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Cooabriel completa 
54 anos

Cooabriel inicia as operações em 
Camacan-BA

Cooabriel e o conilon especial

A cidade de Camacan, localizada no sul do Estado 
da Bahia, sedia a mais nova filial da Cooabriel. Ela 
representa a 11ª unidade com prestação de serviços 
aos sócios, sendo a 3ª instalada no estado da Bahia 
e as demais estão na região noroeste do Estado 
do Espírito Santo. Por meio dessas 11 unidades a 
cooperativa atende os seus mais de 5400 sócios.

A inauguração da nova unidade ocorreu no último 
dia 04 de agosto, a partir de uma solenidade que 
reuniu cerca de 180 pessoas, registrando presença 
de grande número de sócios de Camacan e região, 
além de outros produtores, autoridades e equipe da 
Cooabriel. Página 08

XIV CONCURSO CONILON DE EXCELÊNCIA 
MAIS DE 60% DOS LOTES INSCRITOS SÃO CAFÉS NATURAIS

Criação do diferencial na tabela padrão de comercialização 
da Cooperativa, com premiação de cafés melhores; istalação de 
unidade experimental para descascamento do café conilon, montada 
na área do setor de armazenagem (sede), na década passada; 
criação do  Concurso Conilon de Excelência Cooabriel (conilon de 
qualidade). Estas foram algumas das iniciativas encabeçadas pela 
Cooabriel, para promover a melhoria do café conilon e apurar o conilon 
especial/diferenciado.

O Conilon de Excelência está no caminho certo, tanto pelos resultados 
nos padrões dos cafés avaliados nos concursos da Cooabriel, que 
ano a ano vem atingindo médias acima de 80 pontos no resultado 
dos quesitos sensoriais avaliados, que amplia as iniciativas para a 
bebida de café 100% conilon, quanto como parâmetro para inspirações 
empreendedoras dos sócios e outros produtores. 

Começa no dia 19 de setembro e termina no dia 07 de outubro, o ciclo de reuniões com os Sócios da 
Cooabriel, que ocorrerá nas unidades (filiais) localizadas nos estados do Espírito Santo e da Bahia. Amigo 
sócio, as informações completas sobre os dias, horários e locais das reuniões, estão no calendário das 
reuniões na página 04. 

REUNIÕES DE ENCERRAMENTO DA 
SAFRA 2017 COM OS SÓCIOS

Para um diagnóstico preciso da real necessidade 
nutricional da lavoura, o produtor precisa realizar não 
somente a análise de solo, mas também a análise 
química de plantas, popularmente conhecida como 
análise foliar que complementa e facilita a interpretação 
do que de fato a cultura necessita.

Ações do “Dia C”

A ideia e motivação de um Padre e a coragem de 37 
produtores da cidade de São Gabriel da Palha, no Espírito 
Santo, fez surgir aquela que tornou-se uma das mais 
importantes e respeitadas Cooperativas Agropecuárias 
do País. A fundação da Cooabriel aconteceu em 13 de 
setembro de 1963, por 38 membros, no município de São 
Gabriel da Palha, região noroeste do Espírito Santo. 

O grande incentivador e seu primeiro presidente foi 
o Padre Simão Civalero, pároco da cidade na época, 
que além de atender os preceitos da doutrina social 
da igreja, incentivou a formação da cooperativa com 
um empenho pessoal na busca de soluções para as 
precárias condições dos produtores, que além de 
grandes dificuldades com a venda do café (a região 
produzia café bourbon - uma variedade arábica), por 
poucas informações de mercado e baixos preços 
pagos pelos atravessadores, faltavam-lhes gêneros de 
primeira necessidade. Veja mais na página 07.

Nossas equipes, continuam implementando 
ações do Dia de cooperar (Dia “C”), especialmente, 
iniciativas voltadas às questões ambientais.  

É o caso de membros do núcleo feminino da 
Cooabriel, com uma ação  na Escola CIBEV – Centro 
Integrado Bem Viver, em São Gabriel da Palha-ES, 
onde levaram o chamado “Projeto Cambaxirra” e 
desenvolveram atividades lúdicas envolvendo mais 
de 100 crianças.

Vejam também como estão as campanhas de 
recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos 
e o resultado do ciclo de palestras realizadas em 
escolas rurais para quase  500 alunos, com o tema 
sustentabilidade, utilizando o Documentário da Seca, 
produzido pela Cooabriel.
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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

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente

Esthério Sebastião Colnago - inesquecível líder
O cooperativismo capixaba, jamais esquecerá, seu líder, Esthério Sebastião Colnago. Seu falecimento no 

dia 22 de julho/17, ainda nos emociona. A Família Cooabriel, com seus mais de 5 mil sócios, seus diretores e 
colaboradores, ainda em luto pela perda do líder do cooperativismo, sócio da Cooabriel e Presidente do Sistema 
OCB/SESCOOP-ES desde 2006, no último mandato, representando a Cooabriel. 

Perdemos um apaixonado pelo cooperativismo. Líder inspirador, defensor e comprometido, fortaleceu o 
Cooperativismo no Espírito Santo e no Brasil.

Esthério Sebastião Colnago (67 anos), era engenheiro agrônomo formado na universidade federal de Viçosa/
MG, Presidente do Sistema OCB-Sescoop/ ES, sócio da Cooabriel e de diversas cooperativas. Liderava mais de 
270 mil cooperados dos diversos ramos do cooperativismo capixaba.

Dividimos nossa saudade e lembranças, solidários pela dor de seus familiares, esposa, 3 filhos e duas netas 
e uma legião de fãs no cooperativismo.

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:

Matrícula Nomes
2983 Adelina Swanz 
2173 Agenor  de Almeida 
3799 Ailton Rodrigues de Melo 
3066 Amarildo Mariano de Oliveira 
2441 Andrelino Pedro 
2674 Antonio Aldo Fortuna 
2659 Antonio Carvalho Lima 
3992 Atilio Pella 
3150 Barbelina Brememcamp Lemos 
3854 Claudinei Peizino 
1847 Comunidade Evangelica Luterana 
2410 Dacilio Junior Pestana Santos 
3794 Ebio Cruz de Oliveira 
1799 Edimo Venturim 
3944 Eduardo Rebello Dalmasio 
2430 Enedino Uliana 
3163 Ercilio de Mello Sobrinho 
3894 Eurico Caliman 
2399 Floriano Jacobsen 
2604 Florinda da Penha Partelli 
3036 Francisco Bento da Costa 
3696 Francisco Xenocrates Tardin 
3756 Geraldo Alves Nogueira 
3325 Giomar Monteiro de Souza 
2761 Helço Felipe  
3324 Hilario Fornazier 
3177 Jeronimo Dalmonte 
3323 Joao Evangelista Coutinho 
3950 Joao Jose Vervloet 
2295 Joao Luiz Canal 
2325 Joaquim Machado Sarmento 
1583 Jonas Sossai 
2391 Jose Gomes de Macedo 
3829 Jurandir Soares Miller 
4086 Licia Lopes De Brito 
3713 Luiz Antonio Silveral Colnago 
2519 Luiz Carlos Bragatto 
2464 Martinho Lourenço Luke 
2082 Nivaldo Bonatto 
2490 Norival de Souza 
3856 Odair Pancieri Sallin 
1981 Orlando Bugareli 
2625 Ozilio Partelli 
3882 Paulo Acenir Roncheti 
2434 Pedro Gonçalves Pinto 
1921 Raimundo Nonato Teixeira Barbosa 
3705 Raul Kapich 
3961 Rosalvo Ferreira Souza 
2386 Sebastiao Basilio da Silva 
4207 Sebastiao Procopio Alves 
705 Severino Dalfior 

3812 Severino Neves 
2577 Vanda Ignez Neppel Thomazini 
2593 Waldemar E Samuel Kreitlow 
2142 Waldemar Ferreira dos Santos 
1736 Wandyr Boldrini 

A cafeicultura está no intervalo de safra - a entressafra 
do café. Passada a colheita, segue o alinhamento de todas 
as ações da atividade. O ano safra finalizou (julho), mas 
seguimos no mês de agosto com operações finais realizadas 
nos cafeeiros tardios, ajustando também os processos  pós-
colheita, em uma safra atípica em função do grave estresse 
hídrico das lavouras em 2016. 

Apesar de ter apresentado um resultado melhor do que a 
safra do ano passado, ainda assim, está bem aquém do que 
alcançamos nas safras 2014/15.  

