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Estamos caminhando para encerrar mais um ano, que 
certamente será lembrado pelos desafios colocados, bem 
como, pelo retorno das chuvas e junto dela a melhora de 
expectativa de produção.

Um ano atípico, onde mudanças se tornaram uma 
realidade e a única certeza foi uma constante incerteza, 
mas que com trabalho e determinação estamos colhendo 
bons resultados.

Nesse contexto é importante divulgar os 
reconhecimentos que esse fim de ano trouxe para a 
Cooabriel, certamente, fruto do trabalho incansável dos 
sócios, diretores e colaboradores. 

No estado do Espírito Santo, firmamos a posição 
de maior cooperativa agropecuária, reconhecido 
no Ranking IEL (Findes), importante conquista para 
engrandecer os esforços de nossos sócios. Neste 
mesmo ranking, alcançamos a posição 31ª entre as 200 
maiores empresas do ES, sendo ainda a 8ª colocada 
no segmento de comércio atacadista na avaliação da 
receita operacional bruta.

Quando olhamos o reconhecimento Nacional, 
divulgado pela Revista Globo Rural no encarte especial 
das Melhores do Agronegócio 2017, alcançamos 
a posição 264 entre as 500 maiores (13º Anuário do 
Agronegócio).Esse reconhecimento  mostra a importância 
que a Cooabriel tem para o mercado, na medida que a 
comparação considera todo o agronegócio. 

Em premiações regionais,  destacamos o 1º 
lugar no prêmio Campo Vivo, na categoria 
cooperativa agropecuária, que certamente é um 
reconhecimento pela relevância da Cooabriel, em 
especial, na região norte e noroeste capixaba.

Em Nova Venécia-ES, município de grande 
atuação da cooperativa, novamente alcançamos 
o 1º lugar nas marcas mais lembradas no 
segmento de compra e venda de café. Esse 
reconhecimento é feito pelo Prêmio Gazeta 
Empresarial com pesquisas do Instituto Futura.

Por fim, voltamos a São Gabriel da Palha-
ES,  onde fomos agraciados com o 1º lugar no 
Destaque Empresarial promovido pelo Hoje 
Notícias. 

Segundo o Presidente Antônio Joaquim de 
Souza Neto, todos esses reconhecimentos 
confirmam nossa trajetória, bem como, reforça o 
compromisso em empreender o cooperativismo e 
trazer benefícios para os sócios.

De acordo com o gerente corporativo 
administrativo financeiro, Samuel Lopes Fontes, 
o desenvolvimento de práticas de gestão 
amparadas em um programa de profissionalização 
e o empenho incansável de nossa equipe de 
colaboradores, foram fundamentais para alcançar 
melhores resultados para os sócios.

IMPORTANTES RECONHECIMENTOS MARCAM O 
FIM DE ANO DA COOABRIEL

Fala sobre o plantio direto aplicado 
à cafeicultura.

aSócios que atuam no Programa Conilon Eficiente 
avaliam resultados da produção 2017 e debatem 
administração financeira pessoal. Página 03.

aUnidade da Cooabriel de Vila Valério inicia vendas 
diretas. Leia na página 04.

aDia de Campo na propriedade”, evento anualmente 
realizado entre as integrantes do Núcleo Feminino da 
Cooabriel,  previsto no calendário de trabalho do grupo, 
aconteceu no dia 22/11, Sítio Colombi 1, de propriedade 
do casal, Leda e Edis Colombi (sócio), no Córrego São 
Gabriel, em São Gabriel da Palha-ES (Veja Pag.06)

aA Black Friday Cooabriel  Super Descontos 
– realizada (24 e 25/11) em todas as lojas de 
insumos da Cooabriel no Espírito Santo e na Bahia, 
apresentou inúmeros resultados positivos segundo 
análise das equipes envolvidas (Pag. 02).

aRecordando a reinauguração da unidade da 
Cooabriel em Nova Venécia-ES (Pag.04).

a-Sucessão, é o tema de Noções Legislativas, na 
página 05.
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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 
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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

Recordando as reuniões Regionais
UM NOVO TEMPO

A Black Friday Cooabriel  Super Descontos – realizada 
(24 e 25/11) em todas as lojas de insumos da Cooabriel, no 
Espírito Santo e na Bahia, apresentou inúmeros resultados 
positivos segundo análise das equipes envolvidas. 

O sucesso da campanha é fruto de alguns fatores, dentre 
eles, o cuidado em preparar cada fase.  “A mobilização da 
equipe e os bons descontos que conseguimos junto a nossos 
fornecedores, com os quais temos uma grande relação de 
confiança, foram muito importantes”, avaliou o presidente, 
Antônio Joaquim de Souza Neto.

“A Black Friday Cooabriel, vai além de uma ação de 
vendas, representa uma oportunidade que a cooperativa 
tem de fazer chegar ao produtor os insumos que ele 
necessita com a vantagem de preços e condições que um 
momento como esse sugere. Foram ofertas reais, e isto 
estimulou os sócios e não-sócios a visitarem nossas lojas” 
– destaca o Gerente Corporativo Comercial e Técnico da 
Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi.

O Gerente Corporativo de Compras da Cooabriel, 
Wanderson Rigo, disse que tudo foi cuidadosamente 
preparado. “O sucesso da campanha mostra a parceria 
existente com os principais fornecedores de insumos, 
defensivos e equipamentos para a lavoura e também o 
cuidado com o associado”.

“Sem dúvida, mais uma oportunidade oferecida pela 
Cooperativa para os produtores e sócios adquirirem 
insumos a preços acessíveis. Os produtores da região 
compareceram na loja e aproveitaram a promoção” disse, 
Weycmam Fernando de Laia Sardinha, Técnico da loja de 
Nova Venécia-ES.

O sócio Henrique Mauri, de São Gabriel da Palha-ES, 
esteve na loja nos dois dias da campanha e considerou 
importante a promoção, que apresentou preços realmente 
competitivos e segundo ele, serviu para apoiar os programas de 
assistências diferenciadas que a Cooperativa disponibiliza. 

“O preço dos insumos da Cooabriel, normalmente já tem 
grande diferença em vários ítens. Com a Black Friday, nós 
produtores tivemos ainda mais oportunidades de comprar 
vários produtos da promoção. A Cooabriel vem trabalhando 
cada vez mais com novos ítens de produtos nas lojas, e 
sempre com preços competitivos. Isto é bom para nós sócios 
e para a própria Cooabriel. Eu faço parte do Programa Conilon 
Eficiente Cooabriel, e vejo como uma promoção como esta 
ajuda, por contemplar ítens que utilizamos na lavoura. 
Gosto muito do sistema do Programa Conilon Eficiente e 
da seriedade do profissional que me assiste. O agrônomo 
não força o uso de produtos. Ele recomenda o estritamente 
necessário e orienta o uso correto o que traz economia para 
o sócio e eficiência na produção” - destaca. 

Dyesson Krause, responsável pela Loja de São Gabriel 
da Palha-ES, disse que a Black Friday Cooabriel foi muito 
aguardada pelos nossos associados e clientes. “Foi um 
sucesso! Trouxe ótimas oportunidades de negócios e muitos 
benefícios. Obtivemos um retorno espetacular e os próprios 
associados vieram nos parabenizar pela iniciativa, parecia 
um dia festivo e muito movimentado em todo tempo e sem 
sombra de dúvidas, bons negócios foram feitos. Não posso 
deixar de destacar o empenho da equipe, que se mobilizou 
para que todos pudessem ser melhor atendidos.” – falou com 
entusiasmo.

Black Friday Cooabriel - oportunidade aos produtores

No ano passado, neste mesmo período estávamos 
desolados atravessando a pior seca da nossa história. Mesmo 
diante da situação daquele momento, nos concentramos 
em olhar para frente e orientar veementemente nossos 
produtores a cuidarem da melhor forma possível, das 
suas lavouras, jamais abandoná-las, além de mantermos 
os serviços de orientação de campo e outros e intensa 
orientação para o uso racional dos recursos e reservação de 
água. Tudo porque somos movidos pelo trabalho, eficiência 
e pela esperança de um novo momento. 

