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DIA C

A comunidade do Cº Castelan, de São Gabriel
da Palha-ES, sediou a celebração do Dia C, “Dia
de Cooperar” 2017, reunindo no dia 02 de julho,
na quadra poliesportiva da comunidade, cerca de
400 pessoas, como forma de recordar as inúmeras
atividades estruturadas e contínuas que estão sendo
realizadas e que também serão implementadas nos
próximos meses por um grande número de voluntários
das cooperativas da região.
O local foi escolhido para realização deste
evento, por representar uma comunidade rural,
com excelente infraestrutura de quadra, área
externa para estacionamento, proximidade à sede
do município, facilidade de acesso, além da região
ter grande representatividade do quadro social das
cooperativas realizadoras.
A celebração foi importante para reforçar a missão
do Dia de Cooperar (Dia C), que é unir pessoas
dedicadas ao próximo e revisar as ações dos
voluntários em prol das comunidades. Um reforço ao
próprio lema da Campanha 2017 que fala: “Atitudes
simples movem o mundo”. (Página 07)

Núcleo Feminino da Cooabriel em dia de campo debate
temas em café, diversificação e nascentes

GUIA DO CAFEICULTOR
Nesta edição, trataremos a respeito de uma
praga - a lagarta da roseta (Cryptoblabes gnidiella
– Milliére, 1884), cada vez mais presente nos
cafezais capixabas, e que tem causado sérios
danos à produção do robusta (conilon).
Essa praga é nativa do mediterrâneo, mas vem
sendo encontrada cada vez mais nas lavouras de
café conilon do Estado.
A lagarta se transforma em mariposa, que por
sua vez, possui hábito noturno, sendo facilmente
identificada nas lavouras após o escurecer. A
praga causa danos quando ainda está na fase
jovem (lagarta), alimentando-se de flores, brotos,
e frutos de uma ampla variedade de espécies
vegetais, dentre elas o café.

PÁGINA 05

Cooabriel no Primeiro Fórum
Mundial de Produtores de Café da
Colômbia

Cooabriel
reinaugura unidade
em Águia Branca-ES
A unidade da Cooabriel em Águia Branca-ES (loja
de insumos e o escritório de atendimento), no centro
da cidade, foi reformada com novo layout para oferecer
maior comodidade aos produtores. Página 02

O QUE DIZER DA
SAFRA
De acordo com nosso setor técnico, o ritmo da safra
deste ano foi atípico nas regiões produtoras do norte
e do noroeste do Espírito Santo, ocorrendo atrasos no
processo de colheita, devido à influência dos fatores
climáticos. Em regiões produtoras no sul da Bahia, o
café também demorou um pouco mais para atingir a
máxima maturação. Pág. 03

INSCRIÇÕES PARA O XIV CONCURSO CONILON DE
EXCELÊNCIA COOABRIEL FECHAM DIA 04 DE AGOSTO
Amigo sócio, você que está preparando o seu café, fique atento ao prazo das inscrições da
14ª edição do Concurso - safra 2017, realizado pela Cooabriel. Atenção também à data final da
entrega do lote inscrito. Procure sua unidade. Paticipe!

Sucessão familiar em
propriedades rurais é tema
de encontro promovido por
jovens cooperativistas
página 07
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Editorial

Camacan (BA) sediará
nova filial da Cooabriel

Feliz novo ano safra!

Em julho, foi dado início ao ano safra 2017/18 de café.
Estamos finalizando o ciclo anterior, na expectativa de
termos um ano melhor.
Os índices de chuvas foram um pouco melhores e
isto já anuncia que teremos boa florada. Bem diferente
do início do ciclo passado, em meio à mais severa seca
no Estado do Espírito Santo, que nos trouxe inúmeras
lições, dentre elas, a de que precisamos fazer um bom
uso da água no processo produtivo e na vida cotidiana,
preservando nossas nascentes e principalmente,
ajustar nossa produção com a capacidade dos recursos
disponíveis.
Estas considerações, inaugurando um ano safra,
são introdutórias nesta edição, que trás um misto
de informações da cooperativa, ocorridas nesses
meses de junho/julho. Falaremos sobre aspectos da
safra 2016/2017 que está em fase final de colheita, a
recepção, qualidade do café recebido e a contribuição da
melhoria dos índices hídricos para melhor resultado.
Nesta fase, teremos que focar no bom planejamento
das atividade que virão e no trato com as lavouras.
Segundo alerta de nossa área técnica, é preciso
estarmos atentos pois as condições de umidade
elevada combinadas com baixas temperaturas, podem
fovoreçer o ataque de doenças, como a ferrugem.
O ataque da lagarta da roseta é cada vez mais
presente nos cafezais capixabas, e esta praga tem
causado sérios danos à produção do robusta (conilon),
por isto, leiam o guia do cafeicutor.

Reafirmamos a preocupação da nossa equipe
técnica, com os frequentes plantios de café em linha
com uso de poucos clones, procedimento errado, que
acarreta danos. Um bate papo sobre este assunto,
ocorreu no dia de campo voltado ao Núcleo Feminino.
Neste início de mês, reinauguramos a unidade
da Cooabriel em Águia Branca-ES, com novo layout
para oferecer maior comodidade aos produtores
(loja e escritório) e estamos agora, empenhados nos
preparativos da mais nova unidade da Cooabriel, que
em breve será inaugurada na cidade de Camacan(BA).
Tudo isto, é motivo de celebração.
Por falar nisto, vale a pena conferir aspectos da
celebração do Dia de Cooperar, realizado no dia 02/07,
no Córrego Castelan, em São Gabriel da Palha, junto
às nossas cooperativas co-irmãs e que consolidou
mais uma vez a importância de nossas ações em prol
do fortalecimento das comunidades, a partir do lema
“Atitudes simples, movem o mundo”.
Também, reforçamos aos nossos sócios, sobre
o prazo das inscrições da 14ª edição do Concurso safra 2017, realizado pela Cooabriel. As inscrições vão
até dia 04 de agosto e a data final da entrega do lote
inscrito, vai até dia 18 de agosto.
Enfim, as páginas que seguem, são um convite a
estes e outros assuntos. Boa leitura!
Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente

A cidade de Camacan
(BA), sediará a nova filial da
Cooabriel, que funcionará
em um imóvel de 1000m² e
comportará a loja de insumos,
setor de comercialização e
atendimento aos sócios e
depósito.
Há uma grande expectativa pela abertura da unidade.
Os produtores aguardam principalmente, a abertura da
loja de insumos, que dará suporte para a atividade dos
cooperados que atualmente, se deslocam em outras
cidades para a aquisição dos produtos para café.
Um dos sócios, que tem propriedade na região e
considerado o primeiro produtor baiano a se associar,
o senhor, Paulo Sérgio Cortizo Falcon, disse que a
abertura em Camacan significa um grande passo em
uma região com grande expansão, que apesar de sofrer
os impactos da grande seca que ocorreu entre agosto
de 2015 a outubro de 2016, vê a presença da Cooabriel
como uma dádiva. “Eu gosto muito da Cooabriel e tenho
participação na luta para trazer ela para Camacan. Ela
vir e também abrir uma loja, é uma dádiva de Deus.
A Cooabriel tem sido muito importante para nós, nos
incentiva, nos ajuda na hora do crédito, sempre nos
apoia, não nos deixou numa situação difícil nesses dois
últimos anos” - destacou.
O produtor, que viu a grande seca, abalar sua
atividade, luta também por problemas de saúde, mas com
fé, vê a presença da Cooabriel como grande esperança.
“Eu louvo sempre o nome da Cooabriel por onde vou, a
carrego como um escudo de batalha e isto para mim é
muito importante” -revelou com emoção.
Endereço da Unidade: Avenida dos Pioneiros, 1029,
centro, entrada de Camacan.