Neste momento, estamos de olho na florada do cafeeiro, 
que por sinal, em nossa região, chegou bem irregular,  na 
primeira semana de setembro, mas que por abençoadas 
chuvas, mesmo que mansa, floriu com mais força no 
decorrer da segunda semana. Um verdadeiro “tapete” de 
flores despontou nos trazendo esperanças, mas que é cedo 
para prever, pois o pegamento da flor é que conta.

Para a Cooabriel, setembro é sempre um mês especial, 
pois recorda como tudo começou. Sim!  No dia 13 de 
setembro a cooperativa completou 54 anos de história. 
Isto, nos honra, pois somos sócios e participamos de uma 
instituição fundamentada em firmes valores. E aqui reforço 
meus parabéns aos nossos sócios e colaboradores, e enfatizo 
que não é fácil uma empresa chegar a 54 anos, em um País 
como o Brasil. Mas chegamos, com credibilidade, equilíbrio, 
história e cumprindo a grande missão  da cooperação. Neste 
momento, queremos fazer uma menção ao nosso sócio, 
Estherio Sebastião Colnago, Presidente do Sistema OCB-
ES, que Deus chamou no dia 22/07. Ele foi um dos mais 
importantes líderes do cooperativismo capixaba.

Ainda, neste intervalo de safra, seguindo o plano de 
expansão da Cooperativa, vale destacar, que abrimos a 
nossa nova filial em Camacan ( Bahia), no último dia 04/08 
na presença de 180 pessoas. E anunciamos também a 
reinauguração da unidade da Cooabriel em Nova Venécia 

(loja, comercilização de café e serviços).
Antes disto, vamos dar início ao ciclo de reuniões com os 

Sócios da Cooabriel, que nesta etapa 2017, ocorrerá entre 
os dias 19 de setembro a 07 de outubro, nas unidades (filiais) 
localizadas nos estados do Espírito Santo e da Bahia (veja o 
calendário na página 04). Participe, amigo sócio!

Em agosto, fecharam as inscrições do XIV Concurso Conilon 
de Excelência Cooabriel. Vimos muitos sócios preparando seus 
lotes, mas nem todos participaram, pois os cafés  tomaram 
chuva no meio do processo de secagem e não conseguiram. 
Os 40 inscritos, representam regiões de 13 municípios da área 
de ação da Cooperativa no Espírito Santo. Seus lotes serão 
avaliados dentro das normas e etapas do concurso, e no dia 
03 de outubro, saberemos a lista em ordem alfabética dos 20 
melhores lotes de café conilon da safra 2017. 

Vale recordar, amigo leitor, que nossas equipes, continuam 
implementando ações do Dia de cooperar (Dia “C”) e vocês 
verão nas próximas páginas, como foram as iniciativas voltadas 
às questões ambientais. 

E..finalmente, está próximo o momento para nosso produtor, 
fazer um diagnóstico preciso da real necessidade nutricional da 
lavoura. É preciso realizar não somente a análise de solo, mas 
também a análise química de plantas, popularmente conhecida 
como análise foliar que complementa e facilita a interpretação 
do que de fato a cultura necessita.

 Temos o maior orgulho do quadro social, formado por homens 
e mulheres, que a cada dia reescreve a história da cooperativa, 
através de suas vivências, participações e comprometimento. 
Nesta edição, mostramos o perfil de uma das sócias do nosso 
quadro social, nossa conselheira,  Eloiza Rocha Lopes Magnago.

Boa leitura. Permaneçamos sempre unidos.  

Entressafra - Alinhamento



 
DE OLHO NO CAFÉ

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel
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XIV CONCURSO CONILON DE EXCELÊNCIA, 
MAIS DE 60% SÃO CAFÉS NATURAIS

Cooabriel e o conilon especial – diferenciado

Quarenta sócios se inscreveram  no 
XIV Concurso Conilon de Excelência 
Cooabriel, representando regiões de 
13 municípios da área de ação da 
Cooperativa no Espírito Santo.

O  concurso, contempla amostras 
de duas categorias (natural e cereja 
descascado). Dos inscritos, 67,5% de 
amostras, são de cafés naturais e 32,5% 
dos participantes, foram lotes cereja 
descascado. 

No geral, a maioria dos sistemas de 
secagem que os produtores utilizaram, 
foram os sistemas mecânico a fogo 
indireto e secagem em estufas, que 
representaram mais de 52% dos lotes.

A preferência dos produtores, por 
estes modos de secagem, ocorreu para 
evitar que os grãos preparados para o 
concurso, tomassem chuva na fase de 
seca, evitando comprometer a qualidade 
e também porque alguns produtores 
estão mesmo introduzindo novos 
processos em seus sistemas produtivos.

Tomaram chuvas - Muitos sócios 
que preparavam seus lotes em terreiros 
abertos, especialmente em junho/
julho, não conseguiram secar os cafés 
que preparavam para o concurso. Isto 
ocorreu em algumas regiões de ação, 
onde a chuva chegou no meio dos 
fortes trabalhos de colheita, quando os 
produtores iniciavam processos de seca 
do grão. Aqueles que conseguiram, 
secaram em sistemas abertos (terreiro 
de pedra, cimento e chão), mas muitos 
tiveram que interromper este tipo de 
secagem e utilizaram secadores  a fogo 
direto (que não estão nas normas do 
concurso).

“Diferente do que ocorreu em 2016, 
uma das piores crises hídricas da história 
capixaba, neste ano, as chuvas foram 
melhores. Ocorreram, inclusive, dentro 
dos trabalhos de colheita. Tomando 
como exemplo,  a região de São Gabriel 
da Palha-ES (e arredores), no período de abril a julho, 
registrou-se  média mensal de 55 mm de chuva. Chuva 
mansa e constante (muito abençoada), mas, que molhou 
os cafés no terreiro neste período, e por isto, um grande 
número de sócios, desistiram da inscrição dos lotes que 
estavam sendo preparados para o cuncurso.” – observou o 
presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza Neto. 

O presidente avaliou que apesar de ter sido um ano de 
safra melhor para algumas regiões, do que a safra de 2016 
em termos de resultados e que a Cooperativa recebeu  até 
agora 16% a mais que a safra do ano passado,  alguns 
fatores ocorreram nos “bastidores” deste Concurso e que 
limitaram a participação, citando:  atraso na maturação dos 
grãos, entrega de lotes com umidade elevada, grandes 
volumes de cafés secos em secador a fogo direto, lotes 
com quantidades insuficientes e expectativas frustradas 
em relação ao resultado de safra, interrupção da secagem 
em terreiros em função de chuvas, especialmente nos 
cafés de maturação médias e tardias e, muita umidade 
como foi o caso do sul da Bahia. 

Avaliações - Os lotes serão avaliados em padrão 
físico, e como norma, cada lote deverá atingir o mínimo 
de 20 sacas padronizadas (peneira, tipo.. ) Em seguida, as 
amostras irão para mesa de provas onde serão apurados 
os quesitos sensoriais. No final, serão selecionados os 
20 melhores lotes de café conilon da safra 2017, sendo 
10 lotes preparados pelo sistema natural e 10 lotes pelo 
sistema cereja descascado.

Divulgação - No dia 03 de outubro, a Cooabriel 
divulgará a lista do nome dos sócios, dos 20 lotes 
finalistas, e no dia 09 de novembro, premiará os finalistas 
por categorias (natural e cereja descascado).

Parceiros: 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. 

Em outubro de 2002,  a Cooabriel foi convidada a 
participar do lançamento do  contrato de conilon 
na Bolsa de Mercadoria e Futuro (BM&F) de São 
Paulo, ocasião que João Carlins e Dr. Dário, 
foram homenageados e receberam mensão 
honrosa pela BM&F, como reconhecimento à qualidade do conilon.

Foto arquivo - Joaõ Carlins Won Doelinger

A Cooabriel encabeçou na década de 90, o movimento 
de incentivo à melhoria do café conilon com vista a 
ampliar o conceito de qualidade do grão. “Fizemos a lição 
de casa. Criamos mecanismos para motivar os produtores 
a trabalharem com novas formas de preparo. Com 
recursos próprios ou em parcerias, a Cooabriel  encabeçou 
o movimento com algumas iniciativas” – recordou o 
presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto, e citou:

1 - Diferencial na tabela padrão de 
comercialização  A Cooabriel inseriu na tabela, o 
diferencial nos preços para cafés naturais de terreiro, 
com vista a estimular cafés melhores (saindo do então 
500/1000 defeitos para o café tipo 7 peneira 13 acima) 
pagando um ágio em torno 8% sobre o valor da saca. A 
Iniciativa motivou os sócios a melhorarem os cafés nos 
processos de colheita e secagem.