Passado um ano, agora, podemos dizer que realmente 
o ano de 2017 vem sendo melhor em nível climático o que 
favoreceu a melhoria dos aspectos das lavouras e devolveu 
o entusiasmo no campo. As águas voltando, uma maravilha 
vermos nossos mananciais retornando seu curso e nossas 
represas aumentando o volume de água e tudo isto projeta 
boas expectativas.  

Este último quadrimestre foi também bem intenso em nossas 
rotinas internas e externas. Muitos planejamentos, realizações, 
implementações, mudanças, ações. Tudo em busca de novas 
alternativas e oportunidades para nossos sócios. Nossa 
equipe percorreu quilômetros realizando, trabalhando, seja em 
reuniões com nossos sócios “encenrramento de safra nos dois 
estados”, ampliar conhecimentos gerais, articular ações  com 
os inúmeros atores do mercado, buscando novas tecnologias, 
ampliando estruturas.

Em especial, quero citar:  A reinauguração da nova 
Unidade da Cooabriel em Nova Venécia, sobre um olhar 
muito aprovador de nossos sócios; A realização do XIV 
Concurso Conilon de Excelência em que premiamos mais 
20 potenciais sócios produtores de café conilon de qualidade 
apoiados por parceiros motivadores da qualidade do café e 
apoiamos ainda, a  realização do 1º concurso de qualidade 
no sul da Bahia; Ampliamos parcerias; Realizamos nossa 

segunda Black Friday 2017 e nos orgulhamos em ouvir 
vários produtores falando da seriedade da campanha de 
descontos que ocorreu em todas as lojas de insumos da 
cooperativa nos dois Estados (Espírito Santo e Bahia).

Mas, caro leitor, tem algo incrível, que queremos 
compartilhar com você: o Destaque da Cooabriel em 
importantes rankings -  como a posição de maior cooperativa 
agropecuária do Estado do Espírito Santo, reconhecido no 
Ranking IEL (Findes). No mesmo ranking, alcançamos a 
posição 31ª entre as 200 maiores empresas do ES, sendo 
ainda a 8ª colocada no segmento de comércio atacadista 
na avaliação da receita operacional bruta.

Nacionalmente, alcançamos a posição 264 entre as 
500 maiores do Agronegócio, divulgado pela Revista Globo 
Rural. Na região norte/noroeste capixaba, alcançamos o 1º 
lugar em 03 classificações: 1º lugar no prêmio Campo Vivo, 
na categoria cooperativa agropecuária; 1º lugar nas marcas 
mais lembradas no segmento de compra e venda de café, 
reconhecimento pelo Prêmio Gazeta Empresarial -Nova 
Venécia-ES, com pesquisas do Instituto Futura; e 1º lugar 
no Destaque Empresarial promovido pelo Hoje Notícias-São 
Gabriel da Palha-ES.. Esses reconhecimentos que esse 
fim de ano trouxe para a Cooabriel, certamente,é fruto do 
trabalho incansável dos sócios, diretores e colaboradores. 

E agradecidos, finalizamos mais um ano. Tenham um 
Natal abençoado e um Ano Novo próspero e feliz. Se 
depender de nossa vontade, profissionalismo, força e 
empenho, permeados pelos valores da nossa cooperativa, 
pautados, sobretudo no comprometimento, união 
e respeito, teremos um NOVO TEMPO.    
Permaneçamos unidos!

Membros da diretoria e da equipe gerencial da 
Cooabriel, percorreram as unidades da Cooperativa para o 
ciclo das reuniões de encerramento de safra com os sócios 
(de 19/09 a 07/10/17). Elas ocorreram no Espírito Santo 
(Boa Esperança, Jaguaré, Nestor Gomes, Nova Venécia, 
Vila Valério, São Gabriel da Palha, Alto Rio Novo e Águia 
Branca e na Bahia (Teixeira de Freitas, Camacan e Itabela), 
para um bate papo com cerca de 400 sócios, no sentido 
de debateram uma série de assuntos da cooperativa 
(desempenho da Cooabriel no primeiro semestre do ano de 
2017, projetos implementados, e pelo seu modelo informal, 
foram espaços de oportunidades para grande interação e 
discussões de assuntos das próprias unidades). Os sócios 
presentes, participaram bastante de todos os debates.

“Este foi o terceiro ciclo de encontro de encerramento de 
safra, que realizamos desde 2015 e funciona como um dos 
pilares da organização do quadro social. A Cooperativa vai 
ao encontro dos sócios, na unidade que ele atua. Membros 
da diretoria e equipe técnica, vão ouvir os anseios dos 
sócios, demonstrar resultados do desempenho alcançado 
pela Cooperativa no primeiro semestre e avaliar projetos 
contidos no plano de trabalho, conhecer os desafios e 
os avanços de cada área. Uma oportunidade enorme 
de discutir e compreender o que se passa na vida da 
cooperativa” – disse o presidente, Antônio Joaquim de 
Souza Neto.

Para o gerente Corporativo Administrativo Financeiro da 
Cooabriel, Samuel Lopes Fontes, a interação dos sócios 
nos assuntos, valida a importância dessas reuniões. “As 
reuniões regionais de encerramento de safra apresentam 
uma importância grande no processo de transparência da 
gestão... A cada novo ciclo de regionais temos percebido 
uma evolução na maturidade dos sócios que passam 
a demandar informações que possam agregar no seu 
planejamento de trabalho” – destacou.



 DE OLHO NO CAFÉ
Antônio Joaquim de Souza Neto

Presidente da Cooabriel
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Cafés produzidos em São Gabriel da Palha-ES e em 
São Domingos do Norte-ES, foram os lotes campeões 
do XIV Concurso “Conilon de Excelência Cooabriel”, o 
concurso de qualidade de café conilon, produzido na área 
de ação da Cooabriel, safra 2017.

 A Cooabriel premiou os vencedores em uma solenidade 
realizada no dia 09 de novembro, no Centro de Eventos de 
São Gabriel da Palha-ES, que reuniu um público de cerca 
de 150 pessoas, formado por diretores e conselheiros da 
cooperativa, os sócios inscritos e seus familiares, outros 
sócios potenciais produtores de conilon de qualidade, 
empresas patrocinadoras, empresários do café, lideranças, 
técnicos, membros da equipe e convidados.

Os saudosos, Dário Martinelli e Eduardo Glazar, 
foram personalidades lembradas durante a solenidade. O 
Presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza Neto 
(Toninho), em seu discurso recordou aspectos históricos 
do café conilon, citando esses grandes nomes pelo papel 
relevante na história de cultivo da variedade, bem como,  a 
ação do líder do grupo Tristão, Sr. Jônice Tristão.

Toninho ao falar da evolução da qualidade do café 
conilon, recordou o grande papel do produtor. “Quero 
recordar e cumprimentar os potenciais produtores de café 

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO XIV CONCURSO 
CONILON DE EXCELÊNCIA COOABRIEL

de qualidade, que aderiram às campanhas de incentivo 
da Cooabriel para a melhoria do café conilon em sua área 
de ação. Nossos sócios, que dentro dos seus processos 
produtivos, vêm melhorando cada vez mais o nosso conilon 
nos aspectos físicos (tipo na tabela de classificação), 
quanto sensorial (em aroma, sabor…). O concurso 
– Conilon de Excelência, que a Cooabriel implantou há 
14 anos, foi uma ação importante e vem motivando, 
especialmente nossos produtores” – destacou.

O especialista em qualidade de café, Vanildo Págio, 
ministrou palestra, falando sobre a importância do produtor 
na qualidade do café conilon. Ele abordou vários aspectos 
dentro do processo produtivo, especialmente, na colheita 
e secagem, apresentando alguns caminhos.