Cooabriel reinaugura unidade em Águia Branca-ES

EXPEDIENTE

A unidade da Cooabriel em Águia Branca-ES (centro),
onde localiza-se a loja de insumos e o escritório de
atendimento, foi reformada, com novo layout para oferecer
maior comodidade aos produtores.
Um momento festivo de reinauguração, ocorreu no
último dia 07 de julho, com um café da manhã, que reuniu
cerca de 70 pessoas entre sócios, outros produtores,
autoridades, diretores, conselheiros e colaboradores da
Cooperativa.
“Muito feliz por estar presente neste momento tão
importante da nossa filial, que recebe melhorias no
atendimento e no ambiente de trabalho. Estamos vendo a
reação dos sócios, satisfeitos com as melhorias. Fantástico
o trabalho da equipe como um todo. É mérito da nossa
equipe de Águia Branca e das demais de suporte da
Cooabriel” – expressou o gerente da unidade, Jefersson
Ferreira de Oliveira.
Oderli Pilon, sócio, com propriedade no município de
Águia Branca, falou que um dos diferenciais da Cooabriel,
está no bom atendimento feito pela equipe. “A gente
se sente amigo do pessoal que trabalha. Somos bem

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

recebidos e tudo é bem explicado. Isto é muito bom!
Estou também satisfeito com a reforma da nossa unidade.
Quando cheguei aqui foi uma surpresa, uma nova visão,
tudo direitinho. A Cooabriel dá todo suporte aos seus
produtores, como exemplo, a armazenagem do café, lojas,
financiamentos de adubos e outros, que ajuda muito. Estou
satisfeito demais! E pensar que a Cooabriel está aqui em
Águia Branca, há 24 anos. Muito Feliz!”
Um momento de oração foi conduzido por Elizângela
Lotério, tia do colaborador Kaio dos Santos Lotério. O
gerente Administrativo, Samuel Lopes Fontes, apresentou
a linha do tempo, demonstrando aspectos da história da
Cooabriel na região.
O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de
Souza Neto, abriu o momento, falando da importância
da participação ativa dos cooperados de uma filial para
impulsionar cada vez mais a ampliação e melhorias em
estruturas. “Estamos, com alegria reinaugurando este
espaço, que dentre outras situações, revela a resposta
da participação dos nossos sócios aos empreendimentos
da Cooperativa na filial. Caminhamos juntos e aos poucos
vamos vencendo as dificuldades que a seca nos trouxe.
Este ano, com as chuvas voltando, teremos com certeza,
momentos melhores para nossa área produtiva e prevemos
uma safra melhor que a do ano passado, isto favorece a
todos. Vamos estar sempre perto de nossa cooperativa,
que trabalha pelos sócios e oferece os serviços de suporte
à toda sua atividade. A Cooabriel beneficia toda a região
onde atua. Hoje estamos reinaugurando e trazendo
melhorias nesta filial que já tem 24 anos. Daqui uns dias
estaremos abrindo mais uma filial no sul da Bahia, que será
inaugurada no município de Camacan, seguindo nosso
plano de ampliação. A cada lugar, levamos, principalmente,
bons serviços e seriedade. Parabéns aos sócios daqui e
aos colaboradores por este momento”- destacou.
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O prefeito de Águia Branca, Ângelo Ântonio Corteletti,
presente, se pronunciou e destacou que o histórico da
Cooabriel em Águia Branca, foi sempre de muita atenção
ao município, com promoção do desenvolvimento através
dos investimentos e modelo de trabalho sério que
executa. “Nosso agradecimento à Cooabriel por mais esta
ampliação, que traz benefícios a todos”- pontuou.
O sócio, Marcelo Pereira de Mello, falou da importância
das mudanças e avaliou: “Reinaugurar, traz sempre
melhorias. As adaptações, o novo modelo dos espaços
reformados foi muito bem feito e importante, pois traz
realmente mais comodidade e agilidade no atendimento,
tudo no seu devido lugar e melhorias para o ambiente dos
funcionários. A loja ficou mais bonita e bem apresentável.
Estou muito satisfeito e isto também significa que a
Cooabriel cuida bem das suas unidades”.
Visitou a unidade, a produtora do município, Luzia
Alochio, que operacionaliza na Cooabriel junto com o
irmão, que é sócio. Ela disse que a Cooabriel é como uma
grande cuidadora dos agricultores. “Vejo que a Cooabriel
está sempre pronta a ajudar os produtores. Oferece bons
serviços, bons preços nos produtos, bom atendimento
e muita facilidade de trabalhar com o produtor. Sou
apaixonada por atuar na propriedade e o modelo da
Cooabriel me deixa muito satisfeita. Estou me preparando
para me associar também”.
Naquele dia, cerca de 200 produtores visitaram a
unidade, sempre com impressões positivas sobre as
melhorias. A alegria da equipe foi constante e os produtores
fizeram bons negócios com os produtos promocionais da
loja de insumos.
“Agradeço a Deus por tudo. Especialmente, a
oportunidade desta experiência e rogo Sua proteção em
todos os momentos de nossa empresa, nosso trabalho e
nossa vida” – finalizou o Gerente, Jefersson.

