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS

Ao todo 18 produtores que têm suas propriedades
na extensão da bacia do Córrego Refrigério, estão
envolvidos no projeto. Página 04

Em 2016 foi dado início, à implantação da primeira
etapa do projeto da fazenda, compreendendo o plantio
de 40 mil matrizes de café conilon.Página 04

Importância
das reuniões
preparatórias

Safra do
Conilon - quanto
aprendizado

Ver página 02

Ver página 03

PÁGINA 05

VEM AÍ
XIV Concurso
Conilon de
Excelência
Cooabriel
Safra 2017

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - PERÍODO DE REENTRADA E DE CARÊNCIA - Pg 04

2 FEVEREIRO/MARÇO

Editorial

Fevereiro e Março e os bravos cafeicultores

Temos falado, que nosso quadro social é formado por
produtores com forte paixão e vocação pela cafeicultura. Não
inventamos. Este é o perfil dos nossos sócios, que traduzem
essa paixão pela história que ajudaram a construir com o
café, pelas tecnologias que empregaram e desenvolvem
a cada dia, pela capacidade de enfrentamento às grandes
adversidades.
“Tiro meu chapéu”, principalmente, ao homem do conilon.
Guerreiro, enfrentou em 2016, a pior crise hídrica da história
e seguiu salvando o que podia das suas lavouras, buscando
alternativas de sobrevivência, esperançoso por um novo
momento.
De fato, as chuvas que começaram a cair no Espírito
Santo, lá pelo mês de novembro/16 em diante, foi alento,
primeiro pela grande alegria de repor nossos mananciais
e por contribuir com a granação dos grãos que relutavam
em sobreviver.
E as chuvas dos meses de novembro/16 a fevereiro
de 2017, fez a vida revigorar, bem como, as lavouras e o
espírito dos nossos apaixonados pela cafeicultura.
O fantasma da importação, também nos assombrou.
Lutamos na defesa dos nossos produtores pois sabíamos
como seria desastrosa a entrada de cafés do Vietnã.
Graças a Deus, o assunto está encerrado, e em nossa
defesa, os nossos bravos capixabas, Evair Vieira de Melo
e Ricardo Ferraço. A boa notícia veio na véspera da nossa
assembleia geral, realizada no dia 24 de março, evento
que reuniu mais de 1200 pessoas para várias deliberações
e homenagens.

Falaremos um pouco mais de aspectos da nossa
assembleia nas próximas páginas, mas vale a pena, o
leitor observar, que percorremos mais de 1600 quilômetros
para encontrar nas reuniões preparatórias, grande número
dos apaixonados cafeicultores. Fomos direto em suas
unidades para falarmos sobre a pauta da assembleia e
outros assuntos de interesse.
Fevereiro e março, foram demandas intensas. Lá no sul
da Bahia, iniciamos os preparos da nova unidade da Cooabriel
em Camacã, que a julgar pela grande procura e expectativa
dos sócios e novos produtores para os serviços da cooperativa
naquela região, podemos considerar certa a decisão.
A safra está próxima, hora de avaliar várias situações.
Observem, pois simples procedimentos podem melhorar
significativamente a qualidade do café conilon. Bons
conselhos sobre isto, estão no guia do cafeicultor, vale a
pena conferir e se preparar desde já, principalmente, porque
não dá mais para tomar prejuízo. Vem aí a 14ª edição do
Concurso “Conilon de Excelência Cooabriel. Sócios fiquem
atentos, pois as regras sairão em breve.
A safra está chegando, e nesse momento aparecem os
aventureiros do mercado que nenhuma defesa fizeram por
você até aqui. E eles vão na sua propriedade para tentar
te enganar. Você está esperto e sabe que armazenagem
segura, é na Cooabriel. Que venha a safra 2017!
Permaneçamos unidos!

EXPEDIENTE

COOABRIEL - Cooperativa Agrária dos
Cafeicultores de São Gabriel
Data de Fundação - 13/09/1963
Av. João XXIII, nº08 Centro São Gabriel da
Palha-ES, Caixa Postal 14-0057
CEP 29780-000 Telefax: (27) 2158-1000
(27) 9 9942-6977 e (27) 9 9942-6574
E-mail: faleconosco@cooabriel.coop.br
www.facebook.com/cooabriel
Site: www.cooabriel.coop.br

Há pouco mais de quinze anos, a Cooabriel
inaugurou no extremo sul da Bahia, na cidade
de Teixeira de Freitas, a sua primeira unidade de
comercialização e armazenagem para atender à
solicitação de um grupo de sócios capixabas que lá
iniciaram a formação de lavouras com o café conilon.
Com o passar do tempo, expandiu para outras
localidades. No ano de 2010 inaugurou no município
de Itabela, a segunda filial na Bahia e junto com esta
unidade, inaugurou no ano de 2015, uma loja de
insumos (Cooabricampo).
Devido o crescimento das operações, melhorias
gradativas foram implementadas. Em 2016 a
cooperativa ampliou as estruturas nas duas filiais, com
construção de dois novos galpões de armazenagem,
com capacidade de armazenar perto de 300 mil
sacas de café, com instalação dos processos de
granelização. Para 2017 foi dado inicio à abertura de
filial em Camacã.

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente

Importância das reuniões preparatórias
Com 1668 quilômetros percorridos, entre os dias 07 a
16 de março, a equipe da Cooabriel, realizou as reuniões
preparatórias para a assembleia geral, em 10 unidades da
cooperativa nos estados do Espírito Santo e da Bahia.
Os números apurados no exercício de 2016, bem
como, as ações realizadas pela Cooabriel no ano, além do
plano de ação de 2017, foram temas preparatórios para a
assembleia geral, que foi realizada no dia 24/03, em São
Gabriel da Palha-ES, e demonstrou o quanto foi importante
os encontros. ”As reuniões preparatórias já fazem parte do
calendário de organização do quadro social da cooperativa
e confirmaram sua importância, tendo em vista que os
sócios participaram da assembleia de forma mais efetiva.
Este trabalho permite maior interação entre a administração
e o sócios”- declarou, Samuel Lopes Fontes, Gerente
administrativo da Cooabriel.
Os eventos, reuniram nas dez cidades capixaba
(São Gabriel da Palha, Águia Branca, Alto Rio Novo,
Nova Venécia, Distrito de Nestor Gomes-S.Mateus,
Boa Esperança, Jaguaré e Vila Valério) e baiana
(Teixeira de Freitas e Itabela), 727 participantes, que
tiveram a oportunidade
de debaterem relevantes
temas
e
avaliarem
inúmeros aspectos da vida
da cooperativa.
O sócio, Sr. Francisco de
Assis Calente (“Chicão”),
de São Gabriel da Palha,
com propriedade, no cº
Sabiá III, município de
São Domingos do Norte,
fez uma importante avaliação sobre a iniciativa desses
encontros preparatórios. “É muito importante esta
reunião preparatória, pois como na assembleia geral,
são muitos assuntos a serem votados, o que torna tudo
mais intenso e agitado, aqui os temas têm mais foco,
e a gente tem uma visão bem mais ampla e detalhada
a respeito dos resultados e do que ocorreu com a
cooperativa durante o ano. E sinceramente, apesar
de toda crise hídrica que nossa região viveu, além da
crise política e financeira do Brasil e mundo, achei muito
importante o resultado azul (positivo) da cooperativa que
além de tudo, teve a capacidade de investir e manter os
serviços importantes aos sócios, como comercialização
e outros, e, principalmente, assistência técnica. Neste