Também se pronunciaram, a Deputada Estadual, 
Raquel Lessa, o Secretário de Estado da Agricultura, 
Octaciano Neto, o Superintendente do Sistema OCB/
SESCOOP-ES, Carlos André Santos de Oliveira, o 
Presidente do SICOOB, Bento Venturim.

...Mais assuntos do concurso continuam na página 08....Conheçam os vencedores.

Sócios avaliam resultados da produção 2017 
e debatem administração financeira pessoal
Os sócios, integrantes dos 03 grupos do programa Conilon 

Eficiente Cooabriel, os técnicos que assistem às propriedades 
e representantes da gestão e diretoria, participaram no dia 
22/11 do encontro de avaliação dos resultados dos grupos, 
dentro da análise de panorama da safra 2017. 

A reunião aconteceu no auditório da COOABRIEL, em 
São Gabriel da Palha-ES, e foi aberta pelo Presidente, 
Antônio Joaquim de Souza Neto, que destacou a 
importância deste encontro avaliativo, para que se conheça 
a realidade das propriedades assistidas. “Depois de todas 
as dificuldades que vivemos com a seca de 2016, as 
médias de produtividade diminuíram, e vamos sim ser bem 
realistas e entender que a recuperação das lavouras virá 
gradativamente ano a ano. Uma subida lenta em 2017, um 
pouquinho melhor em 2018 e se as condições climáticas 
se manterem favoráveis, é que esperamos uma boa safra 
em 2019. Os produtores recuperaram o ânimo com estas 
chuvas, mas vamos ser bem realistas” .

Carlos Otávio Ribeiro Constantino, Jeferson Pereira 
Ferreira e Roberto Passon Casagrande, são os 
Engenheiros Agrônomos do Projeto “Conilon Eficiente/
COOABRIEL” e assistem 86 propriedades a partir de 
metodologias diferenciadas. Juntos, acompanham 
1.759,88 hectares de área assistidas, dos 78 sócios 
integrantes dos 03 grupos do projeto.

De acordo com a análise dos técnicos, mesmo com 
toda a dificuldade da crise hídrica que atravessou a 
região em 2016, foi possível chegar a um ano safra (2017) 
um pouco melhor em nível climático o que favoreceu a 
melhoria da média geral em alguns indicadores dos 03 
grupos. Exemplo, foi a melhoria na produtividade média, 
que esteve próximo a 40 sacas/hectare. Já na análise 
por grupos tivemos grande variação da produtividade por 
município, mostrando que alguns municípios sofreram 
mais com a estiagem.

“A composição do custo de produção médio do 
grupo, as diferenças de produtividade e custo, bem 
como, as estratégias que temos utilizado para busca 
de produtividade em períodos de clima adverso 
(gotejamento, adensamento de plantio e cobertura do solo 
na entrelinha com braquiária), são fatores importantes 
para análise nesse encontro, bem como, a abordagem 

das dificuldade e dos erros que acontecem por parte 
dos produtores acompanhados e que prejudicam a 
rentabilidade na atividade” – avaliou o engenheiro 
agrônomo, Carlos Otávio Ribeiro Constantino.

A respeito dos resultados, os produtores avaliaram 
que o projeto vem cumprindo seu papel e é de grande 
importância o trabalho. 

“Administração Financeira” - Além de uma 
reunião de alinhamento das informações e avaliação 
dos trabalhos, os produtores também debateram o tema 
“Administração Financeira”, com o Analista Contábil e 
Tributário do Sistema OCB-SESCOOP/ES, Gustavo 
Antônio Faleiro Bernardes, que conduziu um bate-
papo bem avaliativo da importância da administração 
financeira no âmbito pessoal e familiar.

“O tema Finanças, abordado pelo Gustavo da OCB-
ES, foi importante para as estratégias de trabalho 
do projeto, pois buscamos a conscientização dos 
cooperados neste tema, visando assim o despertar 
para a importância da administração dos recursos que 
o mesmo gera, de forma que os cooperados possam 
ter uma melhor administração financeira pessoal” – 
concluiu o agrônomo, Carlos Otávio. 

O presidente, disse que foi muito importante esse 
debate e destacou: Muito oportuno falarmos do controle 
financeiro. Como produtor, precisamos aprender a 
fazer as coisas dentro de um conceito de planejamento 
financeiro. Não se pode fazer nada de qualquer jeito”.

 O XIV Concurso Conilon de Excelência Cooabriel, foi 
realizado com apoio do Sicoob (patrocinador diamante) e 
dos patrocinadores ouro:  Fertilizantes Heringer, Sistema 
OCB-ES/Sescoop, Sebrae-ES e Oxiquímica.

O CONCURSO COFFEE OF THE YEAR BRASIL- etapa 
2017. Este avaliou 239 amostras de café de todo país. Para 
o café conilon, dos 10 finalistas, quatro amostras foram de 
cafés de sócios da Cooabriel, que apesar de não terem se 
classificado entre os 03 primeiros (produtores de Rondônia e 
Minas Gerais), muito nos honra saber que competiram entre 
os 10 melhores do país, representando o Estado do Espírito 
Santo. São eles, -Wilson Luciano MontMoor, de Alto Rio Novo-
ES, Adair Batista Borges, do município de Alto Rio Novo-ES; 
Ari Fernandes Saturnino, do município de Mantenópolis-ES e  
Rosa Caser Venturim, de São Gabriel da Palha-ES, A final do 
concurso, aconteceu no dia 27 de outubro em Belo Horizonte, 
como programação da Semana Internacional do Café-SIC.  

E uma comitiva 
do Espírito Santo, 
com dezenas  
de representantes 
da Cooabriel, 
participaram do 
evento.

1° CONCURSO REGIONAL CONILON DE QUALIDADE 
DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA – 03 sócios da Cooabriel foram 
finalistas. Foi realizado no dia 20/10, em Teixeira de Freitas-
BA, modalidades lotes e microlotes de café conilon. O 1º 
lugar, categoria “Lote” foi conquistado pelo sócio, Rosselito 
Bonadiman Paulino, de Teixeira de Freitas-BA, e o sócio, Luiz 
Albino Gaspari, de Alcobaça – BA ficou com o 3º lugar. Já na 
categoria, “Microlote”, o 1º lugar foi do sócio, Abraão Ramos 
Souza, de Caravelas – BA. E a esposa do sócio, João Sérgio 
Casagrande, de Alcobaça-BA, Sra. Jovania Casagrande, 
conquistou o segundo lugar nesta categoria. Lucas Zanotelli, 
responsável pela unidade da cooperativa em Teixeira de Freitas, e 
o Engenheiro Agrônomo, 
Adriano Barros Silva, 
representaram a 
Cooabriel no evento de 
premiação e avaliaram 
a importância desse 
acontecimento para a 
região produtora.

Os concursos de qualidade de café vêm crescendo 
em vários pontos do país, nas diversas modalidades, 
como forma de valorizar os melhores grãos. Muitos dos 
nossos sócios, têm aproveitado estas oportunidades 
e preparado seus cafés. Além do XIV Concurso 
Conilon de Excelência Cooabriel que premiou 20 sócios 
(resultados na página 08), registramos  outros dois em 
especial, que envolveram a participação de sócios da 
Cooabriel.

SÓCIOS - DESTAQUE EM
CONCURSOS DE QUALIDADE  

- O clima está melhor e as chuvas favorecem as 
lavouras de café robusta no Espírito Santo. Mas, falar 
de safra é precoce.

- Segundo o Conselho dos Exportadores de Café 
do Brasil (Cecafé), O Brasil exportou de janeiro a 
novembro de 2017, mais de 27,7milhões de sacas 
de café, com queda de 10,7% em comparação com o 
mesmo período do ano passado.