Diretoria Executiva:
- Antônio Joaquim de Souza Neto (Presidente),
- Luiz Carlos Bastianello (Vice Presidente)
- Onivaldo Lorenzoni (Secretário).
Conselheiros Administrativos:
Camilo da Silva Ramos, Fabricia Colombi, Jonathan Rondelli, Nivaldo
Mauri, Oldar Bonatto e Renato Scarpat.
Conselheiros Fiscais:

Efetivos: Bruno Pilon Bastianello, Douglas Busato, Waldir Martinelli
Suplentes: Antoninho Canal, Eloiza Rocha Lopes Magnago, Ronan Herzorg da Silva.
Jornal da Cooabriel - fundado em março de 1987 - Distribuição gratuita

JUNHO-JULHO 3

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 04 DE AGOSTO
XIV CONCURSO CONILON DE EXCELÊNCIA

Amigo sócio, você que está preparando o seu
café, fique atento ao prazo das inscrições da 14ª
edição do Concurso - safra 2017, realizado pela
Cooabriel. Atenção também à data final da entrega
do lote inscrito.
O prazo para as inscrições termina no dia
04 de agosto/17. Para participar, basta procurar
a unidade da cooperativa (filial) que realiza a
movimentação.
Já para a entrega final do lote do café inscrito, o
sócio terá até o dia 18 de agosto.E poderá participar
com café natural e ou cereja descascado.
A inscrição será somente 01 (um) lote de café,
portanto, deverá escolher a categoria que irá
participar (ou natural ou cereja descascado). O
sistema de secagem poderá ser por terreiros ou
por secador a fogo indireto, sendo que será vetada
a inscrição de cafés provenientes de secador a
fogo direto.
Serão selecionados os 20 melhores lotes, sendo
10 lotes preparados pelo sistema natural e 10 lotes
pelo sistema cereja descascado, que atendam
ao padrão previsto no artigo 6º do regulamento e
preceitos de sustentabilidade na produção.
O concurso é um dos instrumentos de incentivo
da Cooabriel para a melhoria da qualidade do café
conilon em sua área de ação.

DE OLHO NO CAFÉ

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

- Cerca de 90 a 95% da safra de café conilon já foi
colhida na área de ação da Cooabriel (análise até
14/07/17).
- A Cooabriel participou do Primeiro Fórum Mundial de
Produtores de Café, realizado de 10 a 12 deste mês de
julho, em Medellin, Colômbia, para debater os principais
desafios da sustentabilidade dos produtores.

Amigo Sócio, PARTICIPE! Prepare o café. Faça
sua inscrição.
Você sabe como apurar qualidade no seu café,
especialmente, na colheita de frutos maduros e
no emprego de bons processos de secagem e
beneficiamento.
O XVI Concurso Conilon de Excelência, está
sendo realizado com apoio de alguns parceiros,
motivadores da qualidade do café conilon: Sicoob,
Fertilizantes Heringer, Sistema OCB-ES/Sescoop,
Sebrae-ES e Oxiquímica.

O QUE DIZER DA SAFRA 2017?

- O Conselho Nacional do Café, através do deputado
Silas Brasileiro, participou do painél no Primeiro Fórum
e apresentou os trabalhos que o Brasil desenvolve para
a preservação do meio ambiente e para a geração de
empregos e renda a milhões de pessoas, salientando
a necessidade de que os gastos com os aspectos
socioambientais sejam compartilhados com os demais
setores da cadeia produtiva, fazendo com que a
sustentabilidade exista, de fato, em seu tripé social,
ambiental e, principalmente, econômico.
- Vietnã, segundo país maior produtor mundial de café,
quer ampliar e renovar seu parque cafeeiro em 25%
até 2020 para aumentar produtividade.
- O Brasil exportou 32,906 milhões de sacas de café no
ano safra 2016/2017 – que vai de julho de 2016 a junho
de 2017, de acordo com dados divulgados pelo Cecafé
(Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).
- O México dará impulso à produção de café no país a
partir de um programa de renovação das plantações
financiado pelo Governo e pretende mais do que triplicar
sua produção anual de café nos próximos 15 anos.
- Levantamento realizado pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) sobre os estoques finais
privados de café da safra 2016 aponta um volume de
9,86 milhões de sacas armazenadas em todo o país.
- Os estoques de café verde dos Estados Unidos
fecharam o mês de junho com alta de 180,42 mil sacas
de 60 kg, totalizando 7,29 milhões de sacas. O país
norte-americano é um dos principais importadores do
café brasileiro.

A colheita do café conilon está praticamente finalizada
na área de ação da Cooabriel, tanto no Espírito Santo,
quanto na Bahia. Existem ainda algumas áreas a
serem colhidas, em lavouras com variedades de cafés
tardios, mas praticamente 90 a 95% dos cafés já foram
colhidos.
De acordo com nosso setor técnico, o ritmo da safra
deste ano foi atípico nas regiões produtoras do norte
e do noroeste do Espírito Santo, ocorrendo atrasos no
processo de colheita, devido à influência dos fatores
climáticos. Em regiões produtoras no sul da Bahia, o café
também demorou um pouco mais para atingir a máxima
maturação. “A colheita foi iniciada um pouco mais tarde
nesta safra, sendo que os produtores priorizaram as
lavouras mais novas, plantas com clones separadas
(clone em linha e maturação diferenciada), ocasionado
colheita diferenciada por carreira” – falou o coordenador
técnico da Cooabriel, Engenheiro Agrônomo, Wander
Ramos Gomes.
CHUVAS X PRODUÇÃO
O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de
Souza Neto (Toninho), disse que muitos cafés ainda
estão sendo trabalhados pelo produtor em secagem e
beneficiamento, mas é possível estimar que teremos
uma melhoria de resultados em relação à safra 2016.
Ele recorda, que o ano passado a safra foi baixa, já
comprometida desde o ano anterior pois os cafeeiros
não receberam água no momento da florada e do
desenvolvimento do grão (nos últimos meses de 2015).
“Apesar de ocorrerem boas chuvas no mês de janeiro de
2016, mas já haviam perdas que se acentuaram com a
seca severa nas fases seguintes e resultou em grandiosa
quebra na safra passada, com grãos muito pequenos,
baixo rendimento no campo e beneficiamento, com as
consequências que todos nós vivemos” - recordou.
Numa amostragem das chuvas que contribuíram para
melhorar a safra de 2017, o Presidente, demonstrou
que as chuvas entre os meses de outubro a dezembro
do ano 2016, foram determinantes. Ele recordou que
no período, os índices verificados em São Gabriel da
Palha-ES, atingiram 530 mm de chuva. “As boas chuvas
naquela fase de granação do fruto, foram importantes e
também as chuvas deste ano. Os dados médios para
os meses de janeiro a junho de 2017, verificados nas
regiões de São Gabriel da Palha e São Domingos

do Norte, registram em média 461mm de chuvas na
região. Foi a melhor média desde o ano de 2014 quando
registrou 434mm”- destacou.

COOABRIEL FAZ PALESTRA NO

RECEPÇÃO X QUALIDADE

ENCONTRO DE PRODUTORES

Os bons índices de chuvas, influenciam todas as
áreas. Nesta safra (de janeiro até o dia 07 de julho), a
Cooabriel recebeu 539.531 sacas dos seus sócios, um
incremento de 18%, em relação à quantidade recebida
no mesmo período do ano passado, que totalizaram
457.274 sacas. “Além da melhoria da recepção da safra
da cooperativa, o aspecto físico do grão melhorou e o
resultado do tipo no volume recebido, com aumento de
127% nos cafés tipo 7 para melhor” – disse Toninho.
O Agrônomo, Wander, avaliou também a qualidade dos
cafés da safra, e listou algumas características: Os grãos
estão com peneiras maiores, um bom aspecto visual,
pouca broca e menos cafés verdes, reduzindo assim a
presença de cafés Pretos, Verdes e Ardidos (PVA).