 2 - Unidade Demonstrativa para o Conilon 
Cereja Descascado – Na safra de 1997, A 
Cooabriel Instalou, em parceria com a Pinhalense 
Máquinas Agrícolas, uma estação experimental de 
descascamento do café conilon, montada na área do 
setor de armazenagem (sede), em São Gabriel da 
Palha-ES para servir como unidade demonstrativa nas 
experiências dos sócios em descascar lotes de café via 
úmida e apurar o cereja descascado. 

Isto motivou alguns produtores a instalarem suas próprias 
unidades nas propriedades, como o produtor, João Carlins 
Won Doelinger, então sócio em Vila Valério-ES, que 
desbravou, montou maquinários (1998/99) e foi referência 
em apurar qualidade ao conilon. Sua unidade foi base para 
inúmeras visitas, dias de campo e experiências. 

No sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, a Agropastoril 
Alcoprado, dos sócios, Dr. José Luciano e Eduardo de 
Castro Fernandes e o produtor, Paulo Saliba, levaram a 
ideia ao estado.

O saudoso, sócio e ex-presidente, Dr. Dário Martinelli, de 
São Gabriel da Palha, instalou unidade em sua propriedade 
por volta de 2001/02, no Cº Poção, Nova Venécia-ES, 
junto com o filho, Francisco de Paula Gomes Martinelli e 
receberam grandes excursões de técnicos e produtores, 
inclusive, com dias de campo no local e experimentos. 

Portanto, a iniciativa da Cooabriel e o trabalho de João 
Carlins e Dr. Dário, foram determinantes para a qualidade 
do café conilon, que abriu parâmetros.  

3 - Concurso Conilon de Excelência Cooabriel 
(conilon de qualidade) - Esta foi uma grande inovação 
da Cooabriel. A primeira edição realizada pela Cooperativa 
no ano de 2003, foi  também o primeiro concurso de 
qualidade de café conilon, que se tem registro, para avaliar 
quesitos sensoriais da variedade com o propósito de 
promover a melhoria da qualidade do café conilon em sua 
área de ação e também dar conceito ao conilon bebida.

Estas iniciativas validaram a valorização do café conilon 
de qualidade. Apoiaram os produtores a produzirem cafés 
especiais/diferenciados. 

No caso do conilon cereja descascado, outras famílias 
cooperadas instalaram seus maquinários para o cereja 
descascado, é o caso, das famílias Bastianello, em Nova 
Venécia, Corteletti em Nestor Gomes-São Mateus-ES, 
Venturim em São Domingos do Norte-ES, Rigo e Massucatti 
em São Gabriel da Palha-ES. E recentemente, em Alto 
Rio Novo-ES,  sócios, introduziram, novos sistemas de 
descascamento, como Wilson Luciano Montmoor e Adair 
Batista Borges.

Os cafés produzidos e ou processados dentro de critérios 
que garanta alta qualidade do grão e sabor apurado, 
são vistos como cafés diferenciados. Portanto, os cafés 
cereja que são descascados (cereja descascado) por 
maquinários ou os cafés colhidos e secos dentro de um 
sistema diferente que apurem, maior sabor e aroma são 
cafés diferenciados.

O Conilon de Excelência está no caminho certo, tanto 
pelos resultados nos padrões dos cafés avaliados nos 
concursos da Cooabriel, que ano a ano vem atingindo 
médias acima de 80 pontos no resultado dos quesitos 
sensoriais avaliados, que amplia as iniciativas para a 
bebida de café 100% conilon, quanto como parâmetro 
para inspirações empreendedoras dos sócios e outros 
produtores. 

• A última estimativa da Conab-Companhia 
Nacional de Abastecimento, realizada em maio/17, 
indica uma produção Brasileira de 45,5 milhões 
de sacas de café em 2017/18. 

• Segundo a Organização Internacional do Café– 
OIC, a produção mundial de café do ano safra 
2016/17, atingiu 153,869 milhões de sacas de 
60kg. E o consumo global foi de 155,061 milhões 
de sacas, superior à produção, em torno de 0,8%.

• Receita Estadual proíbiu 70 empresas 
comerciantes de café de emitir nota fiscal por 
suspeita de irregularidades. 
 
• Previsões meteorológicas são preocupantes em 
regiões produtoras brasileiras, indicando tempo 
seco, ensolarado e quente na maioria do cinturão 
cafeeiro. 

• As poucas chuvas de agosto e clima frio no 
noroeste capixaba, interferiram no estímulo da 
florada do café conilon na região da ação da 
Cooperativa. A paisagem, começou a mudar em 
algumas regiões, na primeira quinzena, com 
chuvas fracas, que estimularam a abertura das 
flores, contudo, a questão é o pegamento da flor.

• Mesmo com as chuvas dos últimos meses, 
nas regiões do Espírito Santo, sabemos que as 
reservas de água no Estado não estão em níveis 
confortáveis e a AGERH, (Agência Estadual de 
Recursos Hídricos) emitiu a resolução 058/2017,  
proibindo captação de água em rios durante o 
dia, para fins que não sejam o abastecimento 
humano.

• A Cooabriel, fechou a primeira quinzena de 
setembro com mais de 693 mil sacas de café, 
recebidas de seus cooperados, o que representa 
um aumento de 16,3% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

• Quarenta sócios participam do XIV Concurso 
Conilon de Excelência Cooabriel, que reúne 
amostras de 13 municípios.

• De 26 a 28 de setembro  próximo, Vitória-ES, 
sediará o 11º Simposio Estadual do Café, trazendo 
renomados nomes para debater temas, voltados a 
mercado, consumo, industrialização e tecnologia 
em café.

• A Cooabriel estará entre os dias 25 a 27 de 
outubro, na Semana Internacional do Café, que 
será realizada em Belo Horizonte-MG, reunindo 
cafeicultores, torrefadores, classificadores, 
exportadores, compradores, fornecedores, 
empresários, baristas, proprietários de cafeterias 
e apreciadores.



Espaço Sustentável

Thiago de Lima Nascimento  I Samara Cuquetto Batista 
Consultores Técnicos  - Cooabriel 
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Análises de solos e folhas

Equipe da Cooabriel recolhe 4768 embalagens vazias de agrotóxicos 
em projetos do “Dia C” em comunidades rurais 

de agrotóxicos. Outra, no último dia 25 de agosto, onde 
a equipe de Nestor Gomes, novamente foi a campo e 
recolheu mais de 900 embalagens. E no último dia 14 de 
setembro, foi a vez da equipe de Vila Valério, com 1126 
embalagens recolhidas diretamente no campo. 

Portanto, até agora (contando com 2016), estas ações 
itinerantes e voluntárias, retiraram de circulação  (direto 
das comunidades rurais), 4768 embalagens de produtos 
tóxicos. 

PRÓXIMAS COLETAS - Nova coleta acontecerá no 
próximo dia 20 de setembro, em Águia Branca-ES, e 
será realizada pela equipe daquela unidade (conforme 
o calendário abaixo), com apoio, do IDAF e Prefeitura 
Municipal de Águia Branca-ES.

DIA DE COLETA NA REGIÃO DE 
AGUIA BRANCA-ES

As coletas ocorrerão no dia 20 de setembro, 
em quatro pontos, a saber:

 
-  Armazém da Cooabriel de Águia Branca - Das 7h às 15h;
-  Cº Cachoeira do Muniz/Dist. Águas Claras-Das 7h30 às 9h
- Córrego Água Limpa/Cº do Café - Das  9h30 às 11h
- Córrego Ebenezer/Cº São Pedro - Das 13h às 14h

A campanha realizada pela equipe da Cooabriel, para 
recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos, por 
meio de pontos de coleta    (itinerante) em comunidades 
rurais, cresce e demonstra a preocupação em ampliar a 
conscientização sobre os riscos dos resíduos tóxicos para 
a saúde humana e meio ambiente.