- Os países produtores de café da América Central e 
México se recuperam do surto de ferrugem do café de 
alguns anos, e produção melhora.

- Países produtores de café, falam em incrementar a 
produção. É o caso da Colômbia, Uganda.

- Cresce o aumento da demanda de cafés especiais 
de origem.

- Duas novas tecnologias em café Conilon, foram 
lançadas pelo INCAPER. Tratam-se de ‘Marilândia 
ES 8143’ e do Jardim Clonal Superadensado de Café 
Conilon.

- A seca de 2016 trouxe grandes dificuldades  e  inibiu 
a expectativa de produção de muitas regiões . 

Recebemos até 12/12/17, 704 mil sacas de 
cafés dos sócios, o que representa aumento de 
aproximadamente, 18% em relação ao volume 
recebido no ano de 2016, que foram de 596.221 
sacas (de janeiro a dezembro/16).  
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Samara Cuquetto Batista Consultora Técnica - Cooabriel 
PROTEÇÃO DO SOLO

Nesta edição vamos falar de alguns cuidados que 
temos que ter com o solo para evitar a erosão. Erosão 
é um processo em que a camada superficial do solo ou 
partes dela são transportados pelo impacto da gota de 
chuvas e ventos principalmente. As causas podem ser 
naturais ou por intervenção humana. 

Podemos ver diariamente locais em que a erosão 
provocou ou esta provocando o deslocamento do solo, 
principalmente em áreas de pastagem sem uma boa 
cobertura vegetal e em terrenos mais inclinados. Rios, 
córregos e nascente são os mais atingidos pela erosão. 

Alguns prejuízos da erosão - Perca de fertilidade 
do solo; Percas de produtividades; Dificuldades de 
locomoção em estradas rurais; Assoreamento de 
rios, córregos, nascentes e represas; Alto custo de 
recuperação das áreas atingidas.

Alguns cuidados que podem evitar a erosão  
- Cobertura vegetal do solo com mato, gramíneas, 
leguminosas, outros; Plantio em curva de nível; 
Construção de caixa seca; Bom manejo de pastagem; 
Manter cobertura nas entrelinhas das culturas.

Precisamos continuar conduzindo nossa atividade 
dentro de todo tripé da sustentabilidade (ambiental, o 
social e o econômico).  Temos nossas lavouras para 
fins comerciais e é por isto, que otimizamos recursos, 
diminuimos os custos, melhoramos a produtividade e a 
lucratividade, mas precisamos manter nossa preocupação 
também com os recursos naturais e à sociedade.

Conforme abordagem neste texto, o solo e a água, são 
recursos naturais essenciais à vida. O solo tem a função 
de absorver e armazenar água das chuvas. Para que isso 
ocorra o solo precisa estar protegido. O produtor deve 
evitar  que a água  escorra, seja pela água das chuvas ou 
irrigação, pois ao escorrer   são levados particilas do solo 
com nutrientes ou ainda, podem diminuir a evaporação, 
entupir estradas, nascentes e assorear rios e córregos.

Tomando todos os cuidados, estaremos preservando 
nossos recursos naturais, teremos menor custo com 
irrigação e mão de obra, constribímos com o meio em 
que vivemos e nos tornamos mais eficientes, melhorando 
nossa lucratividade.

Para maiores informações, procure um técnico da 
Cooabriel na filial mais próxima.

A unidade da 
Cooabriel em Vila 
Valério-ES, é o ponto 
de partida do Programa 
de Vendas Direta no 
Campo, e significa 
um novo serviço a ser 
prestado pela equipe 
da Consultoria Técnica. 

O sócio, Anisio 
Tamanini, do Córrego 
Lambari, inaugurou 
o programa no último 
dia 20 de novembro 
e assinou o primeiro 
pedido junto ao técnico, 

Wallissis Strelow, que recomendou os insumos necessários lá 
mesmo na propriedade, seguido das orientações. 

De acordo com o responsável pela Loja de Insumos da 
Cooabriel em Vila Valério, Camilo Debortoli, que está coordenando 
o programa, várias outras visitas já foram realizadas, desde a 
inauguração e grande parte dos produtores estão optando por essa 
compra. “O Técnico está habilitado a negociar e fechar as vendas 
diretamente com o sócio no momento da visita à propriedade. 
Utilizando-se de um bloco de pedidos, o profissional recomenda 
e lista os insumos necessários e o produtor recebe a mercadoria 
posteriormente em uma data pré agendada” – orienta.

Unidade da Cooabriel de Vila Valério Inicia Vendas Diretas

NOVA VENÉCIA GANHA NOVO ESPAÇO...

A Nova estrutura, reinaugurada no dia 09/10  comporta 
a nova loja de insumos, o escritório de comercialização de 
café e atendimento de serviços, que  integrados ao novo 
depósito, funciona em 830 m² de área construída, no imóvel 
bem localizado, na Avenida Belo Horizonte, número 20, do 
Bairro Filomena, perto ao posto Veneza.

Mais de 250 pessoas prestigiaram a solenidade de 
reinauguração, que foi marcada com muita alegria dos sócios, 
diretores, colaboradores e convidados. Um dia de encontro, 
integração e valorização do trabalho da cooperativa e uma 
oportunidade dos produtores efetuarem bons negócios.

Importância da Unidade – O Presidente da 
Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza Neto –  falou da 
importância do novo espaço, para oferecer comodidade, 
melhoria no atendimento aos sócios e apoiar as 
estratégias de crescimento na região. Recordou aspectos 
históricos da instalação da filial de Nova Venécia. “Em 
1985, quando fundamos a filial ouvimos a opinião de 
lideranças cooperativistas do município. Começamos 
com uma máquina ambulante de pilar café e depois 
fomos organizando todas as estruturas da filial. Esta foi a 
primeira filial da Cooabriel, o primeiro projeto de expansão 
de unidades, também a primeira loja de insumos depois 
da sede. Começamos por aqui porque não tínhamos 
dúvidas de que Nova Venécia iria crescer... ” – pontuou.

 “Muito importante este novo serviço. E vem para ser mais 
um trabalho de suporte, com orientação em conscientizar o 
produtor a utilizar o estritamente necessário à sua atividade. 
Como premissa do programa e considerando os valores éticos 
da Cooabriel, a venda parte da necessidade que os produtores 
têm pelos insumos. O lema é só vender o que o produtor precisa 
e levar-lhe facilidades” – destaca o presidente da Cooabriel, 
Antônio Joaquim de Souza Neto. 

“A praticidade que este novo modelo traz, está agradando 
o produtor. Os primeiros pedidos foram entregues  e apenas 
as vendas de adubos não estão sendo contempladas com a 
entrega, porém, o técnico faz o papel de facilitador para que o 
cliente consiga se for de sua preferência, um serviço de frete 
terceirizado que leve estes adubos até à sua propriedade.

O objetivo é ampliar o atendimento e otimizar o tempo disposto 
pelo produtor que já é corrido devido às várias atividades diárias. 
O modelo deve ser ampliado para as demais filiais onde mais 
produtores serão atendidos” – completou Camilo.

O Gerente Corporativo Comercial e Técnico da Cooabriel, 
Carlos Augusto Pandolfi, ao falar do projeto disse que o objetivo 
de sua implementação é melhorar o atendimento aos sócios e 
atender a demandas. ”Toda vez que a Cooabriel implementa 
uma nova prática, o propósito é ampliar o leque de serviços e 
produtos ofertados de forma que o associado possa ser melhor 
atendido. Vender no campo, direto ao produtor, é uma prática 
adotada pelo mercado e a diretoria da Cooabriel percebeu a 
importância para nossos associados”- avaliou.