EM SANTA LUZIA (BA)

NOVO ANO SAFRA
Ao avaliar o novo ano safra que começa agora e vai
até 2018, o agrônomo fala de boas expectativas, mas
também alerta sobre algumas situações. “A safra futura,
está começando bem. Com bons índices pluviométricos
no período, que ajuda a manter a capacidade de recarga
do lençol freático e das represas. Ainda é muito cedo
para definirmos uma safra, mas as chuvas podem nos
garantir uma boa florada. No entanto, a preocupação
é a umidade relativa mais elevada juntamente com
as temperaturas que possam favorecer ao ataque de
ferrugem, doença que prefere temperatura ideal média
entre 21ºC a 24ºC. Devemos estar atentos e não vacilar
para evitar que o cafeeiro perca as folhas ou reduza
o pegamento da florada. Além disto, devemos estar
atentos às baixas temperaturas próximo de 15º noturno,
atrelado aos ventos frios, que podem ocasionar outras
doenças oportunista para esse período”.
Conjunto de tecnologias - Antecipando a estas
questões de doenças oportuninistas, a Cooabriel está
desenvolvendo um programa que irá funcionar como
uma “barreira” com prevenção e controle, envolvendo a
sua área técnica e o setor de insumos. O produtor pode
procurar informações nas lojas da Cooabriel, sobre o
assunto.

O Engenheiro agrônomo da Cooabriel, Luiz
Vicente Thomaz, ministrou palestra no Encontro
de Produtores, realizado no município de Santa
Luzia (BA), onde debateu o assunto sobre “Clones
e Espaçamento”, demonstrando a relação do
desenvolvimento das lavouras a partir da escolha
de bons materiais genéticos e outras tecnologias de
produção, com ênfase à formação de lavouras.
O evento, foi realizado no dia 30 de junho, na
Câmara de vereadores do município e reuniu em
torno de 70 produtores.
A promoção foi da Yara Brasil Fertilizantes, que
trabalhou temas voltados à Nutrição do Café.
O agrônomo, Vicente, atende aos sócios da
região e é um profissional conhecido dos produtores
o que deixou o público bastante à vontade para
questionamentos durante o evento.
Representou também uma oportunidade de
anunciar a abertura da unidade da Cooabriel no
município vizinho de Camacan, para breve.

4 JUNHO-JULHO

Núcleo Feminino da Cooabriel em dia de campo debate
temas em café, diversificação e nascentes

Espaço Sustentável
Gestão dos Custos
Thiago de Lima Nascimento I Samara Cuquetto Batista
Consultores Técnicos - Cooabriel

No dia 26 de junho, 29 integrantes do núcleo feminino da Cooabriel, se reuniram na
Fazenda Experimental da cooperativa, para conhecerem os projetos em andamento na
área experimental e participarem de uma palestra técnica ministrada pelo técnico e gerente
do setor de produção, Alison Scalfoni, que é também tecnólogo em agronegócio.

A experiência foi em formato de “Dia de Campo”. As
mulheres conheceram a primeira etapa do projeto da
Fazenda, debateram temas sobre café, diversificação e
preservação de nascentes. Visitaram a área de plantio
das matrizes de café conilon e participaram do debate
junto ao técnico, sobre o desenvolvimento de matrizes
e os perigos de implantar plantio em linha com uso de
poucos clones.
“Muito interessante a participação das mulheres do
núcleo, que se mostram realmente envolvidas com a
atividade no campo. O interesse delas a respeito dos
melhores clones, a preocupação tanto na escolha,
quanto na condução dos materiais genéticos, além do
manejo adequado, foi muito interessante e mostram
que elas entendem do processo” – avaliou Alison.

Preocupação do plantio em
linha com poucos clones
Os principais questionamentos da mulheres sobre
este assunto, foram respondidos pelo técnico,
conforme segue:

Preservação de nascentes e
diversificação de culturas
Nestes temas, o técnico e as mulheres, falaram
sobre a questão do manejo de irrigação nas lavouras,
recordando a questão da grande seca da região em
2016 e as lições disto. “Planejamento da atividade
de acordo com potencial hídrico da propriedade,
conservação e preservação das nascentes, inclusive,
com a construção de caixas secas, técnica simples
que evita o assoreamento, retém água das chuvas e
conserva o solo” – falou Alison, que também explicou
sobre o projeto de diversificação de culturas e manejos.
“As variedades de culturas a serem implantadas na
fazenda estão em estudo” – destacou.
Assim como várias integrantes, que atuam diretamente
em todo trabalho na lavoura, desde o plantio, Rosana
Herzog Los, disse que ficou impressionada com o
andamento do projeto da fazenda. “Foi muito bom,
conhecer e aprender. O Alison explicou tudo muito bem.
E apesar do pouco tempo da visita, foi possível ver parte
da fazenda. E digo que fiquei impressionada com o que
já está feito. Muita dedicação na condução, capricho
e cuidados. A Cooabriel está de Parabéns. O local é
maravilhoso, bem localizado e um espaço importante
para a gente aprender. Adorei.” – destacou.
O dia de campo, foi realizado pela coordenadoria do
núcleo, e reforça o grande papel da participação das
mulheres dentro de todo processo produtivo do café.
“Elas mostram que não estão a passeio, mas querem
aprender e buscar entender o porquê das coisas” –
avaliou a coordenadora, Nadya Bronelle, que organizou
o evento, com base no plano de trabalho elaborado pelo
núcleo para o ano de 2017.

O plantio em linha de poucos clones prejudica a
produção?
Alison Scalfoni - As técnicas de plantio, e o sucesso
na produção de café conilon, depende da qualidade
das mudas e dos clones a serem implantados. Uma
grande preocupação que temos hoje nos novos
plantios são o estreitamento de clones que tem
ocorrido em grande frequência. O plantio de um único
genótipo, ou poucos clones, dificulta a polinização e a
fecundação dos grãos, com isso há abortamento e a
queda na produção do café.
Como fazer a escolha do número adequado de
clones e definir os arranjos de plantios?
Alison Scalfoni - A Cooabriel vem trabalhando e
orientado os plantios de lavouras, com variedades
e clones em linhas especifico para cada produtor e
região, sendo assim as variedades podem ser precoce,
médio e tardio, facilitando no processo de colheita do
café e os clones de acordo com o porte de plantas,
tolerância a pragas, doenças e capacidade hídrica.
Orientamos o plantio de vários clones, temos neste
sentido um arranço de clones corretos para nossos
produtores, para ter melhor fecundação e produção.