PROJETO “DIA C” - Estruturada como projeto do Dia 
de Cooperar – “Dia C”, envolve, principalmente, as equipes 
das lojas de insumos da Cooabriel. O projeto começou no 
ano passado, por iniciativa dos colaboradores da Cooabriel 
da unidade de Nestor Gomes, São Mateus-ES, que na 
ocasião (junho de 2016), recolheram 742 embalagens, em 
dois pontos de coleta.  

“As  embalagens de defensivos devem ser corretamente 
descartadas e jamais reutilizadas. Implementamos a 
campanha, para reforçar essa consciência entre os 
produtores e assim evitar a contaminação do meio onde 
vivem”- avaliou o colaborador Guilherme Ratunde, gerente 
da unidade de Nestor Gomes e um dos idealizadores do 
projeto.

QUANTAS EMBALAGENS? Neste ano, iniciativas 
da campanha “itinerante”, já foram implementadas em 03 
unidades da Cooabriel. Uma, no mês de julho, pela equipe 
de Boa Esperança, que recolheu 2 mil embalagens vazias 

Coleta nas Comunidades
CAMPANHA EM BOA ESPERANÇA – Realizada (25/07) em duas comunidades da 
região (na sede da Associação dos Pequenos Agricultores da Região do Sobradinho 
(APARES), Distrito de Sobradinho e na Propriedade do Sr. Jorge Mendonça (“Doda 
Mendonça”), no Distrito de Santa Maria município de São Mateus-ES. Contou com um 
grupo de colaboradores da Cooabriel em Boa Esperança, apoio de 03 profissionais do 
IDAF do município de Pinheiros-ES e do regional Nova Venécia-ES, além de  membros 
da APARES.

“Apesar de ter sido importante, vimos também com preocupação que o volume recolhido foi proveniente de poucos 
produtores, sendo recolhidas em média, mais de 130 embalagens por produtor. Com isto, foi possível perceber que 
falta ainda conscientização em relação à necessidade de devolução para descarte desses materiais”– falou com 
preocupação, Nadia Zanon, gerente da unidade: “Ainda há um longo caminho a percorrer. Tem produtores que 
guardam as embalagens em locais indevidos, esperando para devolver tudo de uma vez”- destacou.

CAMPANHA EM NESTOR GOMES – as coletas foram realizadas no dia 
25/08, e atraiu dezenas de produtores de duas comunidades, São João Batista 
(Assentamento Jorgina) e Comunidade São Pio X. Foi realizada por colaboradores 
da unidade, com apoio de membros da consultoria técnica da Cooabriel, técnicos 
do IDAF de São Mateus-ES, e do sócio, Jean Pinto Trevizani, que disponibilizou 
o veículo para o transporte das embalagens para o ponto de coleta (Assoagres), 
localizado no município vizinho, de Jaguaré-ES.O responsável técnico da Loja, 
Lenin Cosme Rodrigues, falou da importância da interação do produtor na 
campanha. “A participação e conscientização dos produtores foi fundamental para 

o sucesso da ação, pois houve produtor que passou na vizinhança recolhendo embalagens com seu próprio 
veículo, levando para o ponto de coleta que a Cooabriel montou”- pontuou.

CAMPANHA EM VILA VALÉRIO – 14/09/2017, a coleta aconteceu no Campo do 
Cº Duas Barras e no Campo do Cº Lambari. 
De acordo com o gerente da Loja de Vila Valério, Camilo De Bortoli, foi muito 
importante o trabalho da coleta na região. “Um dia muito produtivo, que envolveu 
a equipe da unidade, membros da consultoria técnica da Cooabriel, os produtores 
e representantes do Idaf de Vila Valério. De grande importância para a região, 
pois dentre todo o resultado, está o fato da satisfação dos produtores em se 
envolverem em uma ação que torna o ambiente de sua propriedade mais saudável 
e sustentável”. - avaliou.

REUNIÕES DE ENCERRAMENTO DA 
SAFRA 2017 COM OS SÓCIOS

As  reuniões de encerra-
mento de safra compõem 
a estratégia de relaciona-
mento com o quadro social 
e é tida como um momen-
to onde sócios e diretores 
podem interagir sobre os 
projetos e planos da coo-
perativa.

Todos os sócios são con-
vidados a participar.

Neste ciclo, será tratada 
a seguinte pauta: Resulta-
dos da Cooperativa alcan-
çados no primeiro semes-
tre; Pagamento de café via 
depósito; Projetos 2017; 
Outros assuntos de inte-
resse dos sócios.

As  informações comple-
tas sobre os dias, horários 
e locais das reuniões, es-
tão no calendário ao lado.

Começa no dia 19 de setembro e termina no dia 07 de outubro, o ciclo de reuniões com os Sócios da 
Cooabriel, que ocorrerá nas unidades (filiais) localizadas nos estados do Espírito Santo e da Bahia.

Após um longo período de déficits hídricos, as 
chuvas voltam a nos abençoar e vemos um 2017 
um pouco melhor.

 Apesar da baixa produtividade da maioria das 
lavouras nesta safra de 2017, a planta se encontra 
com bom estágio vegetativo, e tem-se observado 
boas floradas, mostrando boa perspectiva 
produtiva para safra 2018.

Ainda temos um longo caminho até a safra 
de 2018. E várias etapas ainda precisam ser 
feitas, tais como: Controlar pragas, doenças e 
plantas daninhas infestantes; manter uma boa 
nutrição para a formação dos frutos e crescimento 
vegetativo da lavoura; fazer análise de solo e 
folhas, e outras.

 
IMPORTÂNCIA  - A análise de solo e folhas, é 

muito importante para se obter bons resultados. 
Por meio da análise, é possível saber os nutrientes 
que estão, teoricamente, disponíveis no solo e os 
que estão sendo absorvidos pela planta. Significa 
uma ferramenta de extrema importância para 
fazer uma boa recomendação de adubação, e em 
alguns casos, é possível até diminuir a quantidade 
de adubo.

É com base na análise de solo e folhas, 
que é feita toda a recomendação de adubação 
da lavoura. Isto é refletido diretamente nos 
rendimentos, por isso, é importante ser 
realizada uma boa amostragem de solo e folha, 
pois uma amostragem mal feita, resulta em uma 
recomendação “ruim”, não atendendo à demanda 
da planta, que também não apresentará bons 
rendimentos.

Ser sustentável é também utilizar os recursos 
de forma correta, no momento correto e nas doses 
adequadas para cada fase fenológica da planta.

Laboratório de Análise/suporte - Lembre-se, 
a Cooabriel disponibiliza vários serviços para dar 
suporte à sua atividade. O Laboratório de Análise 
da Cooabriel, por exemplo,  realiza análise química 
e física de solos, tecido vegetal (foliar), água 
para irrigação, fertilizantes orgânicos e corretivo 
agrícola. É um grande instrumento de suporte 
à atividade agrícola dos produtores da região 
de ação da Cooperativa e oferece diferenciais 
importantes para apoiar o produtor. 

Assistência Técnica - Procure sempre 
um profissional de sua confiança e siga as 
orientações que lhe passar, não fique “pulando de 
galho em galho”. A Cooabriel possui um grupo de 
profissionais altamente qualificados para orientá-
lo. Você pode se informar na filial mais próxima. 

Grupo da Colômbia - Nos 
dias 10 e 09/08, um grupo de 09 
colombianos, representantes 
do Comitê Departamental 
de Cafeteros de Caldas, 
ligado à Federacion Nacional 
de Cafeteros da Colômbia, 
visitaram a Cooperativa e 

participaram de um encontro com os diretores. O objetivo do  
intercâmbio, foi aprofundar informações sobre os avanços 
tecnológicos em café conilon desenvolvidos pela cooperativa 
e conhecimento das estruturas de serviços aos sócios.

Grupo de Rondônia - Já 
no dia 22/08 um grupo de 
Cafeicultores participantes 
do Projeto Cafeicultura de 
Rondônia, e membros do 
Sebrae e Secretaria de 
Agricultura, visitaram a 
Cooabriel como parte de 

uma visita técnica ao Espírito Santo, para conhecimento 
de tecnologias, sistema de organização e inovações 
da cafeicultura capixaba. A missão ao Espírito Santo, 
acompanhada pelo Sebrae-ES, através da analista técnica, 
Karla Fernanda Cardoso,  seguiu basicamente um roteiro em 
que priorizou, conhecer o modelo de trabalho da Cooabriel, 
suas estruturas, o desenvolvimento do programa Conilon 
Eficiente Cooabriel e seus resultados práticos na atividade 
de sócios assistidos.