Jailson Falquetto, do Córrego Venezuela- Guarabu – Nova 
Venécia-ES -”...Temos passado por tantas crises, como a crise 
hídrica, a financeira no país e hoje, nesta data, nós produtores 
representados pela Cooabriel, juntos aqui, reinaugurando uma 
loja e com esse padrão. É uma coisa incrível! É uma alegria ver 
que o produtor tem vontade de crescer junto com a cooperativa. O 
produtor e a cooperativa crescem juntos nesse sentido. Essa união 
só dá sucesso. Estou muito feliz. Vejo futuro, com certeza”.

José Filho Bevitório – Sócio da região de Nova Venécia 
-  “ O novo espaço de serviços é amplo e bem melhor para os 
sócios e também funcionários. Em termos de localização, nem 
se compara com o ponto anterior. Aqui é bem melhor. Nós 
produtores, passamos por grandes problemas com a seca na 
região, e agora, se Deus quiser, vamos voltar à normalidade no 
trato com nossas roças e com isto acredito que de agora para 
frente tudo será melhor. E este novo espaço vem somar”

João Daré Venturim – do Córrego da Areia – ”Acho que o ponto 
forte é o espaço que vai trazer grande agilidade. Tudo o que faz 
o produtor ganhar tempo, é bom. Este novo local da Cooabriel 
vai corresponder, pois terá agilidade no atendimento e está bem 
localizado. Eu gosto da Cooperativa pois ela corresponde ao 
coletivo e busca sempre melhorias”.

Flávio Bastianello – do Cº da Travessia – “O local é maravilhoso. 
Nova Venécia estava precisando de um espaço assim, que 
oferece comodidade, amplia a visão dos sócios. Vejo que um 
dos pontos fortes aqui é a questão de poder aumentar o estoque. 
Espaço aqui não é problema. Tudo vai melhorar e promoverá o 
crescimento do volume de negócios da Cooabriel na região”.

José Carlos Womoka – do Córrego da Areia. “Aqui é um local 
muito bom, muito melhor que o anterior. Lá não tínhamos nem 
local para estacionar. Aqui é amplo, bom estacionamento, vai 
melhorar tudo. A Cooabriel deve manter mesmo o foco no seu 
produtor. Estar sempre mais perto e melhorar cada vez mais 
os serviços. Ela é referência no estado e no país e quanto mais 
melhorias mais forte se torna”.

Depoimentos de sócios:

VISITA TÉCNICA INDUSTRIAL - Equipe  Cooabriel, 
nos dias 6,7 e 8/12, em visita ao Centro Industrial 
da NUFARM,  em Fortaleza-CE, para conhecimento 
e intercâmbio: Participaram: O diretor secretário, 
Onivaldo Lorenzoni, o gerente corporativo comercial 
e técnico,Carlos Augusto Pandolfi e o coordenador do 
setor de compras, Fernando Krause.



NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL
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Plantio Direto Aplicado à Cafeicultura
Carlos Otávio Ribeiro Constantino- Engº Agrº - Projeto Conilon Eficiente Cooabriel;  

Perseu Fernando Perdona, Engº Agrº - Consultor/Coordenador Técnico da Cooabriel

Meramente Ilustrativa

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

Fornece os nutrientes Zn, Mn, Cu, B e Mo Ácidos 
Fúlvicos que proporcionam maior enraizamento, 

desenvolvimento radicular e vigor para o Cafeeiro.

O plantio direto é definido como aquele no qual a 
implantação da cultura é feita sobre restos de culturas 
anteriores com a rotação de culturas, sem qualquer 
movimentação do solo, restrita somente à linha ou local 
de semeadura ou plantio. O sistema ideal é aquele que 
integra tecnologias visando a redução de custos e a 
qualidade ambiental, permitindo interações biológicas 
e processos naturais benéficos no solo.

O plantio direto é uma técnica que já era utilizada 
desde os tempos mais antigos pelo homem quando se 
utilizavam de ferramentas para fazer buracos ao solo e 
depositando as sementes sem realizar o preparo de solo 
em toda a área. Atualmente é utilizada principalmente 
em plantio de culturas anuais, como milho, soja, trigo, 
algodão, entre outras.

Atualmente surge o conceito de MANEJO DO 
MATO NO CAFEZAL, como no consórcio entre 
cafeeiro e braquiária. Nesse consórcio, a forrageira 
é cultivada na entrelinha, enquanto a linha de plantio 
do café é mantida coberta pelo resíduo lançado 
pela roçadeira, durante a roçada na entrelinha.

1) No consórcio cafeeiro e braquiária, os resíduos 
vegetais servem como fonte de nutrientes para o 
cafeeiro, principalmente, quando reciclam na projeção 
da copa(fotos A,B,C) os elementos absorvidos na rua 
do cafezal. 

2) Em solo exposto ao sol, sem cobertura morta, o 
crescimento da planta é prejudicado pela temperatura do 
solo e também pela elevada evaporação de até 30 mil litros 
de água por hectare, por dia.

3) A deposição de 5 t por hectare de biomassa de 
braquiária roçada, na entrelinha do cafezal, fornece o 
equivalente a 70 kg nitrogênio (N) e 8 kg de potássio 
(K2O) por hectare. No cultivo em consórcio com o 
cafeeiro, estima-se uma produção de biomassa seca de 
braquiária de pelo menos 10 toneladas (t) por hectare 
por ano, podendo chegar a 40 toneladas dependendo 
das condições climáticas e tipo de manejo.

4) A braquiária é mais eficiente que o cafeeiro para extrair 
o P do solo, o qual será disponibilizado, gradualmente com 
a decomposição da palhada.

5) A presença de resíduos cobrindo o solo na linha de 
plantio inibe o crescimento de plantas daninhas e impede 
que a temperatura do solo ultrapasse 30°C, que em dia 
quente e na ausência de cobertura, pode ser muito superior 
a 50°C. Quando a temperatura do solo é superior a 33°C, 
parte das raízes absorvedoras morrem.

6) O sistema radicular da braquiária alcança 
aproximadamente 80 cm de profundidade em cerca de 
três ou quatro meses após a semeadura, dependendo do 
tipo de solo. A decomposição de parte dessas raízes, após 
cada roçada da braquiária, ajuda na estruturação do solo e 
na formação de “bioporos”. 

7) Aumenta-se o teor de matéria orgânica no solo. 
A matéria orgânica melhora as características físicas 
(drenagem, estruturação do solo, porosidade, etc.), 
químicas (fertilidade, disponibilidade e retenção de 
nutrientes), biológicas (interações benéficas entre a “micro 
vida”) do solo e servirá como um adubo de liberação lenta.

Desvantagens potenciais 

1) Quando o sistema não é bem implantado e conduzido, 
pode haver competição direta por água, luz e nutrientes, 
com a cultura de interesse, nesse caso o café, portanto 
deve ser mantida uma faixa mínima de 50 centímetros 
entre a braquiária e o cafeeiro.
2) Durante o processo de decomposição da palhada 
da braquiária, ocorre o consumo de parte do 
nitrogênio presente no solo pelos micro organismos 
decompositores. Desta forma a adubação nitrogenada 
do cafeeiro precisa ser ajustada de forma a considerar 
também esse fator, para não prejudicar o cafeeiro.

CONCLUINDO - O consórcio café e braquiária, 
apresenta inúmeros aspectos positivos que favorecem 
o crescimento das plantas de café em formação e 
das plantas em produção, parte disso se atribui à 
preservação da umidade e da alocação de nutrientes 
da entrelinha, fora do alcance das raízes, para debaixo 
da copa do cafeeiro, onde está mais concentrado o 
sistema radicular.

 A técnica apresentada é mais um aliado do cafeicultor 
rumo às boas práticas agrícolas que resultará em 
melhores produções. Para mais esclarecimentos, 
procure uma de nossas unidades de atendimento 
técnico, existente em todas as lojas Cooabricampo.