O processo de modernização do setor
agropecuário trouxe consigo a ideia de
maximizar os fatores de produção, a fim de
obter maior produtividade e rentabilidade.
No entanto, faz-se necessário um maior
investimento, ou seja, o desembolso de
maiores quantias para o empreendimento.
Diante disso, existe a necessidade de
modelos administrativos que busquem a
redução dos custos de produção e o aumento
do faturamento. Uma boa administração,
é alternativa para identificar os “gargalos”
dentro do sistema produtivo, trazendo
informações que nos permitam uma melhor
eficiência produtiva.
É muito comum os produtores rurais
tomarem decisões baseadas apenas em sua
experiencia, tradição, “conversinhas”, entre
outros.
Quando a rentabilidade é baixa, o produtor
até pode perceber, mas tem dificuldade em
quantificar e identificar os “gargalos”, daí a
importância de uma boa gestão dos custos
para auxiliá-lo na tomada de decisões
estratégicas.
O produtor que não têm controle dos seus
custos de produção, corre vários riscos,
dentre eles:
-Desconhecimento
do
resultado
do
negócio;
-Investimentos desnecessários, aumentando
o custo e diminuindo o lucro;
- Facilidade de endividar-se e perder ganhos
obtidos;
- Descapitalização;
- Entre outros.
O objetivo é a avaliação financeira e a
determinação de seus lucros e prejuízos
durante
um
determinado
período,
fornecendo subsídios para diagnosticar a
situação e realizar um planejamento eficaz,
sendo mais competitivo e sustentável.
É fundamental que o produtor esteja
bem informado sobre seus custos e seu
comportamento, para elaborar estratégias
que busquem a melhor alternativa possível.

				

GUIA DO CAFEICULTOR
LAGARTA DA ROSETA, O QUE FAZER?
Perseu Fernando Perdoná, Engº Agrônomo -Consultoria Técnica Cooabriel e Wander Ramos
Gomes – Engº. Agrônomo. Msc. Coordenador da Consultoria Técnica da COOABRIEL

Essa praga é nativa do mediterrâneo, mas vem
sendo encontrada cada vez mais nas lavouras de café
conilon do Estado.
A lagarta se transforma em mariposa, que por sua
vez, possui hábito noturno, sendo facilmente identificada
nas lavouras após o escurecer. A praga causa danos
quando ainda está na fase jovem (lagarta), alimentandose de flores, brotos, e frutos de uma ampla variedade de
espécies vegetais, dentre elas o café.
Na fase adulta, são pequenas mariposas que
podem chegar de 7,5 a 8 mm de envergadura, e de cor
predominantemente cinza-escura (Foto 01), já na fase
jovem, a lagarta atinge de 10 a 11 mm de comprimento
e vivem agrupadas, tecendo uma espécie de teia de
seda prendendo os restos florais aos frutos na roseta
(Foto 02).
Foto:http://54.94.188.1/
defesavegetal/img/pragas

(Foto 01)-fase adulta

(Foto 02) - fase jovem

No Estado, a praga passou a causar prejuízos
significativos a partir do mês de dezembro na safra de
1999/2000. Sua ocorrência e o grau de severidade é muito
influenciado pelo clima, clones, espaçamento, número
de galhos, tipo de irrigação (a irrigação localizada, por
não derrubar a palhada dos restos florais, favorece a
presença da praga).

NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello
Assessor Jurídico da COOABRIEL

Abaixo, seguem respostas de alguns questionamentos
feitos por produtores em assuntos diversos:
1 - O QUE MUDOU NA APOSENTADORIA RURAL?

Quando os ambientes agrícolas, substituem a
diversidade natural por um reduzido número de plantas,
ocorre um desequilíbrio no sistema, o que induz às
alterações na relação dos seres vivos e seus predadores
naturais, causando o aumento da população de insetos,
fungos, bactérias e plantas que competem com a cultura
de interesse, reduzindo sua produtividade e causando
danos econômicos, passando a ser denominadas
pragas.
Nesta edição, trataremos a respeito de uma praga
- a lagarta da roseta (Cryptoblabes gnidiella – Milliére,
1884), cada vez mais presente nos cafezais capixabas,
e que tem causado sérios danos à produção do robusta
(conilon).

Origem e Características
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O maior surgimento desse inseto/praga são
observados em campo nas situações: Sistema de
irrigação localizada, baixo índice pluviométrico (falta de
chuva mais volumosas, que proporcionam mais rápido
desenvolvimento de grãos e retirada dos restos florais),
clones que possuem maior proximidade entre as
rosetas. O tempo que os restos florais permanecem na
roseta, é diretamente proporcional ao índice de ataque
da praga.

Prejuízos causados
É importante saber que o simples fato de encontrar
a lagarta na roseta, não significa que essa esteja
causando prejuízo, pois ela se alimenta também da
palhada da florada, e não apenas dos frutos, portanto, é
necessário cautela antes de iniciar o controle, evitando
gastos desnecessários.
O dano causado pela lagarta, começa quando
ela se alimenta ainda da flor fechada, seguindo para
o pedúnculo (inserção que liga o grão à roseta) dos
frutos chumbinhos, dos frutos chumbões causando
queda prematura. Em grandes ataques pode causar
danos nas varetas perto da roseta com flor. Mas é
difícil de quantificar os prejuízos, devido sua ocorrência
quase sempre coincidir com a cochonilha da roseta
(Planococcus citri e P. s), mas estima-se que os danos
cheguem, quando num estado mais avançado, de 30
a 40%, conforme já constatado em algumas regiões
produtoras de café conilon, e relatado por técnicos da
COOABRIEL.

Controle
Para alcançar um controle eficiente, é necessário
estar atento à ocorrência da praga na lavoura, o
que ocorre geralmente nas florações e durante o
desenvolvimento dos frutos.
A lagarta se refugia entre os grãos na roseta e
pela teia de seda que envolve a palhada da flor. É
extremamente importante que seja utilizado inseticida
com registro para a cultura, um alto volume de calda,
um produto desalojante e um espalhante penetrante
siliconado, a fim de ter sucesso no contato do produto
com a praga, consequentemente, maior controle.
O produtor deve procurar um técnico de
sua confiança para ser orientado com intuito
de aumentar a eficiência da pulverização
por meio da tecnologia de aplicação.