Cooabriel, recebe novas 
delegações

Em agosto, a Cooabriel recebeu visitas 
de mais duas delegações. 



Viana . ES
(27) 2122 2200
www.heringer.com.br

.

NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL

GUIA DO CAFEICULTOR
            AGOSTO-SETEMBRO  5

DIAGNÓSTICO DO ESTADO NUTRICIONAL DAS PLANTAS

Divisão da área: Deve-se dividir o cafezal em glebas/
talhões de no máximo 10 ha, agrupados basicamente 
por uniformidade em idade, espaçamento e variedade. É 
recomendado acompanhar a mesma divisão em glebas/
talhões que se utilizou para realizar a amostragem de solo.

Folhas a coletar: Caminhando em zigue zague, 
selecionar ao acaso um ramo no terço médio da planta e 
nele coletar o 3° ou 4° par de folhas a partir da extremidade. 
Para isso, não se deve contar o 1° par caso este tenha 
tamanho menor que dois cm. Foto 01, na coleta das 
amostras, não é recomendável amostrar partes de plantas 
que tenham passado por longo período de estresse climático 
ou nutricional, que esteja crescendo em áreas pedregosas, 
salinas, e inundadas, que tenham partes danificadas por 
agentes físicos ou pragas e doenças, cobertas por poeira 
ou defensivos. 

Número de folhas a coletar: Deve-se coletar no 
mínimo 100 folhas em cada gleba/talhão. As folhas do talhão 
devem ser retiradas de pelo menos 25 plantas, coletando-
as nos dois lados da planta.

Intervalo de adubação e pulverização: Para 
a coleta das folhas é extremamente importante que se 
respeite um intervalo de pelo menos 30 dias após uma 
ultima adubação de solo ou foliar, evitando assim que 
as folhas cheguem ao laboratório com 
resíduos e comprometa a análise. É 
recomendável que a coleta seja feita no 
período da manhã e com intervalo de 
no mínimo 3 dias da última irrigação.

Prazo de envio ao laboratório: 
As folhas coletadas devem ser 
colocadas em sacolas de papel limpas, 
devidamente identificadas e enviadas 
imediatamente para o laboratório. 
Caso não seja possível, deve-se 
deixar em local arejado e protegido do 
sol ou em uma sacola com pequenos 
furos, desidratando normalmente até 
que seja enviada (Foto 2). Não é recomendado manter 
na geladeira por longos períodos.

Adriano Barros Silva¹, Luiz Vicente Santos Thomaz¹, Ramon Calixto Santos Patrocinio¹, Perseu Fernando Perdona¹/² (¹)
Engenheiros Agrônomos - Consultores Técnicos da Cooabriel  (¹/²) Coordenador Técnico.

 Cada vez mais os produtores buscam o máximo 
da produção de suas lavouras, e para alcançar tal 
objetivo, é necessário explorar o que há de recursos 
disponíveis. 

É comum identificar plantações que não alcançam 
seu potencial de produção, devido à forma imprópria 
como vem sendo adubada. 

Para um diagnóstico preciso da real necessidade 
nutricional da lavoura o produtor precisa realizar não 
somente a análise de solo, mas também a análise 
química de plantas, popularmente conhecida como 
análise foliar que complementa e facilita a interpretação 
do que de fato a cultura necessita.

COMO REALIZAR AMOSTRAGEM FOLIAR NO CAFEEIRO

Permitir corrigir deficiências antes dos sintomas visíveis na cultura atual ou na subsequente, evitando prejuízos; 
favorecer a manutenção da fertilidade do solo com base no conhecimento do que de fato é extraído pelas plantas 
e distinguir sintomas provocados por pragas e doenças daqueles provocados por deficiência nutricional.

Basicamente, a análise foliar nos fornece uma avaliação do estado nutricional do cafeeiro e se o adubo aplicado 
foi capaz de atender as necessidades da planta, podendo contribuir na tomada de decisão sobre qual o melhor 
adubo a ser aplicado nas próximas adubações. Dessa maneira, a análise foliar é um complemento da análise de 
solo e deve ser tratada como uma prática essencial e rotineira na cafeicultura. 

Principais objetivos da análise foliar

Caro produtor, a coleta bem realizada das folhas de sua lavoura, juntamente com os resultados 
obtidos pela análise de solo, devem ser levadas a um técnico de sua confiança para que esse 
realize a leitura e interpretação precisa do resultados e necessidades da cultura, garantindo maiores 
produções, e menores custos, uma vez que será feita a adubação foliar e de solo mediante a real 
necessidade das suas lavouras.

FOTO1
PROCEDIMENTOS:

Meramente Ilustrativa

O POLÊMICO PASSIVO DO FUNRURAL

Durante muito tempo fomos questionados 
como Cooperativa, acerca do pagamento 
da contribuição do FUNRURAL-Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural, sobre a 
alíquota de comercialização da produção rural.

Não víamos com bons olhos a suspensão 
do recolhimento ou o que esta atitude poderia 
gerar e o principal deles, a incidência de multas 
e juros que o montante acarretaria, caso fosse 
considerado constitucional e a orientação e 
decisão, foi permanecer recolhendo da forma 
estabelecida na lei e assim o fizemos.

Em março desde ano, o Supremo Tribunal 
Federal julgou constitucional a cobrança do 
FUNRURAL e via de consequência, obrigando 
aos produtores que não recolheram, a recolher 
com atraso o saldo principal, juros e multas, 
gerando um crédito em favor da União, no 
montante superior a R$10.000.000.000,00 (dez 
bilhões de reais). Há que divulgue que o passivo 
do FUNRURAL chegue a 17.000.000.000,00.

Desde então, iniciou-se uma verdadeira 
batalha política em socorro dos produtores 
que não recolheram no sentido de viabilizar o 
recolhimento parcelado, de exoneração dos 
juros e multas e recentemente, o projeto de 
Resolução n 13/2017, de autoria da Senadora, 
Kátia Abreu, já aprovado pela Comissão de 
Constituição do Senado, que pode inclusive, 
extinguir o passivo do FUNRURAL, não 
sendo este, o consenso entre juristas, mas se 
aprovado, pode resultar no perdão da dívida do 
FUNRURAL.

É de se esperar que num Brasil de tantas 
tubulências, que determinadas situações 
sejam resolvidas politicamente, inclusive, com 
mecanismos que favoreçam a quem deixou de 
recolher mediante normativos que possam até 
absolver o crédito gerado em favor da União, 
mediante norma declarada constitucional.

É perfeitamente compreensivo que a carga 
tributária que recai sobre o cidadão está muito 
pesada. É perfeitamente compreensivo que 
numa situação de dúvida, o cidadão busque 
a tutela jurisdicional para que a dúvida seja 
sanada e não somos contrários a isto, pelo 
contrário, somos favoráveis e isto é salutar 
numa democracia. Todavia, cada constribuinte 
que ingressou na justiça pleiteando a 
inconstitucionalidade da norma, sabia dos riscos 
que estava correndo e muitos valeram-se disso 
para suspender imediatamente o recolhimento 
desse tributo que é nominado de constribuição, 
gerando um descompasso em relação àqueles 
que permaneceram recolhendo, pois houve 
ali uma concorrência desleal, não fala-se 
aqui daqueles que recolheram em juízo, mas 
daqueles que simplesmente, deixaram de 
recolher.

Agora, busca-se desperadamente, uma 
saída para socorrer quem deixou de recolher, 
e se houver uma norma que perdoe a dívida, 
por uma questão de equidade, deveria prever 
também a mesma norma, a restituição, com 
juros  da taxa SELIC e as multas incidentes 
proporcionais a quem recolhei tempestivamente 
o tributo. É uma questão de justiça. Caso 
contrário, o que se está buscando, é premiar a 
quem não recolheu e punir quem recolheu.

Foto 2
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Com o tema,”Dia de Cooperar com o meio Ambiente”, 
membros do núcleo feminino da Cooabriel, realizaram 
no dia 09/08, uma ação do Dia de Cooperar – “Dia C”, 
na Escola CIBEV – Centro Integrado Bem Viver, em 
São Gabriel da Palha-ES. As 18 voluntárias, integrantes 
do núcleo, levaram para a Escola, o chamado “Projeto 
Cambaxirra”, onde desenvolveram atividades lúdicas 
envolvendo mais de 100 crianças, em idades de 4 a 12 
anos (Pré-escola e 1ª ao 5º ano).