Principais vantagens potenciais  deste sistema 

Muito embora o título sugere a divisão de bens 
entre herdeiros, a sucessão familiar ao contrário do 
que muita gente imagina, nada mais é do que a 
sucessão de pessoas.  O assunto é longo e portanto, 
nesta coluna faremos alguns comentários, sabendo 
que é possível sim, preparar o herdeiro para dar 
continuidade ao patrimônio que deixaremos. Aqui 
queremos alertar sobre a sucessão patrimonial ou a 
forma de transição patrimonial de pais para filhos. 

A sucessão patrimonial é a distribuição daquilo 
que adquirimos durante toda nossa vida e que ao 
final queremos direcionar para nossos filhos ou 
herdeiros que temos, ou, deixamos para os herdeiros 
por ocasião da morte.

Acontece, que a transição patrimonial muitas 
vezes se dá de uma forma tão inesperada ou de 
forma tão despreparada que em muitos casos os 
herdeiros não conseguem conduzir ou não sabem 
como conduzir o negócio herdado, e acabam por 
vendendo o que recebem e muitas vezes ficando sem 
nada. Isto é preocupante. Ao contrário, se esta 
transição acontece de forma preparada, dificilmente 
vai acontecer a venda e na grande maioria a tendência 
é a multiplicação do patrimônio.

Portanto, a preparação da transição patrimonial 
deve começar ainda na juventude quando o 
herdeiro tem disposição, força de trabalho e 
visualiza possibilidades de progresso.

Os pais não precisam transferir o patrimônio para 
o filho para ensiná-lo a conduzir o negócio, existem 
meios bons e seguros da ambos se resguardarem de 
desavenças.No caso da terra, existem contratos 
específicos como comodato (cessão da terra a título 
gratuito) ou parceria (cessão da terra mediante 
percentual da produção) e outras formas que podem 
ser muito promissoras para ambas as partes. O 
importante é na realidade motivar o herdeiro para dar 
continuidade ao patrimônio e dele se beneficiar com 
qualidade de vida por longos anos.

O bom da preparação, é que o pai ou a mãe 
estará ao lado do filho(a) para corrigir ou orientar 
quando ele(a) direcionar para o lado errado. Quando 
não há a preparação e a herança ocorre de forma 
despreparada, ou o herdeiro vende o que herdou ou 
comete erros que poderão ser difíceis de se corrigir. 
O pai ou a mãe não estará mais ao lado para orientar. 
As vezes vemos pais e filhos (herdeiros), em conflito 
de ideias sobre a forma de conduzir as mudanças na 
gestão do patrimônio, mas é preciso que ambos 
estejam abertos, dialogando, ensinando e conduzindo 
com críticas construtivas, se for o caso.

FORMAS DE TRANSFERÊNCIAS 

Se a opção for pela transferência do bem para o 
herdeiro, entre vivos ela pode ocorrer por doação e 
pode ocorrer por testamento. 

O testamento - não é uma transferência imediata, 
mas uma disposição de última vontade e pode ser 
mudado quantas vezes quiser. Em ambos os casos, 
o doador pode doar ou testar até 50% do seu 
patrimônio. O restante deve ficar para os demais 
herdeiros que pode inclusive ser dividido com quem 
já foi beneficiado pela doação ou pelo testamento.

Inventário - a última forma de transferência, é 
pelo inventário que é a apuração do patrimônio do 
morto e a formalização da transferência para os 
herdeiros.

O inventário pode ser feito pela forma judicial ou 
diretamente no cartório por uma escritura pública. 

É importante frisar que o inventário só pode ser 
feito no cartório quando há acordo entre os herdeiros 
e todos forem maiores e capazes.

SUCESSÃO FAMILIAR

Por tradição no preparo do solo para o plantio 
de café, já se utiliza desta técnica, pois geralmente, 
se preparam as covas/sulcos efetuando-se assim 
somente o preparo no local da cova, principalmente 
em áreas com maior declive. Já em áreas planas se 
verifica o preparo de modo convencional, com uso de 
aração, gradagem e posterior subsolagem.

Princípios básicos do plantio direto 

Sistema de plantio direto em café conilon em pastagem
de braquiária, (município de Nova Venécia-ES)

foto A foto B

foto C - Resíduo da roçada mostrando a cobertura de solo e 
manutenção da umidade no solo.
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Entre nós.....

O casal, Leda e Edis 
Colombi, sediaram no último 
dia 22/11,em seu Sítio 
Colombi 1, no Córrego São 
Gabriel, em São Gabriel da 
Palha-ES, um Encontro entre 
as integrantes do Núcleo 
Feminino da Cooabriel.

Cerca de 40 mulheres 
participaram  do evento, “Dia 
de Campo na propriedade” 
já previsto no calendário de 
trabalho do Núcleo, para 
atender às dimensões de ação 

do grupo, nesse caso, com tema voltado ao desenvolvimento 
pessoal, com ênfase à auto estima da mulher.

“Uma alegria receber o grupo”- confessou o sócio, Edis 
Colombi, enquanto traduzia a satisfação da esposa, Leda. 
O casal expressou a importância de estimular essas ações 
que promovem, sobretudo, o  crescimento humano.

 O tema “Viva na Luz da sua Essência”, foi conduzido 
pela terapeuta, Regina Aparecida da Luz Calegari, que 
ministrou a palestra e várias vivências  para  oportunizar 
às cooperativistas novas reflexões.

Regina destacou que  trabalhar com o Nucleo foi muito 
gratificante, especialmente, pelo  fato do grupo ter em 
sua essência a força da cooperação, espontaneamente 
manifestada, o que permite um trabalho especial. “O 
objetivo foi contribuir para que elas pudessem ampliar 
a suas percepções sobre si mesmas, voltar o olhar para 
a sua essência, se reconectar com os seus valores, 
talentos e também suas vulnerabilidades” – declarou. 
Ela também, trabalhou momentos de reflexão sobre as 
escolhas de vida e reforçou a importância da relação 
humana com o poder Divino. “Se perceber como um 
Ser de Luz, criado a imagem e semelhante de...Sou 
Luz ou Treva? E principalmente, perceber que nessa 
caminhada não se está só, que Deus nos presenteia 
com pessoas, e elas não entram na nossa vida por 
acaso, mas sim para aprimorar a nossa flexibilidade, o 
amor, a partilha, a humildade, o respeito”.

Rosângela  Motta de Souza Ribeiro, membro do 
núcleo, avaliou: “Gostei demais do encontro. A união do 
grupo, amor entre as participantes e a palestra muito 
importante pelo conhecimento que a gente passa a 
ter. A palestrante foi maravilhosa! Amei mesmo. Voltei 
renovada. Outra coisa, achei muito bonita a união do 
casal. Fomos muito bem recebidas. Tudo muito bom”. 

A Coordenadora do núcleo, Nadya Bronelle, que 
participou da equipe de organização do evento, junto 
à família da Leda, avalia a importância desse dia no 
caledário. Esse dia de Integração na casa de uma das 
mulheres do núcleo, representa pra mim, um dos dias 
mais importantes do calendário, pois alem de trabalhar 
temas maravilhosos tem o envolvimento da familia 
da integrante. A satisfação da familia nos recebendo 
é contagiante! Só ouvi coisa boa sobre o evento 
principalmente, sobre o trabalho realizado pela Regina, 
que atendeu o propósito e elas adoraram” - pontuou.

Regina atuou por muitos anos na área de Recursos 
Humanos da Cooabriel e hoje realiza atendimentos 
autônomos. Sobre o evento ella disse: “Muito feliz 
pelo convite de trabalhar uma manhã com nossas 
cooperativistas. Esses eventos com as mulheres são 
muito importantes, porque trazem inúmeros benefícios 
como: o valor da mulher, sentimento de pertença na 
história, promoção de relacionamentos saudáveis, 
respeito pelas diferenças, promove o bem-estar, alegria, 
descontração, partilha de experiências, fortalecimento 
diante dos desafios da caminhada”.  