Cooabriel amplia
estruturas de
armazenagem
na Bahia

último, vale falar, que a presença do técnico foi importante
para gente passar este período
difícil no campo” – destacou.
O sócio, Jussélio Ferreira
de Souza, do Córrego Sete de
Setembro, São Gabriel da PalhaES, disse que os encontros
realizados pela cooperativa
são esclarecedores. Sócio da
Cooabriel há quase 05 anos,
está sempre participando e
considera importante as orientações recebidas.”Gosto
muito de vir nas reuniões, onde sabemos o que se
passa na vida da cooperativa. Os esclarecimentos que
temos através destes encontros são muito importantes.
A respeito do resultado da cooperativa no ano, estou
contente, pois apesar de um ano com tanta dificuldade
como o que vivemos na roça pela falta de água, a
cooperativa apresenta esse resultado positivo, isto é
importante. Penso que se o clima tivesse correndo bem,
os resultados seriam então grandiosos, pois apesar de
tudo, a Cooabriel manteve os serviços para ajudar os
sócios, inclusive, com a assistência técnica, que como eu,
fui acompanhado e orientado
em todo momento da crise”
– Declarou.
“Muito importante, pois
clareou muitas coisas” –
avaliou um dos participantes,
o sócio de Alto Rio Novo-ES,
Sr. João Maforte Hote, ao
conhecer
preliminarmente
os assuntos a serem
discutidos na Assembleia
Geral Ordinária. “A questão
do patrimônio, a questão do investimento, das sobras, foi
importante debater. Me sinto devidamente inserido em todas
as discussões e me chamou atenção demais foi que a maioria
dos sócios são agricultores familiares e representou 51% da
produção da Cooabriel. Isto me deixa feliz pois também faço
parte deste grupo” – destacou.
Além das orientações prévias da pauta de trabalho
da assembleia Geral da Cooperativa, os encontros foram
espaços importantes para outros debates, como por
exemplo, a questão da importação de café, qualidade de
café, mercado e outros específicos da unidade.

Jornal da Cooabriel
Diretor: Antônio Joaquim de Souza Neto
Redação: Ângela Maria Pelissari
Editoração - Ângela Maria Pelissari
Fotografia - Equipe Cooabriel/Foto do Geraldo
Impressão - Gráfica Real
Tiragem - 2000 exemplares
As matérias do Jornal da COOABRIEL, poderão
ser reproduzidas, desde que seja citada a fonte.

COOABRIEL PREPARA
UNIDADE EM CAMACÃ(BA)

O município de Camacã, cidade localizada no sul
baiano, há cerca de 150 quilômetros da cidade de
Itabela, onde a Cooabriel tem unidade mais próxima,
sediará a nova filial da Cooabriel.
A reforma do ponto e os trâmites para abertura já
estão acontecendo com vista a agilizar as operações
no município. O espaço, localizado na entrada da
cidade, conta com 1000m² de área e irá comportar a
instalação da loja de insumos, setor de comercialização
e atendimento aos sócios.
De acordo com o Engenheiro Agrônomo da Cooabriel
que atua na região, Luiz Vicente Tomaz, é grande a
expectativa dos produtores com a nova unidade, e
será mais um diferencial da Cooabriel em seu plano
de expansão. “São cerca de 200 sócios na região, que
estarão mais próximos das operações da cooperativa
e aproveitarão melhor todos os benefícios que ela
oferece. A loja de insumos, será um grande suporte
para a atividade dos cooperados que atualmente,
precisam se deslocar para as regiões de Eunápolis/
Itabela para a aquisição dos produtos para café. Agora,
com a abertura da loja, essa demanda será direcionada
para Camacã, otimizando as aplicações na lavora,
facilitando o trabalho de assistência técnica” - falou
satisfeito o agrônomo.
O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de
Souza Neto, disse que a filial será de grande importância
para os sócios da região e para a Cooperativa expandir
sua área de ação. “Vemos muito potencial em Camacã,
nos demais municípios limites, além das outras regiões
vizinhas produtoras de café.

Diretoria Executiva:
- Antônio Joaquim de Souza Neto (Presidente),
- Luiz Carlos Bastianello (Vice Presidente)
- Onivaldo Lorenzoni (Secretário).
Conselheiros Administrativos:
Albertinho Pinaffo, Aldecyr Pinto Pirschner, Fabricia Colombi, Michel
Pereira Machado e Nivaldo Mauri.
Conselheiros Fiscais:

Efetivos: Bruno Pilon Bastianello, Jonathan Rondelli, Renato Scarpat.
Suplentes: Daniel Clovis Breda, Eloiza Rocha Lopes Magnago, Izaias Dias Ferraz.
Jornal da Cooabriel - fundado em março de 1987 - Distribuição gratuita
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Ponto de Vista

Safra do Conilon - quanto aprendizado
Msc Wander Ramos Gomes Eng. Agrônomo da Cooabriel

DE OLHO NO CAFÉ

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

- Alguns cafés desta safra já começam aparecer
e são cafés de variedade precoce. De qualquer
modo, fiquem atentos ao período de maturação
correta. Café colhido verde, resulta em defeito que
gera prejuízo!
- A safra de café conilon capixaba deverá ser um
pouquinho melhor que a baixíssima safra de 2016
que quebrou devido grave crise de água.
A produção média do conilon no Brasil das últimas
5 safras (2012 a 2016) foi de 11,11 milhões de sacas,
segundo levantamentos de safra divulgado pela
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. Os
Estados do Espírito Santo e da Bahia são responsáveis
por 81,22% do café conilon produzido no Brasil - mais
de 9,0 milhões de sacas.
Nos últimos anos, fomos castigados pela redução
do índice pluviométrico nos dois estados, afetando
diretamente as tendências de crescimento e ou
estabilização da produção, ocasionado frustação
nas safras de 2015 (8,94 milhões) e 2016 (5,86
milhões),segundo a Conab.
Se compararmos anos normais, o Espírito Santo e a
Bahia poderiam atingir patamares próximo a 10 milhões
de sacas beneficiadas. O problema hídrico foi tão grave
que em algumas regiões chegou a chover menos de 50%
da previsão da média histórica, ocasionando prejuízos
para toda a economia regional, nacional e mundial.
A frustação na colheita de 2015 e repetida com
maior intensidade em 2016, que atingiu quebra de
aproximadamente 50% comparado a uma safra normal,
aumentou a preocupação do produtor em não conseguir
honrar os seus compromissos financeiros. As condições
climáticas forçaram o produtor a tomar decisões mais
drásticas sobre o que fazer com a lavoura. Sendo assim,
algumas tecnologias de revigoramento foram utilizadas,
com destaque sobre a poda e a recepa. Ainda, foram
substituídas várias lavouras demasiadamente exauridas,
por novas lavouras e outras por novas culturas.
Com as informações divulgadas pelas mídias, sobre
o desastre avassalador da seca, o preço da saca do
conilon atingiu o valor de R$ 530,00 em novembro/2016.
Dava um indício que os preços poderiam amenizar um pouco
os problemas da estiagem com valorização do produto.
O mercado reagiu, por não vivenciar o dia a dia do
produtor, passando a impressão que o conilon tinha
praticamente sido dizimado. Com isto veio o fantasma
da importação bater novamente à porta do cafeicultor de
conilon, com a indústria pressionando o governo para
liberação da entrada de café de outro país, alegando a
não capacidade de oferta de matéria prima para suprir
a demanda, ocasionado um duro golpe para o produtor
onde derrubou os preços para R$ 400,00 em fevereiro
desse ano. Hoje esse assunto está paralisado.