A iniciativa, inspirada no poema da escritora, Ana Maria 
Machado, intitulado, “Ah Cambaxirra, se eu pudesse”, teve 

Núcleo Feminino da Cooabriel leva “Projeto Cambaxirra” a 
crianças, no ”Dia de Cooperar com o meio Ambiente”

Uma História de Superação

Compõe o quadro social da 
Cooabriel 658 mulheres, que 
representam 12% dos sócios. Uma 
delas,  é a Eloiza Rocha Lopes 
Magnago, nossa Conselheira Fiscal, 
que mora lá no sítio Bonito, localizado 
no Cº Guarabú, Nova Venécia-ES, 
que fala da vida sorrindo, mesmo 
nas lembranças de dor, pois a 
vida nem sempre foi mansa para 
ela, mas nos mostra exemplos de 
superação, através de muito foco, 
trabalho, dedicação e determinação.

Esta incrível mulher, sensível, ativa e inteligente declara 
seu amor pela vida na roça. “Estar na roça é uma benção, 
lá trabalhar e viver” - destaca. Assim,  inspira sua vocação 
agrícola e sua natureza empreendedora, que lhe impusiona 
a dominar o processo produtivo, e estar à frente dos negócios 
da propriedade, junto à sua família. 

Conhece as altas e as baixas da atividade café e narra 
com alegria a importância que tem sido a Cooabriel no 
desenvolvimento da cafeicultura, e na alavancagem 
dos projetos da propriedade, especialmente, no suporte 
tecnológico, apoio  à aquisição de insumos e como a 
propriedade evoluiu desde que passou a ser assistida 
pelos programas de assistência técnica da Cooperativa 
(desde 2006), tendo iniciado pela consultoria técnica e 
depois migrado para o projeto conilon eficiente, onde 
está até hoje. “Passamos a ter um novo campo de 
visão”. Para ela, mesmo experiências de projeto que 
não deu certo, valeu o aprendizado. De qualquer modo, 
a produção aumentou significativamente ao longo dos 
anos, com produtividades médias de 80 sacas hectare. 
“Isto até 2014/15, pois daí para cá, a seca na região, 
acabou com as lavouras. Sem água, não conseguimos 
manter e a produção que foi até a 1000 sacas  reduziu 
para em torno de 200 sacas. Muito difícil” - relatou. 

Não diferente da maioria dos produtores capixabas, 
que sofreram com impacto da crise hídrica, a família, 
vem introduzindo novas formas de conviver com isto, 
adotando sistemas de conservação e retenção de água 
e econômicos manejos de irrigação. “Agora, é trabalhar 
para retomar as boas médias” - avaliou.

Além de tudo isto, o foco, a humildade, a organização, 
a fé, a solidariedade e a compreensão, foram outros 
componentes essenciais de sua personalidade, para 
superar momentos muito dífíceis de sua história.  Recorda, 
que ficou viúva (2008) aos 33 anos, com 03 crianças 
(12, 9 e 4 anos), e viu que até aí, sabia ser mãe, dona 
de casa e trabalhadora do campo, e sozinha, o futuro 
parecia lhe dar incertezas. Seus familiares insistiram na 
época, que morassem com eles em Rondônia, mas sua 
decisão foi ficar e enfrentar. Um  irmão lhe  ajudou a tocar a 
roça por um período (07 meses), mas ela que enfrentava as 
tarefas da roça, os afazeres do lar, os filhos pequenos para 
cuidar, as criações para tomar conta, o  acompanhamento 
da construção de sua casa. Ao mesmo tempo, teve que 
se reinventar, tirar habilitação, aprender a lidar com serviços 
burocráticos que nunca tinha visto, cuidar da administração 
de toda propriedade de 07 alqueires e os desafios que era 
preciso enfrentar. “Foi Desafiador!”- recordou.

Mas ao contrário do que se pensava de uma mulher de 
natureza aparentemente frágil, uma guerreira fez crescer em 
seu ser, por necessidade no enfrentamento da sua experiência 
real. E assim foi levando, aprendendo. Às vezes tomada de 
angústia, mas sempre levando a vida, com sorriso. 

“Encarar tudo foi preciso. Mas com fé e saúde, a gente 
vence e graças a Deus! A minha vida é assim. Problemas, 
Todo mundo tem. Só que eu saio da porta para fora e 
esqueço deles. Me perguntam se não tenho problemas. 
Claro que tenho! Mas não vou levar problema onde eu for. 
Ele fica em casa. Prefiro estar sempre rindo; de bom humor. 
Acho que assim consigo superar tudo”. Relata sorrindo. 

Casou-se de novo, há 5 anos e seu esposo, Kenedy, atua 
lado a lado. Seu filho, Eduardo, hoje, com 22 anos, ajuda 
muito e ama a atividade agrícola. Daniela (19), estuda fora 
e Elder, o caçula (14), se espelha nesta incrível mãe. Eloiza, 
uma administradora rural, um modelo de superação, que 
merece nossa admiração e respeito. A Cooabriel se orgulha 
de ter em seu quadro, seres humanos tão incríveis.

A Cooabriel tem em seu quadro social, homens e mulheres, com 
histórias de vida muito interessantes. Dedicamos esta coluna a 
apresentar um perfil de superação de uma “mulher de fibra”.

Entre nós.....

Linda! Emily Colombi Ortolane, 16 
anos (13/07). Parabéns! É filha 
de nossa Conselheira, Fabrícia 
Colombi Ortolane e Estanislau. 

Parabéns ao casal, Ivanir e Oldar Bonatto (Bilu), 
nosso conselheiro administrativo, pelas Bodas de 
Ouro, celebrada dia 29/07/17. As bênçãos desses 50 
anos de amor, aconteceu na igreja matriz N.Senhora 
das Graças, em Boa Esperança-ES, em cerimônia 
presidida por Pe.Romário. Foto registra um momento 
especial entre filhas e netos.

Arquivo da família

Muito fofos! Os irmãos, Mateus 
Santiago de Araujo, 03 aninhos 
dia 04/10 e Maria Júlia (6 meses 
dia 23/09). Netinhos de Natalino 
José e Maria Neuza Vieira de 
Araujo (sócia). Filhos de Núbia 
Aparecida e Moacir.

Arquivo da família

Documentário da seca produzido pela cooabriel apoia debate em escolas

As escolas visitadas foram: Centro Estadual 
Integrado de Educação Rural de Boa Esperança-ES 
(14/08), Escola Estadual Pastor Antônio Nunes de 
Carvalho, Alto Rio Novo-ES (15/08), Escola Família 
Agrícola do Bley em São Gabriel da Palha (16/08), 
Escola Família Agrícola de Chapadinha, Nova Venécia-
ES (17/08), Centro Estadual Integrado de Educação 
Rural- São Pedro, Águia Branca-ES (18/08), Escola 
EMEFERC “Agostinho Partelli” –  Vila Valério-ES 
(22/08), Escola Família Agrícola de Jaguaré – Jaguaré-
ES (23/08) e Escola Família Agrícola do Km 41, Nestor 
Gomes-São Mateus-ES (23/08).

A consultora técnica, Samara Cuquetto Batista, 
destacou que o intuito deste trabalho é informar e 
conscientizar os educandos quanto à crise hídrica e os 
cuidados com o uso da água. Segundo ela, a utilização 
do Documentário da Seca que a Cooabriel produziu, vem 
sendo um instrumento importante para demonstrar para 
os alunos a realidade da região, para que eles tenham 
ciência das consequências da seca que vem ocorrendo 
nos últimos anos.  “Pude observar que muitos alunos não 
tinham noção da intensidade da seca e dos prejuízos 
que ela deixou. Foi mostrado essa realidade com intuito 
de despertar neles a responsabilidade sobre as questões 
ambientais e que eles podem criar uma nova realidade” 
– destacou.

De acordo, com o consultor técnico, Thiago de Lima 
Nascimento, tem sido muito bom trabalhar com os 
alunos, pela oportunidade de debater e contextualizar 
temas tão próximos das suas realidades, o que permitiu 
um diálogo bem aberto. ”Falamos de inúmeros assuntos, 
desde o uso da água, práticas conservacionistas, 
responsabilidade em produzir produtos de boa 
qualidade, problema do lixo, agrotóxicos, uso de 
equipamentos de proteção e outros assuntos que 
impulsionaram boa participação. As escolas técnicas 
têm estes debates como características” .