 E assim, o encontro foi prá lá de especial.

Muito fofa! A pequena, Maria Alice 
Pereira Barbosa, completa 05 meses 
dia 19/12. É filha do Douglas Barbosa  
(nosso funcionário), e Ana Paula. 
Alegria dos avós, Gecimar e Maria de 
Fátima. 

Esse bebê lindo, é Nícolas Alves 
Strelow. Ele tem 03 meses e encanta 
cada dia mais seus avós, os sócios, 
Nilo Strelow e Anita Keepp Strelow. 
Filho de Cláudio Henrique e Sabrina.

Dia de Campo/Integração

Capacitando  

Cooabriel  no lançamento das 
novas tecnologias de café 

conilon em Marilândia
A Cooabriel esteve presente no evento  de 

lançamento das novas tecnologias de café conilon, 
realizado no dia 17/11, na Fazenda Experimental do 
Incaper em Marilândia-ES. 

Duas novas tecnologias em café Conilon, foram 
lançadas. Tratam-se da ‘Marilândia ES 8143, a nova 
cultivar clonal de café conilon tolerante à seca para o 
Espírito Santo e do Jardim Clonal Superadensado de 
Café Conilon, uma nova técnica para a multiplicação 
rápida de cultivares clonais melhoradas.

A equipe da Cooabriel presente: O diretor secretário, 
Onivaldo Lorenzoni, o gerente corporativo comercial e técnico 
da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, o gerente do setor 
de produção de mudas, Alison Scalfoni e o Coordenador 
Técnico, Engº Agrº, Perseu Fernando Perdoná.

“Materiais Genéticos de Café Conilon” -  Este foi o 
tema central da palestra, ministrada pelo gerente da 
unidade de produção de mudas da Cooabriel, Alison 
Scalfoni, em 20/10/17, na ocasião da 35ª Exposição 
Agropecuária de Teixeira de Freitas-BA, para um público 
de cerca de 100 pessoas, formado por produtores, alunos, 
empresas e autoridades, que demonstraram curiosidade 
sobre o assunto, com inúmeros questionamentos.“Ficaram 
muito atentos e curiosos sobre este assunto, que é 
bastante importante no planejamento e na formação de 
uma lavoura de café. Falei da importância da região da 
Bahia, estudar sobre um cultivar (variedade) de café 
conilon mais adaptado para a região, com o clima e 
solo. Conversamos também sobre tratos culturais em 
geral, concurso de café e outros. Neste evento, ficou 
muito evidente a referêcia da Cooabriel na cafeicultura 
de conilon” -avaliou Alison.

Materiais Genéticos de Café Conilon

EXCURSÃO À HERINGER
A FERTILIZANTES HERINGER, ofereceu aos 

vencedores do XVI Concurso Conilon de Excelência, uma 
viagem de conhecimento às istalações da empresa.

A viagem aconteceu no dia 20 de novembro. 
Os vencedores ou seus representantes, tiveram 
oportunidade de conhecer as instalações, o processo de 
mistura e carregamento. Também realizaram uma visita 
ao CEAGRO, na Fazenda Paraíso, em Vila Velha – ES. 
No local, conheceram a genética do Nelore Heringer 
e as tecnologias mais modernas em fertilizantes, 
desenvolvidas pela empresa.

A pequena, Helena Ferreira Vasconcelos 
fará 02 aninhos dia 19/01. No look de 
verão para encantar os pais, Adriano 
José Vasconcelos (nosso funcionário) e 
Andreia..e a “dinda”, Laisa G.Ferreira da 
Fonseca (nossa funcionária).

A colaboradora do setor de RH da Cooabriel, Laisa 
G.Ferreira da Fonseca, participou do Programa de 
Aperfeiçoamento de Analistas de RH, promovido pelo 
Sistema OCB/ES, em dois módulos: Recrutamento 
e Seleção e Educação Corporativa, finalizados nos 
dias 07 e 08/12. “Esses treinamentos são muito 
importantes, pois além de nos atualizarmos em relação 
às atividades e tendências do setor, proporciona 
uma troca significativa de ideias e experiências com 
profissionais de outras cooperativas e de instrutores 
que há anos atuam no setor” - destaca Laísa.

Matéria do Jornalista, Bruno Pinheiro Faustino: “Os 
segredos do Conilon de Qualidade do Espírito Santo”, que 
retrata a evolução do café conilon e os esforços de áreas da 
cadeia produtiva, dentre elas, o empenho da Cooabriel para a 
melhoria do conilon capixaba, foi vencedora do 1º Prêmio Café 
Brasil de Jornalismo 2017, categoria TV, com reportagem 
exibida no Programa ES-RURAL da TV Educativa ES. O 
prêmio é realizado pelo Conselho Nacional do Café (CNC) 
em parceria com OCB nacional e Cooperativa Minasul 
(dia 05/12, na sede da OCB em Brasília-DF).

Já no 11º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba, 
realizado pelo Sistema OCB/ES no dia 01/12, em Vitória-ES, 
Bruno Faustino, conquistou o segundo lugar da categoria 

MATÉRIAS SOBRE COOABRIEL E CAFÉ CONILON INSPIRAM E PREMIAM JORNALISTAS

impresso, com a matéria, “Exemplo que passa de pai para 
filho”, onde cita experiências de sucessão de sócios da 
Cooabriel. Ele também conquistou o segundo lugar em 
radiojornalismo com matéria veiculada na Rádio Espírito 
Santo, “ O Jovem, o Campo e o Cooperativismo”, que retrata 
experiências do Núcleo Jovem “Rodrigo Sardinha, dentre 
eles, jovens vinculados à Cooabriel.

Também destacamos, a conquista do 3º Lugar para 
impresso, com matéria assinada pela jornalista, Lara Carlette 
Thiengo, numa publicação da Revista Procampo (com direção 
de Bruno Motta), com a matéria - de capa – “Moeda Verde”.

Parabéns a esses profissionais que contam as histórias 
inspiradoras de nossos sócios e da sua cooperativa.

O Núcleo Feminino, no 8º Encontro Nacional da Aliança 
Internacional das Mulheres do Café-IWCA Brasil, evento 
dentro da programação da Semana Internacional do Café 
(26/10) em Belo Horizonte. No dia 25/10, a coordenadora 
do Núcleo Feminino da Cooabriel, Nadya Bronelle,  
representou a Cooabriel no Workshop “Cooperativas & 
Gênero”, que também ocorreu em Belo Horizonte-MG, 
numa realização do MAPA, através Departamento de 
Integração e Mobilidade Social - DIMS e EMBRAPA.

Fotos: enviadas por familiares
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Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente 
as embalagens e restos de produtos. Incluir outros métodos de controle do programa do Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Restrições temporárias no estado do 
Paraná: Verismo® para as culturas da maçã e uva, para o alvo Helicoverpa armigera no tomate e para 
o alvo Helicoverpa armigera na soja. Registro MAPA Verismo® nº 18817.

Broca-do-café. 
Vamos Virar 
essa página.

• Importante ferramenta para 
   o manejo de resistência.

• Mais qualidade
   para o grão. 

• Eficiente no controle 
   da broca-do-café.

• Novo e exclusivo modo de   
   ação contra a broca-do-café.

 0800 0192 500
     facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
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VENCEDORES DO XIV CONCURSO CONILON DE EXCELÊNCIA COOABRIEL 

O XIV Concurso Conilon de Excelência, realizado 
pela Cooabriel em parceria com o Sicoob, Sebrae-ES, 
Fertilizantes Heringer, Sistema OCB/Sescoop-ES, e 
Oxiquímica, .premiou, no dia 09 de novembro,  em São 
Gabriel da Palha-ES, os 20 lotes finalistas das duas 
categorias., sendo 10 lotes da categoria de café conilon 
natural e 10 lotes da categoria de café conilon cereja 
descascado, com avaliação de 40 amostras inscritas pelos 
sócios, provenientes de propriedades de 13 municípios do 
Estado do Espírito Santo.