Apesar dos prejuízos acumulados na safra 2015 e
2016, quem vivenciou o dia a dia do campo, sabia que
não era tudo verdade as informações divulgadas pelo
mercado, onde muitos afirmavam que a safra 2017 seria
menor que a safra 2016. Informações levantadas “in
loco” junto a quase 4.000 produtores cooperados, em
seus mais de 26 mil hectares de conilon, nos permite
projetar uma safra 2017, 20% maior que a safra de
2016 no Espírito Santo e sul da Bahia.
O que nos leva a ter essa projeção?
- A capacidade de adaptação das plantas ter sido
muito evidente nesse ano safra.
- Lavouras sem irrigação e ou com baixa lâmina
de água que mantiveram copas, floriram e houve bom
pegamento das flores.
- Com as chuvas nos meses de novembro/16 a
fevereiro de 2017, as plantas revigoraram, crescendo
copa, e apresentaram melhor expectativa de produção
devido os grãos estarem maiores e bem granados,
ocasionando uma projeção de bom rendimento no
beneficiamento.
- As lavouras que foram arrancadas, recepadas e
substituídas após a safra, produziram pouco ou nem
produziram, impactando pouco na safra 2016 e as
projeções da produção de 2017.
Obs: Quando começaram as chuvas, vários técnicos
e produtores observaram uma produção que ainda
não se acreditava, isso mostra que o conilon tem uma
capacidade de recuperação fantástica, e nos ensina
que devemos aprender ainda mais sobre a fisiologia do
cafeeiro e sua adaptabilidade ao ambiente.
Valorização dos manejos conservacionistas
Apesar do sofrimento enfrentado nos últimos anos
sobre o clima, principalmente nos anos de 2015 e
2016, conseguimos ter ganho de conhecimento e
replanejamento das nossas formas de produção, com
valorização de tecnologias simples, antes esquecidas,
como os manejos conservacionistas de nossos solos e
mananciais.
Hoje nossos técnicos e produtores vêm desenvolvendo
e adaptando essas tecnologias nas recomendações
padrões de produção de um café sustentável.

Vem aí o XIV Concurso Conilon de Excelência Cooabriel
Safra 2017
Amigo sócio, chegamos a 14ª edição do Concurso Conilon de Excelência Cooabriel.
O concurso, destinado aos sócios, premia anualmente, os melhores grãos inscritos e
produzidos na safra atual.
A melhoria da qualidade do café, você apura, especialmente, nas fases de colheita,
secagem e beneficiamento do grão.
Vá preparando seu café!
Confira o regulamento no site ou na unidade da Cooabriel mais próxima.

Acontece:
DIA DE CAMPO PARA OS SÓCIOS DO
PROGRAMA CONILON EFICIENTE
Dia 12 de abril/17 - na propriedade do sócio,
Giuseppe Speroto Calvi, às 12h30.
Palestras:
1 -“Manejo alternativo de plantas infestantes Mudança de paradigma na cafeicultura - Custos x
Benefícios, com o Engº Agrº, Carlos Otávio Ribeiro
Constantino;
2 - “Manejo de irrigação e correção do solo para
convivência com períodos de estiagem” com os
Engenheiros agrônomos, Bruno Sérgio Oliveira e
Silva e Roberto Passon Casagrande

TREINAMENTO DO CURRÍCULO DE
SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ
Dias: 11 e 12 de Maio/17 - na sede da Cooabriel
para a equipe técnica da Cooperativa.
Realizado em parceria
com P&A que coordena
as ações da Plataforma
Global do Café no Brasil.
Ferramenta para auxiliar
os produtores na adoção
de práticas sustentáveis
na produção de café.

- A Cooabriel produziu um documentário com
alguns aspectos do impacto da seca narrado
por alguns sócios. Os depoimentos e as cenas
emocionam!
- O Brasileiro, José Dauster Sette, foi eleito (17/03)
o diretor-executivo da Organização Internacional
do Café (OIC).
- A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
está dando início à pesquisa anual de estoques
privados de café.
- Cafeicultura em Rondônia pode crescer 20%
este ano - O futuro da cafeicultura deste estado
tem haver com qualidade do café e à abertura de
novos mercados.
- Enquanto a indústria brasileira pressionava para
o Brasil importar café do Vietnã, a Índia suspendia
a importação de café deste país, em função de
repetidas interceptação de praga. Ora! E o Ministro
da agricultura brasileira que deveria proteger
nossos interesses, assinou favorável.
- Conduzimos, nossa atividade cafeeira, sob uma
legislação ambiental e trabalhista rigorosíssima,
carregando uma pesada carga tributária, e
passamos pela ameça de importar café de um País
que não tem nada disto.