Por enquanto nada mudou. Todas as regras referente
ao benefício de aposentadoria por idade do trabalhador
rural continuam em plena vigência, ou seja, 60 anos
para homens e 55 para mulheres com comprovação
de pelo menos quinze anos de exercício da atividade
rural, devendo estar exercendo a atividade no momento
do requerimento, podendo ser descontínuo e se nesta
descontinuidade exercer atividade urbana, não deve ser
grande o espaço de tempo.
A proposta que tramita no senado, altera a idade
para a mulher rural se aposentar de 55 para 57 anos e
ao invés de comprovar o exercício da atividade rural, a
proposta substitui essa comprovação pela comprovação
de uma contribuição de 5% sobre o salário mínimo.
Há uma discussão para que não se aplique esta
regra e há discussão para que esta regra não se aplique
a todos os trabalhadores rurais. Aqueles trabalhadores
em condições menos favorecidas estariam excluídos
desta regra e portanto, obteriam o benefício sem a
contribuição.
Se aprovada como está hoje, o que mudaria seria
a idade da mulher para 57 anos de idade e ter que
comprovar por quinze anos que contribuiu com a
previdência. A alíquota que pretendem implantar ao
trabalhador rural é equivalente a R$ 46,85 mensal
considerando o salário atual. Certamente haverá muita
discussão acerca da contribuição do trabalhador rural
e se realmente a regra passar a vigorar, o trabalhador
rural precisa estar atento à mudança porque sem
a contribuição não haverá aposentadoria nem os
outros benefícios. Tem que ser uma decisão imediata.
Chamamos a atenção para este fato da decisão porque
a informação muitas vezes demora a ser absorvida pelo
rural. Só pra se ter uma ideia, a Lei 8.213 foi publicada
(passou a valer) em 24.07.1991 e passados basicamente
26 anos de vigência, ainda tem pessoas que acreditam
que para aposentarem precisa somente de ter a idade
mínima de 55 mulheres ou 60 homens.
É importante frisar que não há nada aprovado, tudo
ainda é discussão e até passar a valer, pelo andar da
carruagem, vai demandar um bom tempo e discussões
acaloradas devem acontecer. O que recomendamos,
é ficar atentos às mudanças porque a inércia poderá
prejudicar direitos.
2 - QUAIS OS CUIDADOS QUE O PRODUTOR
DEVE TER ANTES DE CONTRATAR UM SEGURO
RURAL?
Muito embora seja cansativo em decorrências das
inúmeras e complexas cláusulas contratuais, o que
recomendamos é uma leitura atenta do que consta nos
contratos de seguro. Aquilo que está no contrato é o
que vale em regra, muito embora pode ter algumas
cláusulas abusivas. Observar se aquele seguro é o
adequado para sua situação e em quais situações
haverá cobertura e quais as medidas devem ser
tomadas para acionar a seguradora. Recomendamos
que o produtor leve uma minuta do contrato pra casa
e leia com atenção e aquelas cláusulas que não
conseguir interpretar, leve-as a um advogado para que
as esclareça.
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COOABRIEL no Primeiro Fórum Mundial de Produtores de Café da Colômbia

O Vice-Presidente da Cooabriel, Luiz Carlos
Bastianello, integrou a delegação brasileira presente
no Fórum Mundial de Produtores de Café, realizado de
10 a 12 de julho último, em Medellín, na Colômbia. Sua
participação teve o apoio do Sistema OCB-ES/Sescoop.
O evento reuniu representantes de todos os países
produtores para debate dos temas: “Sustentabilidade
Econômica do Produtor de Café, Desenvolvimento Rural
e Indicadores Socioeconômicos no mundo do café” e
“Adaptação a Alterações Climáticas na Produção de Café”.
O Brasil participou do painél, “Sustentabilidade
Econômica do Produtor de Café”, com palestra do
presidente executivo do Conselho Nacional do Café
(CNC), Silas Brasileiro.

Segundo, Luiz Carlos, o Fórum foi importante e
demonstrou grande preocupação com o setor produtivo.
“O principal ponto foi ampliar discussões para criar uma
rede de sustentabilidade, chamando a atenção para a
necessidade do setor industrial, além do produtor, em
arcarem os custos para que a sustentabilidade seja
realmente exercida nas esferas social, ambiental e
econômica” - avaliou Bastianello.
Ele participou da rodada de trabalhos temáticos,
que teve objetivo de ampliar discussões a respeito
dos problemas da cafeicultura das diversas regiões
do mundo, como: baixos níveis de preço ao produtor e
volatilidade excessiva, adaptação à mudança climática,
escassez de mão-de-obra, dificuldade de sucessão
geracional e condições sociais precárias dos produtores.
Com isto, foi criado um documento final que inclui um
Plano de Ação. Desse Plano de Ação, está previsto um
estudo para analisar o comportamento dos preços do
café nos últimos 40 anos, dos custos de produção no
período e a correlação entre ambos. Um Comitê com
representantes da produção e indústria será formado
tendo o compromisso de apresentar o estudo em março
de 2018.
O próximo Fórum de Países Produtores de Café será
realizado em 2019 e o local será definido pelo Comitê.

Listas de sócios eliminados
De acordo com artigo 16, inciso VII do Estatuto
Social, com efeitos do § 2º do mesmo artigo,
ficam os sócios abaixo nominados, notificados
da eliminação do quadro social da Cooperativa
Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel, por
estarem inativos há mais de dois anos:

Participação no 34° Congresso de Nematologia

O Engenheiro Agrônomo da Cooabriel, Adriano
Barros, participou do 34° Congresso de Nematologia,
realizado de 03 a 07 de julho e que reuniu em VitóriaES, palestrantes de renome, no cenário nacional e
internacional para debate em torno do tema.
O Agrônomo disse que o evento foi de grande
importância, especialmente, por acompanhar os
debates de ideias em torno dos desafios e soluções
estratégicas para o manejo de nematoides. O evento
apresentou os trabalhos de pesquisas com diagnósticos
e alternativas para os problemas deste patógeno.
“Nematóides, são vermes microscópicos responsáveis
pelo declínio de várias lavouras em todas as culturas
em todas as regiões do Brasil com grande impacto
econômico. Muitos problemas relacionados à necrose
no cafeeiro podem estar relacionado ao verme, por isto
temos que intensificar as coletas para diagnóstico” –
avaliou Adriano.

Comitiva de Uganda-África
visita Cooabriel
Em junho último, a Cooabriel recebeu a visita do
Ministro da Agricultura de Uganda, África, Sr. Vincent
Ssempijja, do Diretor de Desenvolvimento do Café em
Uganda Apollo T. Kamugisha e o diretor Emannuel
Niyibigira, como parte de uma missão técnica para
conhecimento da cafeicultura de café conilon do
Espírito Santo, nas áreas de pesquisa, organização de
produtores, processo de produção de mudas.
A comitiva veio à Cooabriel para conhecer o modelo
de trabalho desenvolvido pela cooperativa junto aos
produtores, sua estrutura de serviços e também o
processo de produção de mudas de café conilon.

Representantes da Cooabriel no
Encontro de ADHs das Cooperativas
Capixaba
As colaboradoras
da Cooabriel, Laisa
Gomes Ferreira da
Fonseca,
Nadya
Bronelli e Tayani
A.Mauri das Mercês,
participaram
do
Encontro de Agentes
de Desenvolvimento
Humano
das
Cooperativas
Capixabas, realizado no final do mês de maio, em
Domingos Martins/ES, reunindo representantes dos
diversos ramos do cooperativismo estadual.
O evento, promovido pelo Sistema OCBSESCOOP/ES, teve o objetivo de capacitar e
aprimorar as atividades realizadas pelos ADHs,
junto às cooperativas, com alinhamento sobre os
programas e normas do Sistema, avaliação do
plano de trabalho 2017 e propostas para 2018, além
de participarem de curso da área de inovação, na
abordagem do Desing Thinking.