Na categoria cereja descascado, o 1º lugar, com média 
de 84,40 pontos, foi conquistado pelo sócio, Francisco 
Giovanni Caser Venturim, com lote, do sítio São Francisco, 
Cº Sabiá I, município de São Domingos do Norte-ES, sendo 
a secagem feita por secador a fogo indireto. O segundo 
e o terceiro lugar (cereja descascado, secador a fogo 
indireto), foram conquistados por familiares do vencedor da 
categoria, ambos no Cº Sabiá I, São Domingos do Norte-
ES. Portanto, segundo lugar, lote do sócio, Bento Venturim, 
com 83,03 e o terceiro Lugar, lote de Isaac Bento Caser 
Venturim, com 82,61 pontos.

A Família Venturim, conquista pela segunda vez, os 
três primeiros lugares neste concurso. De acordo com 
o vencedor da categoria, conilon cereja descascado, 
Francisco Geovani Caser Venturim, o diferencial vem do 
ajuste do processo produtivo e de um aprendizado constante 
na forma de apurar qualidade ao produto, somado a um 
trabalho planejado e desenvolvido em conjunto há mais 
de 10 anos. “O planejamento envolve todas as etapas. 
Começamos a investir em processos para gerar qualidade 
e quando a gente começa a investir em café de qualidade, 
cada vez mais a gente aprende. Cada ano é um novo 
aprendizado”- avaliou.

O sócio, Gilmar Luiz Cuquetto, foi o vencedor da 
categoria café natural (secador a fogo Indireto), com lote 
produzido no sítio Morro Alto, Cº Iracema, município de 
São Gabriel da Palha-ES. Ele alcançou uma pontuação 
média de 82,15 nos quesitos avaliativos de qualidade. O 
segundo lugar na categoria, foi do sócio, Elias Kruger, do 
Cº Paraíso Mundo Novo, do município de Vila Valério-ES, 
com lote seco em estufa e a pontuação média foi de 81,87.  
O sócio, Jois Partelli, conquistou o terceiro lugar, com lote 
produzido no Sítio Bom Futuro, Cº Ipiranga, também do 
município de Vila Valério-ES, com café seco em terreiro de 
cimento e obteve pontuação média de 81,69.

Gilmar Luiz Cuquetto, falou de alguns diferenciais que 
vem desenvolvendo na condução da lavoura. Além do 
trabalho em conjunto com a família, a busca por melhorias 
nos processos é constante, especialmente, na questão 
da maturação do grão e secagem. “Conseguimos mais 
de 95% de maturação no café e a secagem desse lote, 
foi em secador a fogo indireto, o que foi muito importante. 
Empregamos também práticas racionais na condução das 
lavouras, com o mínimo possível de substâncias químicas, 
combinado com o trabalho que é feito pela minha esposa, 
Celina, no uso de técnicas da radiestesia e homeopatia em 
todas as fases de produção” - pontuou.   O filho, Leonardo 
Cuquetto, que no ano passado foi o vencedor da categoria, 
neste, foi o 10º colocado. De acordo com Gilmar, o lote 
passou por fases diferentes, colhido mais no início da 
safra em período de chuva e secagem em terreiro.Disse 
que cada vez, são resultados para analisar e aprimorar. 
Muito feliz, disse que no ano que vem irá instalar fornalha 
a fogo indireto e está estudando viabilidade para também 
instalar posteriormente, equipamento de despolpamento 
ou descascamento do conilon.

 

 

 
Classificados em ordem de premiação – Categoria Conilon Cereja Descascado 

 
 

Nome do Sócio Origem do Café 
Município/Espírito 

Santo 
Sistema de 
Secagem Filial 

Pontuação 
média 

1º Francisco Giovanni  Caser 
Venturim 

Sítio São Francisco, 
Cº Sabiá I 

São Domingos do 
Norte 

Secador a 
fogo indireto 

São Gabriel 
da Palha 84,40 

2 º 
Bento Venturim 

Sítio Concórdia,Cº 
Sabiá I 

São Domingos do 
Norte 

Secador a 
fogo indireto 

São Gabriel 
da Palha 83,03 

3 º 
Isaac Bento Caser Venturim 

Sítio São Bento, Cº 
Sabiá I 

São Domingos do 
Norte 

Secador a 
fogo indireto 

São Gabriel 
da Palha 82,61 

4 º 
Robson Bastianello 

Sítio Chapadinha, Cº 
da Travessia Nova Venécia 

Secador a 
fogo indireto 

Nova 
Venécia 82,54 

5 º 
Flavio Bastienello 

Sítio Chapadinha Cº 
da Travessia Nova Venécia 

Secador a 
fogo indireto 

Nova 
Venécia 81,41 

6 º 
Adair Batista Borges 

Sítio Recanto, Cº 
São Pedro Alto Rio Novo Estufa 

Alto Rio 
Novo 81,30 

7 º 
Rodrigo Márcio Rigo 

Fazenda Saúde,Cº 
da Saúde São Gabriel da Palha 

Secador a 
fogo indireto 

São Gabriel 
da Palha 80,70 

8 º 
Rosa Maria Caser Venturim 

Sítio Santa Rosa, Cº 
Sabiá I 

São Domingos do 
Norte 

Secador a 
fogo indireto 

São Gabriel 
da Palha 80,60 

9 º Lucas Henrique Caser 
Venturim 

Sítio São Lucas, Cº 
Sabiá I 

São Domingos do 
Norte 

Secador a 
fogo indireto 

São Gabriel 
da Palha 80,56 

10 º 
Cristina Uliana Bastianello 

Sítio Chapadinha,Cº 
da Travessia Nova Venécia 

Secador a 
fogo indireto 

Nova 
Venécia 80,48 

 

 

 

 
Classificados em ordem de premiação – Categoria - Conilon Natural 

 
 

Nome do Sócio Origem do Café 
Município/Espírito 

Santo 
Sistema de 
Secagem Filial 

Pontuação 
média 

1 º 
Gilmar Luiz Cuquetto 

Sítio Morro Alto, Cº 
Iracema São Gabriel da Palha 

Secador a 
fogo indireto 

São Gabriel 
da Palha 82,15 

2 º 
Elias Kruger 

Cº Paraíso Mundo 
Novo Vila Valério Estufa Vila Valério 81,87 

3 º 
Jois Partelli 

Sítio Bom Futuro, Cº 
Ipiranga,  Vila Valério 

Terreiro 
Cimento Vila Valério 81,69 

4 º 
Ronan Herzog Silva 

Sítio Bela Vista,Cº 
Guarani Nova Venécia 

Terreiro de 
pedra 

Águia 
Branca 81,13 

5º 
Cleverson Dalmaso 

Faz. Rancho Alegre, 
Cº Rio do Norte Ponto Belo 

Terreiro de 
pedra 

Nova 
Venécia 80,55 

6 º 
Tiago Herzog da Silva 

Sítio Bela Vista, Cº 
Guarani Nova Venécia 

Terreiro de 
pedra 

Águia 
Branca 79,80 

7 º 
Jorcelino Boone Herzog 

Sítio Guarani 2,Cº 
Guarani Nova Venécia 

Terreiro de 
pedra 

Águia 
Branca 79,52 

8 º 
Ari Fernandes Saturnino 

Sítio Vista Alegre, 
Alto São José Mantenópolis Estufa 

Alto Rio 
Novo 79,44 

9 º 
Joel José Cesconetto 

Sítio Maravilha, Cº 
Central Nova Venécia 

terreiro de 
pedra/estufa 

Nova 
Venécia 79,22 

10 º 
Leonardo Cuquetto 

SítIo Morro Alto,Cº 
Iracema São Gabriel da Palha 

Terreiro 
cimento 

São Gabriel  
da Palha 78,95 

 