Cooabriel x importação de café
conilon... Vamos recordar
Não à importação de café conilon. Esta foi
a posição da Cooabriel frente ao movimento
liderado pela indústria para que fosse autorizada
a entrada ao Brasil, de café robusta (conilon) de
outros países.
A Cooabriel, junto à OCB e autoridades como
o Senador Ricardo Ferraço, o Dep. Federal Evair
Vieira de Melo e demais parlamentares, Federações
e com os governos do Espírito Santo, da Bahia
e Rondônia, participou da mobilização nacional,
na luta para paralisar a operação de importação
de café do Vietnã, que já estava favorável pelo
ministério da Agricultura e autorizada pelo GECEX
- Comitê Executivo de Gestão (órgão vinculado à
CAMEX - Câmara do Conselho de Governo).
O assunto que tirou o sono dos produtores
de conilon, foi uma operação montada no ano
passado para derrubar os preços do conilon,
depois de uma recuperação do preço do conilon
no mercado, reação de quebra da safra no Espírito
Santo. E o preço caiu!
Mas depois de muita dor de cabeça e sucessivas
manobras para sustentar a pressão para a
importação, inclusive, um “leilão para compra
de café conilon”, o assunto foi encerrado no dia
23 de março, após reunião dos parlamentares
das frentes Parlamentares da Agropecuária e do
Café, o presidente da República Michel Temer e
os ministros Antônio Imbassahy (Secretaria de
Governo), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Osmar
Serraglio (Ministério da Justiça). “O assunto
importação de café Conilon está encerrado”,
ressaltou o presidente.
“São meses de trabalho intenso para
chegarmos até aqui. Pude relatar ao presidente
o drama que os produtores de café estão vivendo
nos últimos tempos, pela pressão irresponsável
da indústria de se importar café. Construíram um
leilão unilateral que não obteve sucesso, pois as
indústrias se negaram a pagar até o preço atual
da cotação do dia. Relatamos ao presidente que a
safra já começou no Sul da Bahia e em Rondônia
e está preste a começar no Espírito Santo, que
é o maior produtor de Conilon do Brasil. Não há
nenhum clima para se discutir a importação de
café. Sempre tivemos café estocado e a safra nova
está aí”, declarou o deputado Evair de Melo.
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE
NASCENTES CÓRREGO REFRIGÉRIO EM
NOVA VENÉCIA
Previsto no plano de ação da Cooabriel para o ano de
2016, o projeto de preservação e recuperação de nascentes
e áreas degradadas, está sendo desenvolvido na bacia do
Córrego do Refrigério, município de Nova Venécia – ES.O
projeto está sendo conduzido pelos técnicos da Cooabriel,
engenheiros ambientais, Diogo Poça Pettene e Jaysson
Salvador Bis, que são da região, conhecem a bacia que
tem boa facilidade de acesso.
Está sendo desenvolvido com definição dos critérios
e métodos empregados para sua restauração, dentro
do atendimento das normas legais.
Ao todo 18 produtores que têm suas propriedades
na extensão da bacia, estão envolvidos no projeto.
A execução das atividades segue um cronograma
de trabalho. Portanto, foram realizadas visitas nas
propriedades dos produtores envolvidos, divulgação
da importância do projeto, levantamento de dados
(dos produtores e das nascentes), diagnóstico da
área, verificando os impactos causados diretamente
nas nascentes e a proposta de um projeto técnico ao
produtor para minimizar esses impactos.
“A bacia do Córrego do Refrigério, possui
aproximadamente 1600 ha de área até a parte do
desenvolvimento do projeto e conta com três cursos
d’água, sendo eles, dois secundários e um principal” demonstrou Diogo. Ele ainda destaca, que a extensão
da bacia estudada, contém 26 nascentes formadas
pelos córregos, da cachoeirinha, com 8 nascentes, o
córrego estrela, com 7 nascentes, e o córrego principal
sendo ele o refrigério, com 11 nascentes em toda sua
extensão.
O levantamento apontou que somente 04 das 26
nascentes vêm sendo preservadas. As demais, ou
seja, 22 nascentes que correspondem a 11,35 ha, não
são preservadas, sendo que os maiores problemas
observados no olho d’água foram: pisoteio do gado
compactando o solo; o assoreamento degradante

gerado no local a ser preservado, onde partículas de
solo são carregadas para o olho d´água ocasionando o
sufocamento do mesmo e a redução do perímetro dos
cursos d’água.
“As ações de recuperação serão desenvolvidas em
9,56 ha de área dessas nascentes não preservadas”
- avaliou o técnico, que recordou que para ampliar o
entendimento dos produtores sobre a necessidade
do projeto, foi promovida uma palestra técnica sobre
preservação e recuperação de nascentes, no final do
ano passado, com o Engenheiro Florestal, Cláudio
Machado Filho, onde produtores e os técnicos
debateram vários aspectos, dentre os quais, a forma
correta de condução da vegetação na área, seja de
espécies nativas ou plantio de variedades adaptadas
ao local, e também, esclarecimentos da dimensão da
área a ser preservada.

A área destinada ao desenvolvimento do projeto café
da fazenda, compreende 47 hectares, e neste primeiro
ciclo, foram ocupados 10,5 hectares com a implantação
de variedades provenientes do Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assitência Técnica e Extensão Rural-Incaper.
Estas variedades darão futuras matrizes para atender à
grande demanda por mudas de altíssima qualidade.
A propriedade tem por objetivo, além da formação
de novas matrizes, a diversificação de culturas, estudos técnicos de desenvolvimento e aprimoramento de
praticas culturais, análise de novos estudos em café
conilon e demais culturas.
Diversificação - Há uma grande expectativa para
apoio à melhoria da diversificação agrícola dos sócios.
De acordo com o gerente da unidade, Alisson
Scalfoni, a diversificação de culturas na Fazenda é o
segundo passo do projeto da Cooabriel, tendo em vista
a grande procura.
As variedades de culturas (cacau, seringueira,
pimenta e coco) estão em estudo para implantação
dos melhores materiais. “As novas culturas trarão uma
nova fonte de renda e em períodos de dificuldades de
uma cultura, terá a outra para normalizar os recursos da
família, tendo assim o efetivo ciclo de sustentabilidade
das propriedades rurais. Esse projeto trará aos nossos
sócios a visão de como cuidar das suas propriedades,
na parte técnica, ambiental e de recursos hídricos
que fará a diferença nos períodos de crise, assim
colocando em prática a sustentabilidade no meio que
vive” - declarou.

ENCONTRO GERAL DA EQUIPE TÉCNICA DA COOABRIEL
A equipe técnica da Cooabriel que atua nos três
programas de assistência aos sócios, no estado
do Espírito Santo e na Bahia, participou no dia
23 de março, em São Gabriel da Palha, na sede
da Cooabriel, do Encontro Técnico para tratar de
diversos assuntos da pauta da equipe e também
participar do treinamento com 03 palestras técnicas:

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - PERÍODO
DE REENTRADA E DE CARÊNCIA

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

FAZENDA COOABRIEL IMPLANTA FASES DO PROJETO
DE MATRIZES E ESTUDO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

O projeto de implantação da Fazenda Modelo
Cooabriel, segue cumprindo o cronograma previsto,
desde a aquisição da área em 2015.
Dentre as grandes realizações do ano de 2016,
a implantação da fazenda, representa uma grande
conquista da cooperativa e faz parte do sonho de muitos
sócios e da diretoria.
A Fazenda Modelo é uma propriedade rural, com uma
área de 27 alqueires, localizada no córrego Braço do
Sul, município de São Domingos do Norte-ES, distante
há 20 quilômetros da sede administrativa da Cooabriel
e 13 quilômetros do atual setor de produção de mudas
(viveiro, jardim clonal).
Em 2016 foi dado início, à implantação da primeira
etapa do projeto da fazenda, compreendendo o plantio
de 40 mil matrizes de café conilon.

Espaço Sustentável

“Manejo de Nematóides”, com o pesquisador da
Embrapa Cruz das Almas (BA) e Superintendente
Federal do MAPA-ES, Dimmy S.G.Barbosa; “Adubos
Organominerais”, com Adilson Scantamburlo da
Cunha, da Natufert e a palestra sobre “Doenças da
pimenta do reino, com o professor Marcelo Barreto
(Ceunes/Ufes).