A Cooabriel, através de sua área técnica, levou 
para quase  500 alunos, o ciclo de palestra sobre 
sustentabilidade, realizado de 14 a 23 de agosto, 
em escolas de oito municípios da região noroeste 
capixaba.

As palestras, ministradas pelos técnicos da Cooabriel, 
Samara Cuquetto Batista e Thiago de Lima Nascimento, 
foram voltadas, principalmente, para alunos da área rural, 
em escolas localizadas nas regiões de ação da Cooabriel.

 Com o lema, “Lugar Melhor eu Construo”, os técnicos 
utilizaram o “Documentário da Seca”, produzido pela 

Cooabriel em 2016, como elemento didático para 
sensibilizar os alunos, sobre os impactos do clima na 
região, contextualizando sobre a realidade vivida. O 
projeto faz parte do Programa Dia de Cooperar (Dia C).

A iniciativa, voltada ao público infanto-juvenil, teve 
o propósito de criar um diálogo aberto sobre temas 
muito próximos da sua realidade, dentro dos pilares 
de sustentabilidade. Debateu com especial atenção, 
a crise hídrica vivida na região nos últimos anos, seus 
impactos na produção, o correto uso da água, práticas 
conservacionistas e outros assuntos.

Bruno Soares, colaborador da unidade da Cooabriel 
em Nova Venécia-ES, acompanhou a palestra na escola 
Agrícola de Chapadinha, e observou que a iniciativa 
promove uma grande troca de experiências. “Foi um 
momento muito bacana, onde passamos informações 
e trocamos algumas experiências. Pude perceber no 
olhar dos alunos, que eles querem fazer diferente, 
fazendo com que as práticas sustentáveis sejam cada 
vez mais inseridas nas propriedades de seus familiares. 
O Thiago ministrou com excelência a palestra e provou 
que com ações simples e fáceis, podemos ser modelo 
de sustentabilidade”.

Depoimento de alunos do curso técnico da EFA 
Chapadinha-Nova Venécia-ES:

 André Onofre Belcavello – 1º série – “Essa palestra 
serviu para pensarmos melhor no que fazemos dia a 
dia no campo. Temos que ser sustentável e procurar 
corrigir o erro que cometemos, porque ainda tenho 
esperança que as coisas podem melhorar no campo”.

Cleriene Labarewski Thon – 3º série – “As 
informações passadas nesta palestra, fazem com 
que possamos refletir cada vez mais sobre as ações 
praticadas nas propriedades da nossa família. Hoje 
somos estudantes, mas futuramente, seremos nós os 
gestores dela e assim temos que pôr em práticas ações 
mais sustentáveis, para que assim, possamos ter um 
reconhecimento verdadeiro das nossas produções”.

Edivan de Souza Leite – 3º série – “A palestra é 
de suma importância no processo de formação dos 
alunos, pois, além de transmitir conhecimento, motiva 
os mesmos à realização de práticas conservacionistas 
em suas propriedades familiares, ajudando-os a 
terem ciência da importância de se produzir com 
sustentabilidade, evitando prejuízos, gerando lucros e 
conservando o meio ambiente”.

o principal objetivo de levar as crianças a refletirem, por 
meio de elementos interpretativos, sobre a importância de 
apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, 
adotando posturas de respeito aos diferentes aspectos e 
formas de patrimônio natural e cultural. Na oportunidade, 
a crianças também demonstraram sua expressão cultural 
com apresentação de músicas, poesias e teatro.

“Sem dúvida, foi uma oportunidade de aprendizado 
não só para alunos, mas para todas nós do grupo de 
mulheres” – destacou a coordenadora do Núcleo feminino 
da Cooabriel, Nadya Bronelle.

45 anos da OCB/ES e Encontro das 
Cooperativas com Parlamentares

O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza 
Neto e a Conselheira Administrativa, Fabrícia Colombi 
Hortolane, representaram a Cooabriel na solenidade 
comemorativa aos 45 anos da OCB/ES  e Encontro das 
Cooperativas com Parlamentares realizados no dia 04/09, 
em Vitória-ES, que reuniu lideranças do cooperativismo 
capixaba e da frente parlamentar do cooperativismo. O 
evento contou com palestra da Gerente de Relações 
Institucionais da OCB Nacional, Fabíola Nader Motta.

Ascom - OCB-ES
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES DA COOABRIEL 

Funcionando como um grande instrumento de suporte 
à atividade agrícola dos produtores da região de ação 
da Cooperativa, o Laboratório de Análises da Cooabriel, 
oferece diferenciais importantes para apoiar o produtor. 

Diferenciais em preço e qualidade  - nas análise 
química e física de solos, tecido vegetal (foliar), água para 
irrigação, fertilizantes orgânicos e corretivo agrícola, são 
alguns dos diferenciais reconhecidos pelos produtores.

Descontos em análises de solo para sócios pelo 
Convênio Heringer - Os sócios da cooperativa recebem 
descontos significativos no custo das análises de solo 
por meio de um convênio firmado com a empresa 
Fertilizantes Heringer, em duas modalidades: I) - 
Desconto nas análises para café em produção, para 
análises realizadas, normalmente, de fevereiro a julho 
cada ano); II)  Desconto para análises para plantio de 
café ou outras culturas, os descontos são válidos para 
o ano todo.

RECONHECIMENTO - Com excelência nos 
resultados, o laboratório tem reconhecimento de 
qualidade pelo Programa Interlaboratorial de Análise 
de Solo – PROFERT MG e o Programa Interlaboratorial 
de análise de tecido vegetal - ESALQ-USP(PIATV), 
conquistado com eficiência e profissionalismo. 

COOABRIEL APRIMORA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO EM NOVA VENÉCIA-ES

A ideia e motivação de um Padre e a coragem de 
37 produtores da cidade de São Gabriel da Palha, no 
Espírito Santo, fez surgir aquela que tornou-se uma 
das mais importantes e respeitadas Cooperativas 
Agropecuárias do País. A fundação da Cooabriel 
aconteceu em 13 de setembro de 1963, por 38 
membros, no município de São Gabriel da Palha, 
região noroeste do Estado do Espírito Santo. 

O grande incentivador e seu primeiro presidente 
foi o Padre Simão Civalero, pároco da cidade na 
época, que além de atender os preceitos da doutrina 
social da igreja, incentivou a formação da cooperativa 
com um empenho pessoal na busca de soluções 
para as precárias condições dos produtores, que 
além de grandes dificuldades com a venda do café 
(a região produzia café bourbon - uma variedade 
arábica), por poucas informações de mercado e 
baixos preços pagos pelos 
atravessadores, faltavam-
lhes gêneros de primeira 
necessidade. 

Por isto, o primeiro 
passo da Cooperativa 
foi montar o setor de 
consumo (mercearia/
supermercado) para 
atender os sócios 
nestas necessidades. 
Depois é que passou 
a realizar os serviços 
de comercialização, 
beneficiamento e 
armazenagem do café. 

Passou por grandes 
desafios nos primeiros 
anos, especialmente, pelo 
impacto provocado pela 
erradicação geral do café 
no final da década de 
60, mas superou, graças 
ao idealismo, trabalho e 
espírito de luta de seus 
dirigentes e produtores. A 
chegada do café conilon 

COOABRIEL COMPLETA 54 ANOS

em São Gabriel da Palha, no início da década de 
setenta, pelas mãos de Dário Martinelli e Eduardo 
Glazar com apoio da Realcafé Solúvel, de Jônice 
Tristão, foi fundamental para um novo capítulo da 
história da Cooperativa que adotou a nova cultura, 
junto a seus cafeicultores e com isto, deu suporte 
ao nascimento da história de cultivo do café conilon 
no Espírito Santo, participando de sua expansão, 
especialmente, nas regiões norte e noroeste 
capixaba e sul da Bahia, que representam suas 
regiões de ação. 

Com subsídios a seus sócios através da 
disponibilidade de inúmeros serviços em prol do 
fortalecimento de sua atividade, tornou-se grande 
promotora do desenvolvimento do café conilon 
nesses dois estados e referência nacional da 
variedade.

 RESUMO HISTÓRICO 

Atendendo aos anseios dos sócios da região de Nova Venécia-ES, a cooperativa anuncia reinauguração 
da unidade em novo espaço de atendimento, que irá comportar a loja de insumos, escritório de 
comercialização e serviços e setor de assistência técnica.