Entre nós.....

Encontro reunirá mulheres
para debater o tema
Afetividade x Sexualidade

Foto: foto do Geraldo

Essa fofura, é Ester Keppe, que fará 04 meses dia 25/07.
Filha de Carlos Roberto Keppe (nossos funcionário) e
Angélica. Netinha de Roberto Schimidt Keppe ( sócio ) e
Cely - avós paternos; Gerônimo da Silva Mattos e Ercília
- avós maternos.

Momento especial: “Coral da Igreja Casa de Oração de Água
Limpa, no 4º Encontro de Corais, em 01/07, na Matriz-São Gabriel
da Palha-ES . O coral é formado por muitos sócios da Cooabriel,
moradores do Córrego Água Limpa, Guararema, Nova Venécia-ES.
É regido pelo Maestro, Janin Martins de Oliveira (nosso sócio).

No dia 19 de julho, o Núcleo Feminino da
Cooabriel, promove em parceria com o Sistema
OCB-SESCOOP/ES um encontro destinado
às mulheres, com a profissional,
Flaviane
Brandemberg, que tratará do tema “Afetividade x
Sexualidade.
O encontro reunirá, cerca de 70 mulheres,
na área do Clube Recretivo Vale do Rio, em
São Gabriel da Palha, para debater o tema que
aprofundará várias questões sobre os fatores que
inteferem na sexualidade, como o processo de
envelhecimento, mudanças fisiológicas e outros.
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COOABRIEL CONVIDA PARA NOVAS TURMAS DO
CURSO PRODUTOR INFORMADO
A partir do dia 17 de julho, estão abertas as
inscrições para as novas turmas do curso “Produtor
Informado”, um programa do Cecafé-Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil, realizado junto à
Plataforma Global do Café (GCP – do inglês, Global
Coffee Plataform) que a Cooabriel é parceira, para
possibilitar capacitar cafeicultores interessados
em melhorar a gestão de suas propriedades e a
sustentabilidade de sua produção, adotando o
computador e a internet como ferramentas de apoio
e informação.
Os interessados tem até o dia 18 de agosto para
a inscrição, que serão realizadas nas unidades da
Cooabriel, onde ocorrerão os novos cursos.
Para se inscrever, procurar umas das filiais
(Locais das turmas - ver ao lado), com copia de um
documento de identificação que tenha o cpf e copia
da Inscrição estadual.

Inscrições: 17/07/17 a 18/08/17
Locais das turmas (ES): Boa Esperança, Águia
Branca, Nestor Gomes, Nova Venecia, Vila Valerio e
São Gabriel da Palha.
Inicio das Aulas - 25/08/2017.
Quem poderá participar : Socios, esposas, filhos
fucionarios ou meeiros. Acima de 16 anos.
Os filhos, esposas e funcinários devem trazer os
seu documento de identificaçao e a Inscrição estadual
a quem esta vinculado (pai ou mae, esposo (a) Patrao
(produtor).

As salas estao sendo providenciadas. Procure
informações nas unidades sobre o seu local de curso.

Celebração do DIA C no Cº Castelan -São Gabriel da Palha

A comunidade do Cº Castelan, de São Gabriel
da Palha-ES, sediou a celebração do Dia C, “Dia de
Cooperar” 2017, reunindo no dia 02 de julho, na quadra
poliesportiva da comunidade, cerca de 400 pessoas, como
forma de recordar as inúmeras atividades estruturadas
e contínuas que estão sendo realizadas e que também
serão implementadas nos próximos meses por um grande
número de voluntários das cooperativas da região.
As cooperativas de São Gabriel da Palha, Cooabriel,
Coopcam, Sicoob, Coopesg e Cooptex, aderiram ao Dia
C em 2014, e têm desde então, desenvolvido inúmeras
ações a partir de uma equipe formada por voluntários
colaboradores e sócios. A ação no Castelan, foi uma
realização destas cooperativas em parceria com o Sistema
OCB-ES e mobilizou dezenas de voluntários.
O Dia de Cooperar (Dia C), na verdade, começou no
ano 2009 em Minas Gerais pelo Sistema Ocemg. Já no
ano de 2015, cooperativas de todo o país abraçaram o
programa que passou a ser realizado por todos os estados
brasileiros. Em 2016, foram 774 municípios que realizaram
ações. Os 26 Estados e o Distrito Federal participam do
programa, sendo 1278 cooperativas participantes com o
apoio de 86.869 voluntários.
Dia C no Castelan - O local foi escolhido
para realização deste evento, por representar uma
comunidade rural, com excelente infraestrutura
de quadra, área externa para estacionamento,
proximidade à sede do município, facilidade de
acesso, além da região ter grande representatividade
do quadro social das cooperativas realizadoras.
A celebração foi importante para reforçar a missão do
Dia de Cooperar (Dia C), que é unir pessoas dedicadas
ao próximo e revisar as ações dos voluntários em
prol das comunidades. Um reforço ao próprio lema da
Campanha 2017 que
fala: “Atitudes simples
movem o mundo”.
O
Coordenador
da
comunidade,
Edson Castelan, na
abertura do evento,
agradeceu a iniciativa
das
cooperativas
e falou do efeito
transformador
do
programa
durante
toda experiência de
organização, desde
a reforma da quadra
para sediar o evento.
“O evento despertou o desejo do voluntariado e junto com
a equipe das cooperativas ,membros da comunidade se
envolveram e se dispuseram a transformar a quadra,
chegando a este resultado maravilhoso”- destacou.

Sucessão familiar em propriedades
rurais é tema de encontro promovido
por jovens cooperativistas

Programação – O público, formado por membros
do Castelan, comunidades vizinhas, lideranças
cooperativistas e voluntários das cooperativas,
participaram de toda programação do dia, tendo início
com culto na igreja da comunidade, seguido de lanche
solidário e várias atividades recreativas e educativas.
Dentre as atratividades realizadas no dia, citamos:
brincadeiras, teatro, pintura de rosto, danças, show
musical com o cantor, Douglas Barbosa, carrinho de
pipoca e algodão doce, almoço de confraternização.
Também foram oferecidos serviços grátis à população,
como aferimento de pressão e teste de glicose,
realizado pelos profissionais da UNIMED;
corte
de cabelos masculino e feminino, realizado pelo
cabelereiro, Rodrigo Ferreira e depilação egípcia facial
e de sobrancelhas.
Ao final, após um delicioso almoço de confraternização
oferecido pelas cooperativas, uma ação entre amigos,
com vendas de cartelas em valor simbólico para
sorteio de prêmios, possibilitou à comunidade recolher
recursos para aplicar em melhorias. O público ainda
visitou o espaço da “maquete” sobre meio ambiente e
receberem mudas de espécies nativas.
Presidentes das cooperativas realizadoras e
apoiadoras, se pronunciaram e destacaram vários
pontos do “Dia C”, na transformação socioambiental
das comunidades. São eles: Sr. Esthério Sebastião
Colnago (Sistema OCB-ES),Sr. Antônio Joaquim de
Souza Neto (COOABRIEL) Sr.Bento Venturim(Sicoob),
Sr.Advaldo Antônio Zotteli (Coopcan), Sra.Dreize Rigo
Teodoro Pisck(da Coopesg), Sra.Keyla Almeida Aguiar
(Cooptex).
O presidente da
Cooabriel,
Antônio
Joaquim de Souza
Neto, falou do efeito
transformador de todas
as formas de cooperação.
“Temos que trabalhar
cada vez mais a atitude de
cooperar para transformar.
O movimento cooperativista
em todas as suas áreas,
realiza e melhora a vida das
pessoas, especialmente,
este
programa
que
desperta o voluntariado.
Um
cooperativismo
sério edifica, por isto
temos que valorizar a representatividade de lideranças
cooperativistas, especialmente, nas decisões de
caráter político. Nós temos que levantar a bandeira
do cooperativismo no Brasil, pois lideranças de visão
cooperativista, trabalham com honestidade para o
povo, num bem coletivo” – falou.

No último dia 12 de julho,ocorreu em São Gabriel da PalhaES, um encontro que debateu o tema “Sucessão Familiar nas
Propriedades Rurais”, numa promoção do Núcleo de Jovens
Cooperativista - Rodrigo Sardinha”. Mais de pessoas 100
participaram do evento que reuniu pais, filhos e outros membros
familiares. Elizeu Felipe Hoffmann, da AME consultoria, conduziu
a palestra, trabalhando vários aspectos do tema. Contextualizou
sobre as formas da compreensão dos conflitos de gerações e
avaliou, expectativas entre pais e filhos no momento de passar
e receber o “bastão”.
“Além de conscientizar sobre a importância da preparação do
processo sucessório, torna-se importante despertar o interesse
dos jovens em assumir a gestão do empreendimento familiar”,
declarou uma das organizadoras do encontro e membro do
Núcleo, Tayani Aparecida Mauri das Mercês, filha de sócio e
colaboradora da Cooabriel.
Cooabriel, Sicoob, Veneza e Coopcam, juntamente com o
Sistema OCB/Sescoop-ES, apoiam o Núcleo, formado por jovens
que concluiram a formação do programa Jovem Coop. O jovens
desenvolvem projetos criados, observando a realidade que
vivem. “Importante a preocupação dos jovens cooperativistas.
Meu pai sempre se preocupou em passar e defender que o
filho tem que aprender a trabalhar na propriedade. Tenho filhos
que trabalham e moram na roça. O jovem precisa desde cedo
aprender a administrar a propriedade, fazendo as coisas bem
feitas. No café, é importante aprender a gerenciar o processo
produtivo, conhecer tecnologias de produção, acompanhar
a questão da produtividade e alcançar médias constantes,
além da qualidade produzida, pois assim ele sobreviverá bem
da atividade. Parabéns aos jovens pela iniciativa e às famílias
aqui presentes, isto demonstra que estão caminhando juntos”
– destacou Antônio Joaquim de Souza Neto, presidente da
Cooabriel, presente ao encontro.
Guilherme Ratunde, de São Gabriel da Palha, filho de sócio,
colaborador da Cooabriel e coordenador do Núcleo Jovem,
abriu o evento apresentando o grupo e destacou que o tema
vem alertar os jovens a se prepararem, se envolverem mais nas
responsabilidades da gestão das propriedades. “Esse encontro é
fundamental para os jovens e para nossas famílias cooperadas.
A sucessão é construída dia após dia, com muito diálogo juntos
com nossos familiares. É a gente trabalhando unido a fim de
obter resultados e benefícios. Nosso primeiro evento tem grande
participação de nossos associados. Muito bom”!
Antônio Luiz Salvador – Nestor Gomes-São Mateus (ES).
“Faço parte da Cooabriel e achei muito bom este encontro. Pena
que nem todos os jovens têm uma oportunidade desta para
aprender e poder levar tanta coisa boa. Só tenho que agradecer a
quem teve a ideia desta palestra. Foi muito bom!”.
Franciele Partelli Salvador – Nestor Gomes-São
Mateus (ES) – filha de sócio da Cooabriel. “A palestra foi muito
relevante para maior conhecimento nesse assunto da sucessão
familiar. Fortalece a área da agricultura, pois incentiva às famílias
a conduzirem os assuntos do campo de forma mais unida,
construindo juntos novas ideias”.
Fernanda Zavarize Célia, de Nova VenéciaES, é uma das integrantes do Núcleo Jovem
(sócia da Veneza e do Sicoob). A jovem que atua
ativamente na condução da propriedade, dentro
de estruturas de gestão, testemunha a importância
das famílias iniciarem o quanto antes o processo
sucessório. Narrando sua própria experiência e
dos irmãos, ela disse que já conduz os trabalhos na propriedade
com incentivo dos pais e tem apoio também da cooperativa: “a
sucessão está acontecendo em fases, onde meu pai e minha mãe
dão oportunidades para a gente trabalhar e conduzir”.
Rayhone Oliosi – Nova Venécia – Filho
de sócio da Cooabriel e membro recente do
Núcleo. “Trabalho com meu pai na propriedade
e tive a oportunidade de conduzir a minha parte
na produção agrícola. Vivo a experiência de
sucessão na prática e aprendi com meu pai,
que foi me inserindo aos poucos na condução
das coisas, igual aprendeu com meu avô. Sou
muito feliz em trabalhar na propriedade. O conselho que dou aos
filhos de agricultores, é para que aproveitem a oportunidade de
estarem na roça, assumam a roça e busquem se interessar cada
vez mais, pois além de dono do próprio negócio, podemos decidir
o que, quando e como fazer as coisas. Posso fazer o que gosto,
que é trabalhar com café, ver a planta crescer e participar de todo
processo produtivo.”
Jecimiel Gerson Bochardt –São Gabriel
da Palha-ES – Sócio da Cooabriel e membro
do Núcleo Jovem. “Este evento é de grande
importância, pois desperta todas as questões
envolvendo sucessão. Uma forma diferente
de abrir para as discussões a respeito dos
novos desafios para a sucessão familiar nas
propriedades rurais. Um tema importante para
debate com a preocupação da sobrevivência da agricultura e do
fortalecimento das cooperativas agropecuárias. Há um histórico de
mau entendidos do passado que demorou muito a evolução desse
tema e talvez por isto muitos jovens não viram oportunidades.
Muitos jovens estão iludidos com o apelo urbano de uma vida
melhor e acabam não enxergando que o lugar onde vivem na
propriedade é muito mais vantajoso: próprio negócio, retorno do
esforço empreendido, manutenção da tradição de família para
ter uma história no futuro, dentre outros. Dificuldades existem em
qualquer situação que escolher e são para serem superadas”.
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