Na aplicação de defensivos agrícolas é muito
importante levar em conta os períodos de reentrada e
de carência. A não observância destes dois períodos
pode causar severos prejuízos para a pessoa humana
em relação à saúde. É responsabilidade do empregador
rural informar e treinar os trabalhadores sobre o uso de
produtos fitossanitários. Mas os trabalhadores também
têm responsabilidades na leitura de rótulos e bulas dos
produtos antes de manuseá-los.

PERÍODO OU INTERVALO DE REENTRADA
É aquele período após a aplicação do produto em
que é vedado a entrada de pessoas na área tratada,
sem o uso de equipamento de proteção individual EPI adequado. O empregador deve sinalizar as áreas
tratadas informando o período de reentrada. A NR-31
exige que haja uma sinalização para a área tratada. A
entrada de pessoas, sem estar protegida com um EPI,
será propícia para as intoxicações pois a contaminação
pelos produtos se dá através dos olhos, nariz, boca e
pele. A bula e o rótulo do produto dão indicações relativa
ao período de reentrada, ou seja, o número de dias que
não é permitida a entrada de pessoas nas áreas que
foram tratadas com agrotóxicos, no entanto, se houver
necessidade de entrada de pessoas antes do término
do período indicado, essa pessoa deverá utilizar EPIs
da mesma forma que se utiliza durante a aplicação do
produto.

PERÍODO DE CARÊNCIA
Significa o número de dias que deve ser
respeitado entre a última aplicação e a colheita.
Este período está descrito no rótulo e bula do
produto. Isto é importante para garantir que o
alimento colhido não contenha resíduos acima do

limite máximo permitido. Pois, a produção de produtos
agrícolas com resíduo acima do limite máximo permitido
pelo Ministério da Saúde é ilegal. A colheita poderá ser
apreendida e destruída. Além do prejuízo da colheita, o
agricultor poderá ainda ser multado e processado.
Esta prática deve ser encarada com grande seriedade
e responsabilidade pelos produtores pois se isto não
acontecer os prejuízos para o consumidor, em relação
a sua saúde, serão intoleráveis. Cada produto, pelo
seu princípio ativo, tem um período de carência próprio
e que deve ser levado em consideração. E cabe ao
empregador rural e aos trabalhadores observarem este
fato a fim de evitar serem chamados à responsabilidade
pela fiscalização e por ações judiciais. Fiquemos
atentos ao período de carência nas aplicações neste
período que antecede a colheita.
Para ser sustentável essas práticas devem ser
cumpridas!!!
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GUIA DO CAFEICULTOR
NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello
Boas práticas na colheita e secagem do café
Assessor Jurídico da COOABRIEL
Gilberto Monteiro Tessaro, Perseu Fernando Perdoná, Wander Ramos Gomes
Engenheiros Agrônomos da Cooabriel

Estamos nos aproximando de uma nova safra. As
chuvas ocorridas no período de novembro de 2016
a fevereiro de 2017, aumenta muito a chance de que
teremos uma produção de café de boa qualidade. Portanto,
devemos ficar atentos para não estragarmos o produto na
hora da colheita e secagem.
Entretanto, antes mesmo da colheita da safra de
2017, devemos iniciar o planejamento da safra 2018, por
isto, algumas tecnologias devem ser executadas neste
período março/abril para aumentar as possibilidades de
uma boa florada, tais como: Controle de ferrugem em
março; Coleta de solo para análise, última desbrota e
manejo do mato. O ideal é que essas tecnologias sejam
efetuadas antes da safra, aí sim com as tecnologias em
dia, vamos começar a colheita com a sugestão proposta,
para produção de um café de maior qualidade.
O cafeeiro produz grãos normais e sadios, porém
algumas práticas na colheita e na secagem danificam os
frutos dando origem a grãos defeituosos. Devemos nos
atentar que a grande maioria das ações que refletem a
melhoria da qualidade do café não requer, necessariamente
custo adicional. Paralelamente, ao evoluir a qualidade do
produto aumenta-se a quantidade obtida, uma vez que os
defeitos comprometem a qualidade dos grãos, tornando-os
mais leves que os grãos normais.
COLHEITA - Realizar a colheita com menos de
20% de grãos verdes. Os grãos verdes ainda não tiveram
sua maturação fisiológica completada. Por serem colhidos
verdes, os grãos não acumularam a máxima matéria seca,
sendo assim, são mais leves que os grãos maduros. Além
de não ter atingido o equilíbrio ideal de seus componentes
o que confere uma bebida ruim.

Melhorando os processos de colheita e secagem,
reduzimos a presença de defeitos , que por sua vez,
melhora o tipo do café e conserva o peso dos grãos,
consequentemente aumenta-se o lucro na propriedade
e o produtor acaba colocando mais dinheiro no bolso.

SOBRE A SECAGEM DO GRÃO
Deve-se secar o café no mesmo dia de colhido. Quando
o café fica amontoado ou ensacado por mais de oito horas,
ocorre a fermentação dos grãos, originando os grãos ardidos
e os pretos. De acordo com a tabela (1), 1000, grãos ardidos
pesam cerca de 77,8 gramas e 1000 grãos pretos 64,2
gramas, cerca de 36% e 47% respectivamente mais leves
que grãos normais.
Caso haja a necessidade de manter o café ensacado, que
seja feito na sombra e por um tempo menor que oito horas
evitando assim as fermentações indesejadas.
Foi visto acima que grãos defeituosos são mais leves que
grãos normais, o que prejudica a produção final. Por exemplo:
para fazer a mesma saca de café de 60 quilos é necessária
uma quantidade muito maior de grãos verdes (ou pretos
ou ardidos) que de grãos maduros. Portanto, quanto maior
a porcentagem de grãos maduros na colheita, maior será a
quantidade de quilos de café pilado.
Em outras publicações como “A importância da colheita
do café com maturação ideal” escrita pelo Engenheiro
Agrônomo Carlos Otávio Ribeiro Constantino e publicada
no Site da Cooabriel(http://cooabriel.coop.br/pt/2016/04/
importancia-da-colheita-do-cafe-com-maturacao-ideal/),
também foram discutidas as perdas decorrentes de alguns
defeitos produzidos durante a colheita.

Tabela 01: Peso médio de 1000 grãos

Amostra de café com 440
defeitos

De acordo com a tabela 01, enquanto 1000 grãos
normais maduros pesam em torno de 122,5 gramas,
1000 grãos verdes (colhidos antes da total maturação)
pesam apenas 97,4 gramas, cerca de 20% mais leve.
O momento correto de realizar a colheita, de fato
reflete diretamente no rendimento do café beneficiado,
consequentemente, nos lucros obtidos na lavoura. É
sabido que ao colher o café com 50% dos grãos verdes,
há uma perda de aproximadamente 13% (7,8kg/saca) no
peso final. Deste modo, considerando o preço de uma
saca em R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), obteve-se
prejuízos de R$ 52,00 por saca, isso sem considerar a
desvalorização do tipo de café.

Planta de café com baixa
porcentagem de grãos verdes.

Café colhido com menos de
20% de grãos verdes.

Amostra de café com 110
defeitos

PROCEDIMENTOS EM SECADOR MECÂNICO
Fornalha - Na fornalha deve-se usar lenha seca como
combustível, evitar sempre queimar materiais que possam
produzir cheiro na sua queima, pois podem contaminar o
café. Nunca queimar lixo ou outros resíduos.
Secagem - Secar em secador por aproximadamente
16 horas. A secagem lenta preserva a qualidade do grão
diminuindo o número de grãos preto - verdes que são
produzidos através da queima da película que recobre o grão
de café verde, devido às altas temperaturas empregadas
para a secagem rápida. Os grãos preto-verdes podem ser
20% mais leves que grãos normais.
A temperatura de secagem ideal para a preservação da
qualidade do café é em torno de 60º C na massa de grãos
(Café Conilon, 2007), podendo ser medida no termômetro
que fica no secador.

Secador
mal
conduzido,
produzindo fumaça que pode
contaminar o café.

Termômetro localizado
secador de café.

no

Referências: Daher, F. de A. & Teixeira M.M.; “Agregação de valor produzindo café de qualidade superior”; Acesso em: 26/09/2016; Disponível
em:<http://www.cetcaf.com.br/apostila%20agregacao%20valor%20-%20rev%20jun-2011.pdf. / Ferrão, R. G.; Fonseca A. F. A. da; Bragança,
Scheilla, M. V.; Ferrão, M. A. G.; De Muner, L. H.; “Café Conilon”; 2007; Vitória; Incaper.

E SE A ESTIAGEM VOLTAR...
Passados em parte os efeitos da estiagem que nos
afligiu no período de 2014 a 2016, é hora de avaliarmos
os fatos, realinharmos nossas atividades e tomarmos
atitudes que nos permitam exercer a atividade com
um pouco mais de tranquilidade de forma que, se a
estiagem voltar, e sabemos que vai voltar, possamos
estar mais preparados do que estávamos antes dela
acontecer.
Em 1997 e 1998 atravessamos uma estiagem cujas
consequências foram aproximadamente idênticas,
entretanto, esta estiagem teve proporções muito maiores.
Toda crise não traz só desgraças, traz também grandes
aprendizados e muitas vezes é necessário este choque
para que as pessoas se atentem da necessidade de
tomar outras atitudes.
O planeta está passando por mudanças climáticas em
decorrência do aquecimento global e estas mudanças
exigem atenção porque afetam diretamente nossa vida
cotidiana e nossa atividade.Os cientistas alertam que
as principais mudanças que afetarão nossa região
referem-se a incidência de chuvas mais fortes e rápidas
com espaço de tempo ensolarado maior.
Isto nos chama a atenção para o cumprimento do
que diz a legislação ambiental no que diz respeito a
proteção de solo ou seja, vegetar as áreas amorradas
com reserva legal, até mesmo aquelas cuja lei não exige
a implantação de reservas, mas que podem se formar
erosões com as chuvas, implantação de matas ciliares
e abertura de caixas secas para reter no solo as águas
das chuvas. Criar ou manter as áreas de preservação
permanente para não permitir o assoreamentos nos
rios e córregos.
A criação de reservatórios comunitários é outra
necessidade porque desta forma, haverá mais água
e a possibilidade de atender períodos mais longos de
estiagem. Contudo, para praticarmos estas atividades
é necessário na maioria das vezes, buscarmos
conhecimento técnico para nos auxiliar a fazermos as
coisas de forma correta.
Novas técnicas mais eficientes e dentro
do que a lei exige traz maiores resultados
e eficiência na atividade. Temos que repensar o
hábito de fazermos as coisas de acordo como o nosso
conhecimento, pois muitas vezes, esse conhecimento já
ficou ultrapassado.
Para os casos de implantação de matas ciliares, reserva
legal e áreas de preservação permanente, a ajuda de um
técnico agrícola ou engenheiro agrônomo ou florestal é
muito útil. Já para a realização de barragens, a ajuda de
um engenheiro agrônomo com conhecimentos da área
para elaboração de um projeto se torna mais eficiente e
seguro para o produtor. As barragens exigem projetos e
autorização do poder público e não podem ser realizadas
sem um acompanhamento técnico.
Vamos lembrar, que se as chuvas vierem em menor
espaço de tempo e com maior intensidade, os mecanismos
de segurança deverão ser bem feitos pois os riscos de
quebra serão maiores e a responsabilidade civil de uma
barragem realizada sem autorização do poder público e
sem projeto técnico é exclusivamente do seu proprietário.
Na maioria dos casos vai ficar difícil argumentar o fato
natural para não incidir a responsabilidade de uma
barragem que sequer possui um projeto técnico.
Finalizando, as ações são necessárias para que não
sejamos pegos de surpresa. A surpresa na realidade não
vai existir porque nós já temos as informações necessárias.
O que é preciso agora, é atitude e que estas, sejam
inteligentes e realizadas de acordo com o que estabelece
a legislação. O crescimento, o desenvolvimento é
importante, mas a preservação do meio ambiente e dos
recursos naturais é uma necessidade. Uma das primeiras
coisas que a chuva leva, é a lembrança da seca, mas ela
pode voltar. Estejamos atentos e preparados.
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FALA SÓCIO

REVISANDO DIRETRIZES

O que você pensa sobre sua cooperativa?
Na ocasião da assembleia geral, realizada no dia 24 de março, tivemos a oportunidade de
conhecer o pensamento de alguns sócios sobre a Cooabriel.
Dorvalino Sperandio - Governador Limdemberg-ES: “Agradeço a Cooabriel
por toda esta oportunidade da gente estar aqui. Desde que eu era menino eu já
observava a Cooabriel e tinha a vontade de estar na Cooperativa pois percebia que
era uma organização séria. E ela se expandiu e cresceu por ela mesma. A Cooabriel
é tudo de bom, graças a Deus, por tudo que faz pelos sócios. Oferece assistência,
a possibilidade da gente conseguir recursos financeiros a juros baixos, insumos em
equivalência, dentre outras. Tudo dentro da lei, recolhendo os impostos devidos.
Nos ajuda muito e nos representa, inclusive em momentos difíceis, como agora, nos
defendendo contra a importação de café conilon. Lutou com gigantes na batalha
contra a entrada de cafés de outro país. Vencemos esta batalha”.
Cleiton Bis Pettene - Nova Venécia-ES: “A Cooabriel tem um grande papel
para o pequeno produtor. A situação que vivemos com a crise de água no ano
passado foi muito difícil, principalmente, para o pequeno produtor e a Cooabriel foi
parceira para nos ajudar a romper o momento. A Cooperativa manteve os serviços
com financiamentos dos adubos, defensivos e insumos de modo geral, orientações.
E fico contente em ver como ela incentiva o uso de sistemas modernos de irrigação,
como o gotejamento. Sugiro, à Cooabriel criar uma campanha de conscientização
para a não utilização da irrigação por aspersão, pelo desperdício de água. Uma ação
que achei muito importante, foi o Programa que a cooperativa está desenvolvendo
na preservação de nascentes no Córrego Refrigério, que irá beneficiar todos da
região da extensão da bacia. Muito Importante”.
Aldo Antônio Ferrette – Cº do Engano- km 20 -Boa Esperança-ES:
“Conheci a Cooperativa por meio de meu pai. Em 2010 me associei, por muita
vontade e também por me atender nas necessidades, de insumos, financiamentos,
assistência técnica, além das estruturas. Utilizo os serviços da cooperativa e faço
a minha parte para ela ir sempre para frente, participando da vida dela, entregando
a produção. Ela é fundamental na minha vida como agricultor e de um significado
muito importante. Só tenho a agradecer pela estabilidade, segurança, confiança,
representatividade. Nesse momento de crise, ela esteve do nosso lado dando apoio
à nossa atividade”.
Valdelino Cruz de Oliveira – Cº Botelha -Boa Esperança. “Dou muito
valor à Cooabriel, que é tudo para o produtor em função do que ela oferece, como
segurança na armazenagem, comodidade e facilidade na comercialização e facilidade
em adquirir e financiar insumos. Ainda, oferece assistência técnica, que nos orienta
a melhorar a produção e conduzir nossa atividade. Se eu não tivesse a Cooabriel
não sei como seria, pois o suporte da cooperativa foi importante e me ajudou a
vencer o momento da crise hídrica. Quero também, agradecer pela oportunidade de
ter participado do projeto “produtor informado”(CECAFÉ-Cooabriel), um curso que
aprendi muito e aplico na propriedade e recomendo outros a participarem”.
Devacir Booni – Cº São Geraldo - Vila Valério-ES - “Meu propósito desde
que me associei é ser 100% assíduo. Antes de ser sócio eu não sabia o grande
valor da Cooabriel. Quanto mais eu participo, mais eu conheço a cooperativa e vejo
como ela me ajuda e está sendo cada vez mais importante para minha propriedade,
com os vários serviços que oferece, como por exemplo, a assistência técnica.
Minha esposa também é sócia e caminhamos sempre juntos em tudo e também na
cooperativa. Fomos na reunião preparatória e agora estamos aqui na assembleia,
porque é importante participar e aprender. A Cooabriel compreende nossa realidade
em todo momento, tem facilidade de diálogo e entendimento”.

Com a retomada das atividades para o ano de
2017, o núcleo de mulheres da Cooabriel, teve a
preocupação, em avaliar as diretrizes de atuação
do grupo, em todas suas dimensões.
Normalmente, o grupo se organiza e planeja
as atividades, apoiado em suas dimensões, que
são 06 diretrizes básicas, criadas desde sua
fundação, quais sejam: Cooperativista, Social,
Pessoal, Familiar, Grupal e Empreendedora.
As dimensões representam as linhas
norteadoras de trabalho. Representam o modelo
de organização, em que as integrantes realizam
suas programações com inúmeras e relevantes
atividades, que nos 08 anos de atuação, beneficiou
as cooperativivistas e também foi base para outros
grupos no estado.
O núcleo feminino da Cooabriel, foi o primeiro
a ser criado dentre as cooperativas do Estado do
Espírito Santo.
São cerca de 50 integrantes, representadas por
sócias, esposas, filhas ou netas de sócios, com
estrutura organizada por meio de regimento próprio.
Contempla uma coordenadoria representativa das
integrantes ativas e é acompanhado pelo setor de
atendimento aos sócios, que coordena a relação do
grupo junto à cooperativa.
Portanto, dos encontros ocorridos nos meses
de fevereiro e março, as cooperativistas, puderam
revisar as bases, e combinado com o planejamento
realizado, programar as possíveis capacitações e
ações que poderão ser implementadas na nova
etapa.

COOPERATIVISMO

A Dimensão - Cooperativismo - contempla
elemento de fundamentação essencial da
existência do grupo, por isto, a cada ano, o tema
é fortalecido.
“Estudar temas do cooperativismo, fortalece
nosso vínculo com o movimento e com a essência
do Núcleo” – destacou a coordenadora, Nadya
Bronelle, ao avaliar a importância do tema. O
gerente administrativo da Cooabriel, Samuel
Lopes Fontes, ministrou palestra na retomada
das atividades do grupo, reforçando as bases do
movimento, contextualizando os princípios que
regem o movimento cooperativista e promoveu
inúmeras reflexões.

Cirineu Kull – Cº Parado - Águia Branca-ES: “Aqui é pé no chão. A Cooabriel
foi sempre para mim, a número 1 em comercialização e armazenagem. Confiança,
segurança e o apoio da Cooabriel é tudo para o produtor. Alegria que tenho, é
que há mais de 30 anos, aprendi sobre o valor da Cooabriel e sua segurança,
com meu pai, o saudoso, Antônio Kull. Muito feliz de fazer parte e só agradeço a
administração pela condução da cooperativa. A Cooabriel é uma das prioridades da
minha vida e da minha família”.

Entre nós.....
Foto enviada pelos noivos

Casados! Samara Cuquetto Batista (nossa
funcionária) e Marcelo Fernandes Vieira
Baia, no dia 04/02 em linda cerimônia e
maravilhosa festa. Parabéns!

Helena Marques Pupim - fofura da vovó, Nadya
Bronelle (nossa funcionária). Nasceu no dia
03/02, para alegria dos pais, Eduardo e Rosana
e dos tios, Bernardo e Gustavo.

Um registro da equipe de colaboradores e da assembleia geral em
dois momentos distintos, no dia 24/03, unidos, sem distinção de
credo religioso, com a força da oração para o bom andamento dos
trabalhos da assembleia da Cooabriel. Significativos momentos de
espiritualidade na organização.
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Assembleia Geral da Cooabriel (AGO e AGE) no dia 24/03

HOMENAGEM
Periodicamente a Cooabriel concede um troféu como
reconhecimento a pessoas que realizaram ações de notável
significado para o desenvolvimento da cafeicultura e do
cooperativismo, tanto em expressão regional, estadual ou
nacional. O “Troféu Iluminação” – é uma peça cunhada em
bronze, e que reflete a figura imponente de um ser iluminado
em ideias e propósitos para o bem comum. Foi criado
pela Cooabriel em 2010 e desde então foi entregue a 16
lideranças. Portanto, na oportunidade da AGO a Cooabriel
realizou um emocionante momento em homenagens a
lideranças que lutaram e lutam na defesa da cafeicultura e
do cooperativismo. Os homenageados foram:

A Cooabriel realizou no dia 24 de março, no armazém
da sede da Cooperativa, em São Gabriel da Palha-ES,
as assembleias geral extraordinária e ordinária, reunindo
cerca de 1200 pessoas.
O evento reuniu sócios das unidades da Coooabriel,
além de seus membros familiares, diretores, conselheiros,
autoridades políticas e representativas. Na ordem de
deliberações da Assembleia Geral Ordinária (AGO),
foram discutidos assuntos referentes à aprovação
da prestação de contas do órgão da administração,
destinação das sobras apuradas, eleição e posse dos
Novos Conselheiros Administrativos e Fiscais, plano de
atividades da sociedade para o exercício de 2017, entre
outros assuntos de interesse da cooperativa. Levadas
à apreciação dos sócios, as contas foram submetidas à
votação e à aprovação dos sócios presentes.
O
Conselho
de
Administração,
em
sua
mensagem aos sócios, falou
dos desafios enfrentados no
ano 2016, especialmente,
por conta da crise hídrica na
área de ação da cooperativa.
Classificou a crise hídrica,
como a grande responsável
pelos impactos maiores na atividade dos produtores.
“Mesmo naquele cenário de crise, a cooperativa não
parou um minuto sequer. Manteve seu foco em atender
às necessidades dos seus sócios, com prudência,
apertando os freios em algumas situações, ajustando a
rota e seguindo em frente. Continuou os investimentos,
priorizando aqueles que possam gerar economia para o
produtor, como foi feito com as estruturas de granelização
implantadas nas unidades” – destacou o presidente,
Antônio Joaquim de Souza Neto, na mensagem do
Conselho.
Cumprindo
determinações
do estatuto social, os sócios
deliberaram os trabalhos da
assembleia
extraordinária
(AGE), que tratou de alteração
estatutária, e incluíram novos
CNAES
(código
nacional
de atividade econômica) às
atividades da Cooperativa, para
a diversificação de atividades.
“É o início dos trabalhos de
diversificação das atividades
da cooperativa. Um momento muito esperado pelo
nosso produtor” – declara o vice-presidente, Luiz Carlos
Bastianello.

D e s e m p e n h o
Realizações - O desempenho
e as realizações da cooperativa,
foram apresentadas aos sócios,
que acompanharam a forma
como ocorreu a formação
dos principais números, os
investimentos e o resultados da
prestação de serviços da cooperativa no exercício de
2016, um ano marcado pela pior crise hidrica da história,
ocorrida nas principais áreas de ação da cooperativa,
com impacto nas atividades dos sócios. Mas mesmo em
meio a este cenário, a Cooabriel investiu em melhorias
nas unidades, inaugurou uma nova filial, com abertura
de mais uma loja de insumos, iniciou o trabalho de
profissionalização da gestão,
realizou concurso de qualidade
de café, implantou a fazenda
modelo
com
implantação
de mais 40 mil matrizes de
café conilon, dentre outras
conquistas.
Plano de Ação : As áreas aprovadas pelos sócios
para a cooperativa atuar em 2017, contemplam: Estudo
para um novo sistema de informação integrado, seguir
com programa de qualificação, dar sequência ao programa
de cafés especiais, abrir novas unidades comerciais, dar
continuidade ao Programa PAEX, desenvolver estudos
para diversificação dos negócios, abrir novas unidades
de produção de mudas e continuar com os processos de
otimização de recebimento e movimentação de café nas
unidades de armazenagem.

- João Colombi (in memoriam) - sócio fundador da
Cooabriel, membro do primeiro conselho fiscal da história
da cooperativa, vice-presidente por 07 mandatos, colaborou
muito com o desenvolvimento da Cooabriel, e grande
participação na vida da cooperativa. A Esposa, Dona
Vitalina Mariano Colombi, recebeu o “Troféu Iluminação”
das mãos da diretoria executiva da Cooperativa, e com
alegria, deixou seu agradecimento à diretoria e aos
associados de modo geral, pelo reconhecimento ao grande
homem que foi João Colombi.

Comitê Especial para assuntos eleitorais

Eleitos:

Conselho de administração: O novo Conselho de
Administração, eleito para o mandato de 2017 a 2020,
está composto pelos sócios: Dir: Antônio Joaquim de
Souza Neto, Camilo da Silva Ramos, Fabrícia Colombi
Ortolani, Jonathan Rondelli, Luiz Carlos Bastianello,
Nivaldo Mauri, Oldar Bonatto, Onivaldo Lorenzoni,
Renato Scarpat.

O Secretário do Conselho Fiscal, Jonathan Rondelli,
ao apresentar o parecer das contas para a assembleia,
leu o parecer e acrescentou algumas considerações
sobre a atuação dos membros, bem como, sobre alguns
papeis desempenhados pelos membros. Falou sobre a
certeza dos estoques físicos da cooperativa e sócios,
a logística do café estocado nas filiais, as questões
das corretas tomada de decisões sobre o mercado e
prazos de pagamento...”Após este ano fiscalizando esta
cooperativa, percebemos muita transparência nas ações
do conselho administrativo e da diretoria executiva.
Em nenhum momento nos ocultaram informação,
responderam a todos os nossos questionamentos
e sempre colocaram à disposição toda e qualquer
informação solicitada”- declarou o secretário.
Ele falou ainda, do orgulho de ter seu nome registrado
nos 53 anos de história da cooperativa.

- José Colombi Filho (in memoriam), Sócio e expresidente e grande defensor da Cooabriel, marcou
sua vida na cooperativa como um dos mais autênticos
cooperativistas de sua história. A diretoria executiva
da Cooabriel fez a entrega do “Troféu Iluminação” à
esposa, Geralda Soares Colombi e filhas. Fabrícia,
agradeceu e recordou o exemplo do pai, na formação
cooperativista da família.

- Outro homenageado, com o “Troféu Iluminação”, foi o
Secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Gomes
de Souza Neto, apoiador dos projetos cooperativistas,
especialmente, do Programa Parceiros para a
Excelência-PAEX, em 10 cooperativas do estado
do Espírito Santo e no apoio direto em estruturas da
Fazenda modelo Cooabriel de diversificação.

- O Deputado Federal, Evair Vieira de Mello - Recebeu
das mãos da diretoria, o “Troféu iluminação” por sua
defesa em prol da cafeicultura, principalmente, pela
sua grande atuação para impedir a importação do café
conilon de outros países e por ser o primeiro degustador
do “Concurso Conilon de Excelência Cooabriel”, com
grande contribuição à qualidade do nosso café conilon.
Ele destacou em sua rede social: “O OSCAR do rural
capixaba. O “Iluminado”, oferecido pela COOABRIEL, hoje
com mais de 5000 sócios, foi uma das maiores surpresas
da nossa caminhada profissional. Um misto de alegria,
emoção e responsabilidade. Obrigado a você agricultor,
esse OSCAR “O Iluminado” divido com vocês”.

Conselho fiscal: O novo Conselho Fiscal eleito para o
mandato de 2017 a 2018: Dir: Ronan Herzog da Silva,
Antoninho Canal, Eloiza Rocha Magnago, Douglas
Busato, Waldir Martinelli, Bruno Pilon Bastianello.
DOCUMENTÁRIO DA SECA – a assembleia assistiu
ao documentário realizado pela Cooabriel que retratou
aspectos da seca ocorrida em regiões de ação da
Cooperativa no ano passado, com testemunhais de
cooperados, diretores e técnico. Cada participante
foi presenteado com uma cópia do trabalho.

- O Senador, Ricardo de Rezende Ferraço, teve
homenagem destaque em agradecimento dos sócios da
Cooabriel, pelo seu empenho na luta contra a importação
de café conilon. Em 2013, o Senador, já foi contemplado
pela Cooabriel com uma peça do “Troféu Iluminação”.