A unidade foi projetada para oferecer maior comodidade aos sócios, produtores e familiares de toda 
região atendida no município.

Segundo o presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza neto, o novo espaço traz diferenciais 
importantes. “O local é muito bom. É bem localizado, próximo a 
instituições de referência, como a nossa co-irmã, a cooperativa 
Veneza, tem facilidade de estacionamento e boa área para 
acomodar os nossos setores de serviços.  São 830 m² de área, 
conta com amplo depósito e um excelente espaço para maior 
conforto de nossos sócios, além de somar com o desenvolvimento 
de toda região” – destacou.

”Estamos honrados! E digo, não é fácil uma empresa chegar a 54 anos, em um País como o Brasil. Mas 
chegamos, com credibilidade, equilíbrio, história e cumprindo a grande missão  da cooperação. Parabéns 
aos nossos sócios e colaboradores” – Mensagem do presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza 

Neto, pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

+ de 20 Anos - 
qualidade e eficiência 

no resultado das 
análises

 Para realizar as análises, o produtor pode 
entregar as amostras em uma das filiais 
da Cooabriel ou encaminhá-las direto ao 
laboratório, que está localizado à Rua Mén de Sá, 
número 51, Centro - 29780-000, São Gabriel da 
Palha-ES - telefone (27)- 2158-1043.

COMO FAÇO PARA ENTREGAR AS 
AMOSTRAS?

Foto ilustrativa

LOCALIZAÇÃO: Avenida Belo 
Horizonte, Bairro Filomena, nº 20 
(Próximo ao posto Veneza) – Nova 
Venécia  | ES | (27) 3752 1690
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COOABRIEL INICIA AS OPERAÇÕES 
EM CAMACAN-BA

A cidade de Camacan, localizada no sul do Estado 
da Bahia, sedia a mais nova filial da Cooabriel. Ela 
representa a 11ª unidade com prestação de serviços aos 
sócios, sendo a 3ª instalada no estado da Bahia e as 
demais estão na região noroeste do Estado do Espírito 
Santo. Por meio dessas 11 unidades a cooperativa 
atende os seus mais de 5400 sócios.

A inauguração da nova unidade ocorreu no último 
dia 04 de agosto, a partir de uma solenidade que reuniu 
cerca de 180 pessoas, registrando presença de grande 
número de sócios de Camacan e região, além de outros 
produtores, autoridades e equipe da Cooabriel.

Instalada no Centro de Camacan em um imóvel de 
1000m², a filial oferece a loja de insumos (Cooabricampo), 
o setor de comercialização e atendimento aos sócios e 
depósito. 

O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza 
Neto, o gerente geral, Edimilson Calegari e o gerente 
administrativo, Samuel Lopes Fontes, participaram 
da abertura, onde deram boas vindas e agradeceram  
aos produtores e demais publico, pela presença. 
Apresentaram aspectos históricos da expansão da 
Cooabriel no sul da Bahia, demonstrando a atuação da 
Cooperativa e as estruturas de serviços instaladas nas 
3 filiais, em 18 anos de história no estado baiano e da 
grande importância da nova unidade.

“O momento foi de agradável surpresa,  tanto 
pela grande presença das pessoas, quanto pela boa 
receptividade observada através dos diálogos com 
os produtores e com as autoridades, que falaram da 
unidade e da cafeicultura regional. “O produtor estava 
esperando a presença da Cooabriel. E esta foi uma 
oportunidade de diálogo. Conversamos com muitos 
produtores. Muitos têm café e quem não tem, vai plantar 
por causa da Cooabriel. Acho que temos muito futuro 
na região. Estamos no caminho certo, incentivando uma 
região que produz e tem potencial. Toda nossa equipe está 
entusiasmada e isto é muito bom.”- revelou entusiasmado, 
o presidente Antônio Joaquim de Souza Neto.

A Cooabriel tem um bom número de sócios na região 
que antes realizavam as movimentações a partir da filial 
de Itabela, localizada 170 km de Camacan. De acordo 
com o engenheiro agrônomo da Cooabriel que presta 
consultoria técnica aos sócios na região, tem sido grande 
a expectativa desses e também de outros produtores com 
a Cooperativa no município e a abertura, representa mais 
um diferencial da Cooabriel em seu plano de expansão. 

Vale destacar que a condução de um momento 
de oração, feita pelo Pastor José Carlos, da 
Assembleia de Deus, registrou um momento bem 
especial no ambiente.

Grande entusiasta da filial no município, o agrônomo 
demonstrou sua alegria com o momento inaugural. 
“Estou feliz. Nosso produtor compareceu e prestigiou 
este momento. Acredito que a loja veio para atender 
a grande expectativa dos produtores, facilitando 
de sobremaneira, o suporte tecnológico, o  acesso 
imediato aos insumos utilizados na lavoura de café e 
ampliação da cultura cooperativista”- concluiu.

O colaborador, Jefferson Runge, que está 
gerenciando a unidade, também falou da sua alegria 
em ver como os produtores receberam com entusiasmo 
a abertura da unidade. “Achei muito boa a participação 
dos produtores, que têm uma visão muito positiva do 
trabalho desenvolvido pela Cooabriel aqui na região. Já 
está criada uma ligação importante com os cooperados 
e os produtores da região. A Cooabriel tem um grande 
espaço para crescer e senti a grande satisfação dos 
sócios e produtores neste dia, que na ocasião, puderam 
conhecer um pouco do nosso trabalho, participar do 
momento de integração e fazerem bons negócios”

Juarez de Souza Muniz Júnior, produtor e vereador 
do Município de Arataca, distrito de Anurí, que compõe 
a região de Camacan: “Nós esperamos há muito tempo 
a abertura da loja em Camacan, que passa a ser um 
ponto de apoio. Boa parte deste acontecimento deve-
se a Vicente que correu atrás, sendo não somente o 
Agrônomo, mas um parceiro nosso. Antes, tínhamos 
dificuldades em adquirir insumos, pois demorava muito 
a vir da loja de Itabela. Acho que a filial vai incentivar 
o plantio de café aqui e também a entrada de novos 
sócios. Vai ser um marco para melhorar e aumentar o 
desenvolvimento do parque cafeeiro aqui de Camacan e 
cidades circunvizinhas. Obrigado à Cooabriel”.

Mário Jorge Suzart Silva, também do município de 
Arataca -  o sócio disse que a abertura da filial representa 
importante passo para a proximidade da Cooabriel com 
os produtores da região de Camacan e adjacências. 
Falou sobre a credibilidade da cooperativa com seu 
modelo de serviço e destacou: “ Muito bom! A região 
só tem a ganhar. A unidade representa, suporte técnico 
mais perto, estrutura de loja que vem atender com mais 
agilidade, nas mesmas condições de atendimento de 
Itabela e regiões do Espírito Santo. Está de parabéns a 
Cooperativa e todo pessoal que idealizou e conseguiu 
efetivar essa grande conquista para nossa região” –

Theneson do Nascimento Souza, de Camacan, 
falou da importância da presença da Cooabriel na região, 
primeiro, pela questão do mercado de café e agora com 
a abertura da estrutura de loja de insumos. “A abertura 
da loja com certeza, atende aos anseios. Tínhamos uma 
necessidade grande dessa estrutura, que traz facilidade 
da gente chegar na loja, tirar algumas dúvidas quanto aos 
produtos. Acaba a dificuldade de buscar produto lá fora, 
pois a gente precisava de um produto e esperava cerca 
15 dias e, assim mesmo, ocupando pessoas que não 
tinham obrigação de trazer os produtos para gente, mas 
faziam favor por amizade. Além disto, agora podemos ter 
assistência mais perto, o escritório em que gente pode estar 
mais próximo do nosso gerente e do nosso grupo. Acredito 
que a estrutura dessa loja e com a presença mais marcante 
da cooperativa na cidade, vai acrescer no potencial de 
Camacan e região. Inaugura-se uma nova etapa.”

José  Rogério Thomes - da fazenda Canaã, município 
de  Arataca - Disse que o evento de inauguração 
foi importante para o município. “Os cooperados 
compareceram em massa. Vejo com boas expectativas 
a Cooabriel na região. A Cooperativa chegou para ficar! 
No próximo ano, acredito que os produtores que ainda 
não se associaram, irão se associar e a Cooabriel irá se 
fortalecer bastante aqui”.

  

Alguns depoimentos dos sócios:


