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ASSEMBLEIA GERAL
DA COOABRIEL
A Cooabriel realizou no último dia 16 de março em
um dos seus armazéns, em São Gabriel da PalhaES, sua assembleia geral ordinária, reunindo cerca de
1000 pessoas, entre sócios de toda área de atuação
da cooperativa, diretores, conselheiros, autoridades
políticas e representativas e convidados.
Cumprindo as determinações estatutárias, os sócios
deliberaram os trabalhos da Assembleia Geral, que
tratou da prestação de contas do Exercício de 2017:
Discutiram em primeiro momento, assuntos referentes à
aprovação do relatório da gestão; o balanço patrimonial;
a demonstração de sobras e demais demonstrativos;
parecer de Auditoria Externa e do Conselho Fiscal. Na
sequência, deliberaram sobre a destinação das sobras,
a eleição dos componentes do novo Conselho Fiscal e
outras decisões, dentre elas, a aprovação do plano de
atividades para o exercício de 2018.
O Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo
Hartung, prestigiou a assembleia geral da Cooabriel,
acompanhado do Vice-Governador, César Colnago e
várias outras autoridades. Em seu discurso, ele saudou
os cafeicultores presentes e destacou a atuação da
Cooabriel.
“Parabéns a vocês pela garra, pela criatividade, pelo
talento. Parabéns a esta cooperativa que é orgulho
dos capixabas e é orgulho do nosso país” - falou com
vibração.

REUNIÕES PREPARATÓRIAS PREPARAM SÓCIOS PARA ASSEMBLEIA
Entre os dias 26 de fevereiro a 10 de março, membros
da diretoria da Cooabriel, do conselho administrativo,
equipe gerencial e outros colaboradores, percorreram 11
cidades onde estão instaladas unidades de serviços da
cooperativa e cumpriram o ciclo das reuniões regionais
com sócios. No Espírito Santo as reuniões ocorreram
em Alto Rio Novo, Jaguaré, São Gabriel da Palha, Vila
Valério, Águia Branca, Nova Venécia, Nestor Gomes
(S.Mateus) e Boa Esperança. Na Bahia, foram em três
cidades: Teixeira de Freitas, Itabela e Camacan.
Veja mais na página 04

GUIA DO CAFEICULTOR
PODRIDÃO DO TOCO E SECA
DE HASTES NO CAFEEIRO
CONILON
Os produtores de café conilon (Coffea
canephora) tem enfrentado um problema que
tem se tornado comum em suas lavouras, o
secamento de ramos. Essa anomalia pode
ser causada por diversos fatores de origem
biótica parasitória que causam a queda das
folhas precocemente (ferrugem, mancha de
Phoma e Ascochyta, mancha de olho pardo,
bicho mineiro e ácaros) e abióticos. Dentre
os abióticos destacam-se defeito genético do
clone, desequilíbrio nutricional, deficit hídrico,
seca prolongada, entre outros. Nesta edição
do Guia do Cafeicultor, será abordado um
assunto que vem tirando o sono do produtor:
A morte súbita de galhos.
Notoriamente se observa vários galhos
secando pelo meio da lavoura, em regiões
produtoras de café conilon, sobretudo no
extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo.
Tal problema, não se trata de seca de ramos,
causados por fatores bióticos.

PÁGINA 05

Estruturação da
Indicação Geográfica
(IG) do Café Conilon
Capixaba

RENOVE SUA DAP
CARTA DE APTIDÃO AO
PRONAF (DAP FÍSICA)
Saiba como. Página 02

COOABRIEL APOIA
PROJETO “RAÍZES
FORTES”
FUNRURAL E CÓDIGO
FLORESTAL
A Cooabriel é uma das entidades participantes do
projeto de Estruturação da Indicação Geográfica (IG) do
Café Conilon Capixaba, que será gerido pelo SEBRAE-ES,
sob a coordenação e execução do Instituto de Inovação e
Tecnologias Sustentáveis (Inovates).
Além da Cooabriel, participam também a Coopeavi,
a Cafesul, o Sistema OCB-ES, o Incaper e o MAPA.
No dia 05 de março, foi realizada na sede da Cooabriel
uma reunião entre essas entidades para discutirem o
andamento do processo.
Veja mais na página: 02

Dois assuntos de importância fundamental para
o produtor rural que pode influenciar no custo da
produção rural, votados recentemente que é a
nova alíquota do FUNRURAL instituída pela Lei
13.606/18 e a constitucionalidade do Código
Florestal, julgada recentemente pelo Supremo
Tribunal Federal.
Veja os comentários em
NOÇÕES LEGISLATIVAS. Página 05
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Editorial

NESTE TRIMESTRE

Amigo sócio, nesta primeira edição do ano, traduzimos
um pouco daquilo que vivemos em nossa Cooperativa
no primeiro trimestre. Seja no ambiente interno, com
agendas voltadas para planejar, administrar, controlar e
executar as atividades, e também nas inúmeras ações
externas de representatividade e relacionamento com
sócios. Nossa diretoria, conselhos e equipes, passaram,
grandes momentos, entre a rotina e o fechamento
dos resultados da cooperativa no exercício de 2017.
Resultados, que na grande maioria dos números, nos
encantam, pois sabemos muito bem que 2017 foi também
um ano de desafios.
Fechadas as contas, após minunciosa análise da
auditoria externa, finalizamos o nosso relatório de
atividades, para seguirmos o itinerário de nossa viágem,
rumo aos encontros com os sócios na unidades; as
esperadas reuniões preparatórias para a assembleia
geral, que neste ano, reuniu 754 sócios nas onze
cidades onde a Cooabriel tem unidades de serviços no
Espírito Santo e no sul da Bahia. Foram mais de 1800
quilômetros percorridos, entre ir e vir. Valeu a pena!
Os sócios participaram, interagiram e conheceram de
forma preliminar o que tratamos na assembleia geral.
Por falar na Assembleia Geral, que foi realizada
no último dia 16 de março com a presença de
aproximadamente mil pessoas, queremos destacar,
que deliberamos os trabalhos, prestando contas sobre
os resultados e nos recorda a satisfação dos sócios
presentes com o desempenho da nossa cooperativa.
Vários indicadores foram positivos, graças ao mérito
dos senhores sócios, que acreditaram na Cooabriel.
Sobras líquidas apuradas no valor de R$2.408.855,87
foi um dos motivos de alegria. O valor foi integralizado

ao capital social, proporcional à movimentação de cada
um. Temos muito a realizar juntos neste ano de 2018.
Nossas metas, nos impulsionam, como por exemplo, o
empenho que teremos, em formatar o plano de criação
da Indústria de Café, um antigo sonho. Também é nossa
meta, a abertura de mais duas unidades comerciais, a
montagem de viveiro na Bahia, a implementação do 3º
ciclo do PAEX - Programa Parceiros para Excelência,
programa da Fundação Dom Cabral, desenvolvido em
parceria com SEAG-ES e Sistema OCB-ES e também
a realização do XV Concurso Conilon de Excelência
Cooabriel.
Quero recordar, que nesse primeiro trimestre,
iniciamos parcerias para melhoria do café, como
apoio ao projeto “Raízes Fortes” (Sustentabilidade
do Café Conilon, Fertlização e Manejo da Lavoura),
desenvolvido junto CETCAF, Sicoob-ES, Fertilizantes
Heringer e Empresa júnior de Agronomia (Projagro)
do Ceunes-UFES. Também, apoio à estruturação da
Indicação Geográfica(IG) do café conilon capixaba, e
outras iniciativas que promovem a melhoria do produto.
O amigo leitor, verá, portanto, nas páginas seguintes,
parte do que realizamos neste primeiro trimestre.
Peço ainda, especial atenção às orientações técnicas
contidas no nosso guia do cafeicultor, que traz um
assunto que está tirando o sono do produtor, que é a
morte súbita dos galhos (podridão do toco e seca de
hastes no cafeeiro conilon), verificadas em regiões
produtoras de café conilon, sobretudo, no extremo sul
da Bahia e norte do Espírito Santo.
Antônio Joaquim de Souza Neto
Diretor Presidente

Estruturação da Indicação Geográfica (IG)
do café conilon capixaba
Implementação das normas de produção e uso da IG;
Organização do processo a ser encaminhado ao INPI e
protocolo.
“A Indicação Geográfica do Café Conilon Capixaba,
proporcionará mais qualidade aos cafés, garantia de
controle ao consumidor e maior agregação de valor
aos produtores” – destacou Gabriel. O diretor, disse
que o projeto objetiva melhorar e tornar mais estável a
demanda do produto, criando a confiança do consumidor
que, sob a etiqueta da IG, espera encontrar um produto
de qualidade e com características determinadas.

EXPEDIENTE

A Cooabriel é uma das entidades participantes do
projeto de Estruturação da Indicação Geográfica (IG) do
Café Conilon Capixaba, que será gerido pelo SEBRAEES, sob a coordenação e execução do Instituto de
Inovação e Tecnologias Sustentáveis (Inovates).
Além da Cooabriel, participam também a Coopeavi, a
Cafesul, o Sistema OCB-ES, o Incaper e o MAPA.
No dia 05 de março, foi realizada na sede da Cooabriel,
uma reunião entre essas entidades para discutirem o
andamento do processo de estruturação da Indicação
Geográfica do Café Conilon Capixaba. Na ocasião,
representantes trataram dentre outros assuntos, das
ações de estruturação da indicação de procedência,
conheceram a entidade representativa, falaram da
formação do comitê gestor do programa e do esboço do
cronograma de execução.
De acordo com o Diretor do Inovates, Gabriel Beliqui,
o projeto tem duração de dois anos, com previsão de
protocolar o requerimento em dezembro de 2019.
Em fase inicial, o projeto obedecerá a várias etapas
até sua implementação e segundo Gabriel, o processo
passa pelas seguintes fases: Preparação para a
implementação do projeto; Estruturação da entidade
representativa dos produtores; Criação do signo
distintivo da IG; Construção do regulamento de uso da
IG; Criação do laudo de delimitação da área geográfica
de produção da IG; Elaboração da prova de notoriedade
da região produtora vinculada ao produto da indicação
geográfica; Comprovação de existência de uma estrutura
de controle sobre os produtores que tenham o direito ao
uso exclusivo da indicação geográfica; Comprovação da
produção na área delimitada por meio de mapeamento
georeferenciado e outros documentos comprobatórios;
Estruturação do processo de rastreabilidade da IG;

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

COMPÕEM TAMBÉM OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DO PROJETO
• Atender à demanda de produtores, que veem seus
produtos comercializados no mercado com a IG,
valorizando o território e o conhecimento local;
• Facilitar a presença de produtos típicos no mercado,
que sentirão menos a concorrência com outros
produtores de preço e qualidade inferiores;
• Aumentar o valor agregado dos produtos;
• Estimular a melhoria qualitativa dos produtos, já que
serão submetidos a controles de produção;
• Aumentar a participação no ciclo de comercialização
dos produtos e estimular a elevação do seu nível
técnico;
• Permitir ao consumidor identificar perfeitamente
o produto nos métodos de produção, fabricação e
elaboração, em termos de identidade e de tipicidade;
• Estimular investimentos na própria zona de
produção;
• Melhorar a comercialização dos produtos, facilitando
o acesso ao mercado através de uma identificação
especial;
• Gerar ganhos de confiança junto ao consumidor
quanto à autenticidade dos produtos, pela ação do
Conselho Regulador que será criado e da autodisciplina
que exige;
• Facilitar o marketing, através da IG, que é uma
propriedade intelectual coletiva, com vantagens em
relação à promoção baseada em marcas comerciais;
• Promover produtos típicos;
• Facilitar o combate à fraude, o contrabando, a
falsificação e as usurpações;
• Favorecer as exportações e proteger os produtos
contra a concorrência desleal externa.

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

RENOVE SUA DAP-CARTA
DE APTIDÃO AO PRONAF
(DAP FÍSICA)
Diante da procura dos sócios, para saber se sua
Carta de Aptidão ao PRONAF (DAP Física) está
vencida, informamos, que o primeiro passo é fazer
a consulta no site do Ministério do Desenvolvimento
agrário para saber da situação:
Para isto, basta acessar o Extrato da DAP no link:
http://smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP
Escolha a opção: Pessoa física e abrirá uma nova
página.

1 – Clique em Nº CPF e digite o seu CPF.
2 – Clique no campo CAPTCHA e digite o código ao
lado.
3 – Clique em pesquisar.
Caso sua Carta de Aptidão esteja ATIVA não se
preocupe, está tudo em dia.
Caso sua Carta de Aptidão, já esteja EXPIRADA,
então neste caso, você deve procurar o escritório do
INCAPER do município de sua residência para fazer
a atualização.
Ou ainda, se no caso, a mensagem que aparecer
na sua consulta for: NENHUM DADO ENCONTRADO
PARA CONSULTA, quer dizer que não possui a
Carta de Aptidão ao PRONAF (DAP Física). Neste
caso, deve também procurar o INCAPER para avaliar
se está apto.
PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO OU
RENOVAÇÃO DA CARTA DE APTIDÃO AO
PRONAF (DAP):
Documentos necessários (Vias originais
documentos – não é necessário fazer cópias):
– CPF, RG e carteira de trabalho do casal;
– Certidão de casamento;
– Comprovante de rendimentos do casal;
– Comprovante de Aposentadoria;
– Contrato;
– Escritura;
– CCIR atualizado;
– Declaração de imposto de renda.

dos

Obs. Se for casado – Presença do casal.

Este procedimento é gratuito

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES DA
COOABRIEL
+ de 20 Anos qualidade e eficiência
no resultado das
análises

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
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COOABRIEL FECHA PARCERIA COM A EMPRESA BARRY CALLEBAUT
A Cooabriel fechou um acordo de cooperação
com a Empresa, Barry Callebaut, sediada no sul
da Bahia, em Ilhéus, para a realização de análises
de solo e folhas no laboratório da Cooperativa.
As amostras serão coletadas pelos produtores da
região do cacau (fornecedores de cacau), e as
unidades da Barry Callebaut e da Cooabriel no sul
da Bahia, serão as receptoras destas amostras, que
periodicamente serão encaminhadas ao laboratório
da Cooperativa, em São Gabriel da Palha-ES, que
após analisadas, serão devolvidas com as devidas
recomendações de adubação e ou correção.
A ação faz parte do Programa de sustentabilidade
da empresa, que é uma das maiores fabricantes de
chocolates do mundo.
Em seu comunicado a empresa destacou:
“Esta parceria objetiva facilitar o acesso a todos
os produtores da região cacaueira da Bahia, a um
serviço de qualidade, rápido, dinâmico e a preços Membros da Cooabriel em visita à empresa no final de 2017,
acessíveis”.
com o Diretor de sustentabilidade,Corrado Meoti

ORIENTAÇÕES PARA A SAFRA DE CAFÉ
Amigo sócio, confira as orientações sobre a safra de café:

DE OLHO NO CAFÉ

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

• As unidades da Cooabriel, começam os
preparativos para a safra 2018 dos seus sócios,
que oficialmente, iniciará em maio.
• Vem aí o XV Concurso Conilon de Excelência
Cooabriel.
• A Cooabriel é uma das entidades participantes do
projeto de Estruturação da Indicação Geográfica
(IG) do Café Conilon Capixaba.
• Café conilon - preços caem mais de 40% em um
ano e nos últimos dias o mercado anda muito lento.
• Com a queda dos preços do café no mercado
interno, estão abrindo portas para a possibilidade
de exportação para o café conilon.
• O Vietnã é o maior produtor de café robusta do
mundo. O país participa com aproximadamente 45%
da produção desse tipo de café.
• Os cafés do Brasil foram exportados para 99 países
nos dois primeiros meses deste ano de 2018, volume
que atingiu o equivalente a 5,040 milhões de sacas
de 60kg,
• Nos últimos 12 meses (março 2017-fevereiro
de 2018), as exportações do café colombiano
totalizaram 12,8 milhões de sacas. Uma queda de 1%
em comparação com as quase 13 milhões de sacas
exportadas no mesmo período do ano passado.
• A Alemanha é o maior exportador de café do mundo
e não produz nenhuma saca.
• O Brasil é o maior produtor mundial do café e o
segundo maior consumidor.
• As estimativas de safras, ainda são duvidosas.
Vamos aguardar!
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REUNIÕES PREPARATÓRIAS PREPARAM SÓCIOS PARA ASSEMBLEIA

Entre os dias 26 de fevereiro a 10 de março, membros
da diretoria da Cooabriel, do conselho administrativo,
equipe gerencial e outros colaboradores, percorreram 11
cidades onde estão instaladas unidades de serviços da
cooperativa e cumpriram o ciclo das reuniões regionais
com sócios, preparatórias para a assembleia geral.
No Espírito Santo, as reuniões ocorreram em Alto Rio
Novo, Jaguaré, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Águia
Branca, Nova Venécia, Nestor Gomes (S.Mateus) e Boa
Esperança. Na Bahia, foram em três cidades: Teixeira
de Freitas, Itabela e Camacan.
Nos eventos, foram demostrados aos sócios, os
resultados alcançados pela Cooabriel no ano passado,
o desempenho demonstrado em todas as áreas, bem
como, as realizações da Cooabriel e o plano de ação
para 2018.

Alto Rio Novo-ES

Águia Branca-ES

Jaguaré-ES

Nova Venécia-ES

Assuntos, levantados pelos sócios, tratando de
informações da própria unidade, além das orientações para
safra, mercado, procedimentos de operações internas, foi
o diferencial, que inclusive, motivou vários debates.
O ciclo deste ano, registrou a participação de 754
pessoas, com grande interação dos sócios em todos os
momentos. “Este evento é muito importante, pois além de
preparar os sócios para participarem da assembleia geral,
conhecendo o que foi feito no ano anterior, representa
uma oportunidade para que possamos debater juntos, os
assuntos da própria filial” – destacou o presidente, Antônio
Joaquim de Souza Neto.
Os sócios têm demonstrado a importância destes
espaços, principalmente, pela facilidade de exporem suas
ideias. Como nos ciclos anteriores, eles participaram,
questionaram sobre temas apresentados e debateram
assuntos diversos.

São Gabriel da Palha-ES

Nestor Gomes-S.Mateus-ES

Vila Valério-ES

Boa Esperança-ES

754 participantes
1.869,4 km percorridos
Teixeira de Freitas-BA

Itabela-BA

Camacan-BA

11 cidades

Qual a opinião?
José Roberto de Faria,
Córrego Rio Novo, Alto
Rio Novo-ES – ”Muito
válida esta reunião, onde
podemos
conversar
abertamente
com
a
diretoria sobre as nossas
principais dúvidas. Esta
liberdade de expressar
a nossa opinião é muito
importante e nos permite
reivindicar as melhorias
a cada ano” – avaliou.
Ele ainda destacou, que a Cooabriel colaborou muito
com a expansão do café conilon na região de Alto Rio
Novo, que era praticamente do arábica, “Fui um dos
pioneiros em iniciar o plantio de café conilon irrigado e a
vinda da Cooabriel no município estimulou isto”, relatou,
demonstrando a importância da cooperativa nos assuntos
desta variedade.
Olívio Geraldo Altoé –
Comunidade de Fátima,
Jaguaré-ES – “Muito
importante este modelo de
encontro da cooperativa,
pela transparência. Deixa
o sócio informado sobre
o andamento de como
vai a vida da Cooperativa.
A realização aqui na
unidade, é importante
e torna fácil para a
gente sanar as dúvidas.
Vejo, como é interessante a cooperativa se preocupar
com a profissionalização da gestão, se qualificar para
acompanhar as tendências, em um tempo cada vez mais
exigente. Com certeza, isto gera resultados positivos”.
Luciano Colombi – Córrego
Beja Flor, São Gabriel
da Palha-ES – “Estas
reuniões nas localidades,
representam um espaço da
gente se expressar melhor,
tirar dúvidas e ver melhor
os resultados. Facilitam os
debates. O fato de ser um
grupo de pessoas que a
gente conhece, nos deixa
mais confortável para falar.
A Assembleia Geral, é de
grande importância, mas é
muito grande, não tem como
abrir estes debates”.

Jair José Cuquetto – Córrego
Farturinha, São Gabriel
da Palha-ES. ”Um ponto
importante que ocorre nesses
encontros, é a linguagem
aberta nos debates, onde
os sócios ficam confortáveis
para
questionar
e
dar
opiniões. Representa ainda,
oportunidade de conhecermos
melhor os resultados que serão
apresentados na Assembleia,
e isto é muito bom”.
Rodrigo
Márcio
Rigo
– Fazenda Saúde, São
Gabriel da Palha-ES –
”Percebo a evolução desses
encontros,
principalmente,
na apresentação de uma
linguagem clara, limpa e que
passa muita transparência
para os sócios. Muito satisfeito
em ver que a Cooabriel
caminha para ser uma grande
empresa”.
Aristides Raasch -Córrego
Paraíso Novo, Vila ValérioES – “Muito satisfeito com
a reunião. É importante para
a gente conhecer mais os
assuntos e tirar algumas
dúvidas, como por exemplo,
os serviços de safra. As
reuniões
mostram
as
lideranças e a transparência
dos trabalhos da cooperativa.
Participar
ensina
muito.
Comparo a cooperativa como a atuação em comunidade.
É preciso participar para aprender”.
Valdemiro
Hemker
–
Córrego São Luiz, Vila
Valério-ES – “Com essas
reuniões, a gente sabe, de
modo geral, sobre tudo o
que acontece na cooperativa.
Funcionam como um grande
espaço de informação e
acho muito importante a
presença da diretoria com a
equipe. Penso, que se não
fosse a Cooabriel, o que seria
de nós para depositar nosso café. A Cooperativa nos dá
segurança”.

Espaço Sustentável
Perseu Fernando Perdoná - Engº Agrº - Coordenador
técnico da Cooabriel

Assistência técnica, uma
necessidade

Diariamente, cafeicultores de todo país passam por
desafios em suas propriedades.
Afinal, produzir alimento é saber que pode ocorrer
inúmeros imprevistos, seja adversidade climática,
financeira, ou ainda ataque de pragas e doenças.
A assistência técnica, contribui de forma positiva
no desenvolvimento rural sustentável, tendo papel
fundamental no delineamento de práticas que contribuem
com o desenvolvimento da propriedade, pois o técnico
irá instruir e orientar quanto à real necessidade de
intervenção no controle de pragas e doenças, manejo do
mato, melhores formas de adubar a lavoura, quantidade
real necessária de irrigação, entre outros.
Há décadas, a Cooabriel oferece junto a seus sócios
um serviço diferenciado de assistência técnica, com
profissionais altamente capacitados.
O serviço é ofertado dentro de um programa de
assistência à propriedade dos sócios de três formas:
Convencional, realizando atendimento com e sem
agendamento prévio; Consultoria Técnica, voltada
para emprego de novas tecnologias, onde o sócio
participante, recebe num intervalo máximo de 45 dias,
a visita do profissional em sua propriedade; e Conilon
Eficiente, que além do direcionamento tecnológico,
utiliza ferramentas de gestão, com visitas programadas
a cada 30 dias.
Todo o programa de assistência técnica da
Cooabriel, que conta com 22 profissionais de campo,
direciona os sócios para maior eficiência das atividades,
vislumbrando
preceitos
sustentáveis
(sociais,
econômicos e ambientais).
Produtores assistidos pelos programas de Assistência
Técnica da Cooabriel, têm índices de rentabilidade
superiores, comparados aos que não aderiram a este
suporte que a cooperativa oferece.
Independente do segmento, o trabalho desenvolvido
pelo profissional que presta assistência técnica e
extensionismo rural, traz muitos benefícios comprovados
aos produtores rurais e ao agro de modo geral.

AULA DE CAMPO EM
TEIXEIRA DE FREITAS

O Engenheiro agrônomo, Adriano Barros, que assiste
os sócios pela consultoria técnica da Cooabriel, na região
de Teixeira de Freitas (BA), acompanhou alunos do 4º
e 5º período de agronomia da Faculdade Pitágoras, em
aula de campo.
O evento foi realizado na manhã do dia 10 de
março, na propriedade do sócio, Rosselito Bonadiman
Paulino, assistido por Adriano, e teve como estudo, o
aprimoramento nas áreas de irrigação, fertirrigação e
condução de brotos com amarração das copas.
O sócio Rosselito e Jane Mara, sua esposa,
organizaram o evento, acompanharam os alunos e
o professor e interagiram, junto com o agrônomo e o
gerente (Alan), nos questionamentos levantados.
De acordo com agrônomo da Cooabriel, eventos
assim, são importantes para disseminar conhecimentos e
inspirar os estudantes para as futuras áreas de atuação,
seja como consultores técnicos, gerentes, representantes
ou empresários do agronegócio.
A propriedade do sócio, recebe periodicamente,
excursões técnicas, principalmente, pelo modelo
tecnológico empregado na condução da atividade café.

PALESTRA NO CAMPUS DE TEIXEIRA DE FREITAS
No próximo dia 26/03, às 20h30, o agrônomo, Adriano
Barros estará ministrando palestra aos alunos do
curso de agronomia, com o tema: “ Café conilon, a
nova fronteira agrícola do sul da Bahia.

				

GUIA DO CAFEICULTOR
PODRIDÃO DO TOCO E SECA DE HASTES NO CAFEEIRO CONILON

NOÇÕES LEGISLATIVAS

Dr. Laércio Zambolim,Professor Titular do Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa,
Maurício Fernandes Faria, Engenheiro Agrônomo | Anderson Bof Gatti, Técnico Agrícola-Faz. Conj. Bom Jardim - Itabela(BA)
Perseu Fernando Perdoná, Engenheiro Agrônomo, Coordenador Técnico da Cooabriel
Os produtores de café conilon (Coffea canephora) têm
enfrentado um problema que tem se tornado comum em suas
lavouras, o secamento de ramos. Essa anomalia pode ser
causada por diversos fatores de origem biótica parasitória
que causam a queda das folhas precocemente (ferrugem,
mancha de Phoma e Ascochyta, mancha de olho pardo, bicho
mineiro e ácaros) e abióticos. Dentre os abióticos destacamse defeito genético do clone, desequilíbrio nutricional, deficit
hídrico, seca prolongada, entre outros. Nesta edição do Guia
do Cafeicultor, será abordado um assunto que vem tirando o
sono do produtor: A morte súbita de galhos.
Notoriamente se observa vários galhos secando pelo meio
da lavoura, em regiões produtoras de café conilon, sobretudo no
extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Tal problema,
não se trata de seca de ramos, causados por fatores bióticos.
Tem sido observado, há mais de dez anos, na fazenda Conjunto
Bom Jardim (região de Itabela – BA), na Café norte (região de
Itamaraju – BA) e nas lavouras de toda região que, linhagens
de conilon, depois da primeira poda das hastes principais
carregados de frutos, cerca de 4 a 5 anos após o plantio,
apresentam podridão do toco e seca das hastes, que crescem
ao redor dos tocos podados (Figura 1, 2). Os sintomas, ocorre
cerca de seis a oito meses, após a poda.

Após a poda, os tecidos do toco ficam expostos, à ação
da umidade que vem do solo e da irrigação, sendo invadido
por fungos oportunistas. Inicia-se assim, o apodrecimento da
superfície do toco, no sentido descendente, três a quatro meses
após a poda. A podridão, evolui para a base do toco, e atinge a
região, de onde parte o novo ramo produtivo, podendo evoluir
até atingir a base da haste podada e raízes.
É importante ressaltar que não se trata de um organismo que
é transmitido por ferramentas mecânicas, de uma planta para
outra, pois esses estão presentes no solo e em hastes de café,
em fase de apodrecimento.
Identificando o problema no campo - O início do
apodrecimento, pode ser constatado, procedendo-se um corte
com uma ferramenta, na base da haste podada. Outra maneira
de identificar é ao fazer um corte no sentido horizontal dos
tocos podados, onde pode-se notar manchas escuras no cerne,
causadas por fungos apodrecedores, mas oportunistas (Figura 3).

Figura 3. Apodrecimento da haste principal podada (toco)
(A) no sentido descendente e sintoma de podridão no cerne
(B) de café conilon cv. Vitória, devido ao ataque de fungos
apodrecedores. Itabela, Bahia, janeiro de 2015.

Como ocorre a seca das hastes e como evitar?

Figura 1. Podridão de tocos (A) e seca de hastes (B) de
clones café conilon cv. Vitória, devido ao ataque de fungos
apodrecedores, na haste produtiva podada, no ano anterior.
Itabela, Bahia, janeiro de 2015

Ao longo de três anos, foi realizado estudos no
Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal
de Viçosa e não foi constatado presença de agentes
fitopatogênicos, responsáveis por tais sintomas. Os
sintomas, também não coincidem com a traqueomicose
ou murcha vascular (coffee wilt disease - CWD), que é
causada por um fungo que habita o solo, denominado de
Gibberella xylarioides (anamórfico Fusarium xylarioides).
Diversas espécies de fungos, tem sido isoladas em meio
de cultura dos tocos apodrecidos, mas nenhuma espécie
obtida dos tecidos, causou os sintomas de podridão do
toco, ao cafeeiro conilon. Por outro lado, foram encontrados
espécies de fungos pertencentes a classe Basidiomycetos,
em galhos de conilon apodrecendo na superfície do solo.
Portanto, os fungos isolados até o presente, inclusive
espécies de Fusarium, não foram capazes de apodrecer
as hastes produtivas podadas, em testes de patogenicidade.

Figura 2. Podridão de tocos (A) de clone café conilon cv. Vitória, devido
ao ataque de fungos apodrecedores. Itabela (BA),janeiro de 2015.

Irrigação das plantas seja por gotejamento ou por microaspersão, favorecem o aumento da umidade do solo e
consequentemente a podridão do toco e das hastes novas.
Deve-se evitar portanto, o excesso de irrigação, visto que
em lavouras não irrigadas, praticamente não é evidenciado
seca dos ramos. Outro ponto extremamente importante, é
a posição onde foi selecionado o broto. Quando esses são
formados próximo a região da poda, a chance de surgir a seca
das hastes é maior, e será mais rápida. Ao passo que, se os
novos ramos forem formados cerca de 15 a 20 cm abaixo da
área podada, dificilmente a podridão causará danos a nova
haste (Figura 4).

Figura 4. Hastes verdes sadias, de clones de café conilon cv. Vitória.
Observe que os tocos das hastes podadas, foram tratados com
óleo mineral + fungicida cúprico, visando evitar o ataque de fungos
apodrecedores. Itabela(BA) janeiro de 2015.

Formas de controle - Além das já citadas acima, foram
conduzidas pesquisas na Fazenda Conjunto Bom Jardim, e
demonstraram que a medida de controle mais eficiente, é
efetuar a poda da haste principal, em bisel e imediatamente
pincelar a parte exposta, com a mistura de óleo queimado mais
hidróxido de cobre, na proporção de (4:1), respectivamente
(Figura 4). Pode-se optar também por esguicho, com a
mistura do óleo mais hidróxido de cobre, com atomizador
costal manual na parte podada. Essa aplicação deve ser feita
no momento da poda ou no mais tardar no mesmo dia. Os
produtos vão prevenir, a entrada de fungos apodrecedores
no toco podado e consequentemente da haste. Essa medida
vem sendo empregada nos plantios de conilon no sul da
Bahia há mais de dois anos, com muito sucesso.
Atenção: os sintomas de podridão do toco e seca das hastes,
não estão associados com sintomas da traqueomicose.
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Luiz Carlos Bastianello
Assessor Jurídico da COOABRIEL

FUNRURAL E
CÓDIGO FLORESTAL
Dois assuntos de importância fundamental
para o produtor rural que pode influenciar no
custo da produção rural, votados recentemente
que é a nova alíquota do FUNRURAL instituída
pela Lei 13.606/18 e a constitucionalidade do
Código Florestal julgada recentemente pelo
Supremo Tribunal Federal.
No primeiro caso, a alíquota do FUNRURAL
que era de 2% para o INSS + 0,1% de seguro
de acidente de trabalho (SAT) + 0,2% para o
SENAR-Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural, totalizando 2,3% sobre o valor bruto da
comercialização do produto rural, passa para
1,2% para o INSS + 0,1% para custear Acidente
de Trabalho e 0,2% para o SENAR, totalizando
1,5% sobre a receita bruta na comercialização
do produto rural.
Esta redução foi aprovada pela edição da
Lei nº 13.606 de 23.01.2018 e representa uma
redução significativa de valor.
Só para se ter uma noção, na venda de
uma saca de café ao valor de R$ 300,00, na
alíquota anterior, recolhíamos R$ 6,90 e na
nova alíquota, recolhemos R$ 4,50, importando
numa diferença de R$ 2,40 por saca de café.
Entre as novidades inseridas por esta Lei,
está a opção do produtor rural empregador,
de recolher o percentual de 1,5% sobre a
comercialização da produção ou o recolhimento
sobre a folha de pagamento equiparado ao
urbano. O produtor rural empregador pode fazer
as contas e tem até o primeiro mês do exercício
(janeiro) para optar pelo não recolhimento
do FUNRURAL sobre a comercialização da
produção. Aqueles que iniciarem a atividade
durante o exercício, podem optar no mês de
inicio da atividade.
A opção é irretratável para aquele exercício e
o silêncio, obriga a recolher sobre a produção.
Outra informação importante, refere-se à
constitucionalidade de pontos importantes do
novo código florestal.
Em votação apertada, o Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu em 28/02/18, pela
constitucionalidade da maioria dos pontos do
novo Código Florestal, lei de 2012 que alterou
norma anterior de 1965 e institui como deve
ser feita a proteção de áreas de floresta,
sobretudo, em propriedades rurais.
Nos
principais
ítens
questionados,
considerou-se que não ferem a Constituição
os artigos da lei que anistiavam de multa
e de outras obrigações de quem desmatou
ilegalmente até julho de 2008. Permitiu a
soma da área de preservação permanente
para composição da reserva legal e dispensa
dos proprietários ou possuidores de imóveis
rurais que respeitaram os percentuais de
Reserva Legal previstos pela legislação em
vigor à época em promover a recomposição,
compensação ou regeneração para os
percentuais exigidos no Código (art. 68).

Linha de Micronutrientes Heringer
Equilíbrio Nutricional para o seu Cafezal!
fornece nutrientes com alta eficiência
e estimula o metabolismo das plantas.
Contém ácidos fúlvicos que proporcionam maior
desenvolvimento radicular e vigor.
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COOABRIEL APOIA PROJETO “RAÍZES FORTES”
Cooabriel, Cetcaf, Sicoob-ES, Fertilizantes Heringer
e Empresa júnior de Agronomia (Projagro) do CeunesUFES, São Mateus-ES, são parceiros do projeto “Raízes
Fortes” (Sustentabilidade do Café Conilon, Fertilização
e Manejo da Lavoura), desenvolvido junto a grupos de
produtores de seis municípios capixaba: São Gabriel da
Palha, Nova Venécia, Jaguaré, Pinheiros,Governador
Lindemberg e Linhares.
O projeto visa difundir e fomentar as melhores
práticas na coleta de amostras de solo e fertilização
adequada dos cafeeiros para melhorias dos solos
de lavouras de café localizadas nas regiões norte e
noroeste capixaba.
Treinamento/Lançamento - O lançamento do
programa, aconteceu no dia 20 de fevereiro, no auditório
da Cooabriel, em São Gabriel da Palha, na ocasião do
treinamento, “Café com sustentabilidade-colheita e póscolheita”, realizado pelo Centro de Desenvolvimento
Tecnológico do Café-CETCAF, que reuniu mais de 30
produtores e representantes das empresas parceiras
do projeto “Raízes Fortes”.
Apoio - A Cooabriel participa com a estrutura de
laboratório. Estará analisando as amostras de solo dos
produtores cadastrados a preços subsidiados e que
serão rateados entre Heringer, Sicoob e o produtor. Além
disto, a Cooabriel disponibilizou as sondas para coleta
das amostras. “Um projeto interessante, que busca o
melhoramento do solo das regiões produtoras de café
conilon” – destacou o presidente, Antônio Joaquim de
Souza Neto, presente ao evento de lançamento.
Dentro da metodologia de ações, os produtores
farão as coletas de amostras com acompanhamento da
empresa júnior de Agronomia Projagro, e a recomendação
técnica será efetuada pelos técnicos da Heringer.

CAPACITANDO
Treinamento sobre gestão
de custos operacionais

“Este é um projeto pioneiro, que estará acompanhando
grupos de produtores nesta safra, desde a pré-colheita,
primeira fertilização, abotoamento floral e colheita. Serão
em média 150 produtores atendidos nos seis municípios.
E com base nos resultados, estaremos ampliando
para mais produtores” – destacou com entusiasmo,
Dr. Frederico de Almeida Daher, superintendente do
CETCAF.
O treinamento e a divulgação do programa, foram
realizados nos demais municípios que contemplam
o projeto “Raízes Fortes”. As palestras “Café com
sustentabilidade-colheita
e
pós-colheita”,
foram
ministradas pelos instrutores técnicos do CETCAF,
Frederico de Almeida Daher e Marcos Moulin Teixeira,
que falaram sobre tecnologias e situações que promovem
a melhoria da atividade café, especialmente, nas etapas
de colheita e pós-colheita do café conilon para a redução
de defeitos no grão, produção de café de qualidade
superior e agregação de valor..

COOABRIEL NO FÓRUM BAIANO DAS COOPERATIVAS DO AGRONEGÓCIO
Entre os dias 24 e 25 de janeiro, a Cooabriel participou,
através do Diretor Secretário, Onivaldo Lorenzoni e o
Gerente Corporativo Administrativo Financeiro, Samuel
Lopes Fontes, do Fórum Baiano das Cooperativas do
Agronegócio, a convite do Sistema Oceb (Sindicato e
Organização das Cooperativas do Estado da Bahia).
O evento ocorreu na sede da Cooproeste, em Luiz
Eduardo Magalhães-BA, e teve um objetivo central de
promover debates sobre a evolução do cooperativismo
agropecuário na Bahia, bem como, criar sinergias entre
as cooperativas que tem atuação neste Estado.
A Cooabriel recebeu o convite da Oceb, para
apresentar durante a programação, seu modelo de
negócio e sua forma de relacionamento com seus
sócios. Na oportunidade, a cooperativa detalhou seu
papel na cafeicultura de Conilon e a grande relevância
que as unidades da Cooabriel na Bahia tem nesse
contexto.
Segundo o Diretor Secretário da Cooabriel, Onivaldo
Lorenzoni, foi importante a participação, principalmente,
para conhecer a realidade das cooperativas do oeste da
Bahia. “Trabalhamos com um perfil de sócio diferente e

a interação proporcionada, nos permitiu rever algumas
práticas no sentido de aprimorá-las, bem como,
conhecer os processos adotados pelas cooperativas
participantes, avaliar as dificuldades e a forma de
resolvê-las conjuntamente. Para isto, as discussões
temáticas foram fundamentais” – destacou.
A Cooabriel já atua na Bahia há 18 anos. Tem 03
unidades de serviços, nas cidades de Teixeira de
Freitas, Itabela e Camacan.

Cooabriel na FEMAGRI (em Guaxupé-MG)

O Gerente Corporativo Comercial e Técnico da
Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi e o coordenador de
compras, Fernando Krause, participaram da Feira de
Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas (Femagri
2018), realizada na cidade de Guaxupé-MG, entre os
dias 21 e 23 de fevereiro.
O evento, organizado pela Cooperativa Regional de
Cafeicultores em Guaxupé – COOXUPÉ, em sua 17ª
edição, reuniu cerca de 130 expositores e atraiu nos 03
dias, mais de 35 mil visitantes.
“Participamos da feira com o objetivo de conhecermos
toda dinâmica de negócios, bem como, a estrutura, as
inovações tecnológicas e melhorias em equipamentos
de produção. Foi também uma oportunidade de
conhecermos a estrutura da própria Cooxupé, bem
como, abrirmos contatos com novos fornecedores”
– Destacou Pandolf.

Entre nós....

O Núcleo Feminino, retomou suas atividades do ano, no
dia 21/02, onde as integrantes, discutiram as linhas gerais
dos trabalhos para 2018, que contemplam, basicamente
o incremento à dimensão social do núcleo, além do
aprimoramento pessoal e profissional. Está previsto no
calendário, a participação em encontros, treinamentos,
palestras de caráter motivacional e de educação financeira
da família, realização de fórum e dia de campo.

Foto divulgação

Recordando a grande iniciativa do Projeto
Aluno Nota Dez, que a Cooabriel apoiou, junto
a outras entidades, numa iniciativa da Loja
Maçonaria Estrela de São Gabriel da Palha. O
Presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de
Souza Neto, participou da solenidade (23/12/17)
que homenageou 40 alunos pelo desempenho
escolar no ano de 2017.

Colaboradores de várias
unidades da
Cooabriel, participaram no último dia 12 de
março de um treinamento sobre “gestão de
custos operacionais”, realizado em parceria com
o Sistema OCB-ES/Sescoop.
O curso foi ministrado pelo
consultor,
professor, Itamar M. Machado, que está
realizando um trabalho na Cooabriel, na área.
Desta forma, o treinamento teve o propósito de
ampliar o conhecimento do assunto para várias
áreas da cooperativa, especialmente, conhecer
conceitos de investimentos, custos e despesas,
os desdobramentos da Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE), Cálculo do ponto
de equilíbrio e formação de preços.

Treinamento Currículo de
Sustentabilidade Sistema
Interno de Gestão (SIG)

No final do mês de janeiro (24, 25 e 26), colaboradores
da Cooabriel das áreas técnica, armazém, logística e
comercial e integrantes da diretoria, participaram da
implementação do Sistema de Gestão Interna (SIG)
voltado para a sustentabilidade, como o consultor
e Engenheiro Agrônomo, Eduardo Sampaio, para
conhecerem as bases metodológicas de organização
do SIG, fundamentado no Currículo de Sustentabilidade
do Café, que indica como tornar a propriedade de
café sustentável, e uma vez implementado, prepara
produtores e suas propriedades para sistemas de
verificação/certificação.
Eduardo falou sobre o mercado de café mundial,
demonstrando projeções crescentes da demando
global por café robusta, também abordou algumas
práticas agrícolas que precisamos melhorar e
implementar dentro do nosso manejo das lavouras,
buscando uma visão mais ampla e integrada da
propriedade.
A implementação do SIG contou também com a
participação da representante da P&A, a consultora,
Tamara Barim, dando suporte às discussões. Nos
três dias foram realizadas análise dos pontos fortes
e fracos, ameaças e oportunidades - cooperativa e a
cafeicultura. A partir daí, foi elaborada uma análise de
risco, um plano de ação e orientado como montar um
plano de gestão de grupo, avaliando ações que devem
ser implementadas, documentos, procedimentos,
normas de referência, ou seja, todos os procedimentos
necessários para sermos sustentáveis.
De acordo com a técnica da Cooabriel, Samara
Cuquetto Batista, que representa a equipe nas ações
de sustentabilidade da cooperativa, o SIG é mais uma
ferramenta que a plataforma global do café traz pra seus
membros, para dar suporte no cumprimento do Currículo
de Sustentabilidade do Café, além do aplicativo para
avaliar o cumprimento dos itens do CSC.
Ela recordou que em maio de 2017, a equipe
técnica da Cooabriel, participou do treinamento para
conhecimento do Currículo de Sustentabilidade
do Café (CSC), realizado em parceria com a P&A
Marketing Internacional, entidade que coordena as
ações da Plataforma Global do Café no Brasil (GCPBrasil).
“A sustentabilidade é o caminho para participarmos
da demanda crescente do mercado de robusta, o SIG
é uma ferramenta que vai nos auxiliar nesse processo
e dará direcionamento às ações que temos que tomar
junto aos produtores para que tenhamos a cada ano
uma produção mais sustentável” - destacou Samara.
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ASSEMBLEIA GERAL DA COOABRIEL - RESULTADOS AGRADAM

A Cooabriel realizou no último dia 16 de março em
um dos seus armazéns, em São Gabriel da PalhaES, sua assembleia geral ordinária, reunindo cerca de
1000 pessoas, entre sócios de toda área de atuação
da cooperativa, diretores, conselheiros, autoridades
políticas e representativas e convidados.
O presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto,
abriu os trabalhos, recordando aspectos da história
de fundação da Cooabriel, reverenciando os 38 sócios
fundadores que iniciaram toda história da Cooabriel
a partir da primeira assembleia geral realizada há
mais de 54 anos em São Gabriel da Palha-ES (em
13/09/1963). “Foram os fundadores desta cooperativa
que iniciaram a primeira experiência para o movimento
e grandeza da Cooabriel, aos quais devemos sempre
agradecer e também reverenciar, especialmente, seu
maior idealizador, o saudoso, Padre Simão Civalero.
Que juntos nesta data, em harmonia, deliberemos os
caminhos de nossa cooperativa” – recordou.

O Presidente, apresentou aos sócios, a mensagem
geral do conselho de administração da Cooperativa, e
mencionou a importância da união para o enfrentamento
dos desafios de 2017. “Enfrentar os desafios de 2017, foi
possível através do esforço e união dos nossos sócios
que olharam para frente, cuidaram das lavouras na
esperança de dias melhores. A administração manteve
os serviços de apoio à produção e compatibilizou o plano
de trabalho dentro das possibilidades de execução.” –
Ele avaliou, que esta força é que permitiu à cooperativa
fechar o exercício de 2017, com indicadores positivos e
destacou: “Nos orgulha repetir que unidos somos fortes.
Conseguimos um aumento de 18% na recepção do
café. Aumentamos 3,93% no quadro de sócios e nosso
faturamento demonstrou um crescimento de 5,83%”.
Cumprindo as determinações estatutárias, os sócios
deliberaram os trabalhos da Assembleia Geral, que
tratou da prestação de contas do Exercício de 2017:
Discutiram em primeiro momento, assuntos referentes à

Presença do Governador do Espírito Santo

O Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo
Hartung, prestigiou a assembleia geral da Cooabriel,
acompanhado do Vice-Governador, César Colnago e
várias outras autoridades.
Em um discurso vibrante, ele saudou os cafeicultores
presentes, destacou a atuação da Cooabriel e fez
algumas considerações sobre a forma de gestão do
governo na condução do Estado do Espírito Santo.
“Quero saudar a maior autoridade aqui presente, que
são os cafeicultores do nosso Espírito Santo… Acho
que nós atravessamos o pior da crise. O Espírito Santo
terminou o ano de 2017 bem e começou 2018 com pé
muito firme na nossa caminhada …Parabéns a vocês
pela garra, pela criatividade, pelo talento. Parabéns
a esta cooperativa que é orgulho dos capixabas e
é orgulho do nosso país. Nós atravessamos juntos a
pior crise da história do nosso querido Brasil e olhei os
números da cooperativa – sofreu; como os números do
Espírito Santo - sofreu porque perdeu receita, mas tem
uma coisa que é parecida – saímos de cabeça erguida..
Viva os cafeicultores..!” – finalizou

Também se pronunciaram, o Senador, Ricardo de
Rezende Ferraço, o Deputado Federal Evair de Melo, a
Prefeita de São Gabriel da Palha, Lucélia Pim Ferreira
da Fonseca, Deputada Estadual, Raquel Lessa e o
superintendente do Sistema OCB-ES, Carlos André de
Oliveira.

aprovação do relatório da gestão; o balanço patrimonial;
a demonstração de sobras e demais demonstrativos;
parecer de Auditoria Externa e do Conselho Fiscal. Na
sequência, deliberaram sobre a destinação das sobras,
a eleição dos componentes do novo Conselho Fiscal e
outras decisões, dentre elas, a aprovação do plano de
atividades para o exercício de 2018.
Sobras: Após a aprovação das contas, os associados
decidiram integralizar ao capital social, as sobras
líquidas apuradas no valor de R$2.408.855,87 que
serão integralizadas ao capital dos sócios, proporcional
à movimentação de cada um.
O Vice-presidente da Cooabriel, Luiz Carlos
Bastianello, fez considerações a respeito dos resultados
apurados pela Cooperativa e enfatizou: “Esse resultado
é mérito dos senhores cooperados. Vocês assimilaram
a seriedade, acreditaram na Cooabriel, depositaram seu
café e adquiriram seus produtos nas lojas”.
Novo Conselho Fiscal – O novo conselho fiscal,
eleito para o próximo mandato, foi composto pelos
seguintes sócios: Douglas Busato, Jair José Cuquetto,
Geraldo Camilo Pereira, Ronan Herzog da Silva e
Silvana Ângelo Benincá.
Metas - Sócios aprovaram a realização das seguintes
metas para 2018: Plano para a criação da Indústria
de Café, abertura de mais duas unidades comerciais,
montagem de viveiro na Bahia, realização do XV Concurso
Conilon de Excelência Cooabriel, a implementação do
3º ciclo do PAEX - Programa Parceiros para Excelência,
programa da Fundação Dom Cabral, desenvolvido em
parceria com SEAG-ES e Sistema OCB-ES.

Novo Conselho Fiscal
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ASSEMBLEIA GERAL DA COOABRIEL-AGO
Governo assina edital para licitação da construção da barragem na Fazenda
Experimental da Cooabriel – São Domingos do Norte.

MOMENTOS AGO

Na ocasião da assembleia, foi realizada a solenidade
de assinatura do edital de licitação para a construção
de barragem na Fazenda Experimental da Cooabriel,
localizada no córrego braço do sul, no município de
São Domingos do Norte.. O projeto de engenharia foi
feito pela cooperativa, que também doou a área para a
construção do reservatório.
O ato faz parte do Programa Estadual de Construção
de Barragens, coordenado pela Secretaria da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O Sr. Marcus
Magalhães, representou no ato, o secretário de estado
da agricultura, Octaciano Neto. “As contas em dia do
Governo aliadas à forte atuação e solidez da Cooabriel
validam este projeto. A barragem é uma obra importante,
pois será em uma fazenda de pesquisa agropecuária
da Cooabriel, considerada a maior cooperativa de café
Conilon do mundo”.

FALA SÓCIO

Jois Partelli – Cº Ipiranga, Vila Valério-ES – “Conheci a Cooabriel desde
criança acompanhando meu pai e outros familiares nas assembleias e em tudo
que a cooperativa promovia. Assim aprendi cooperativismo. Gosto muito da
Cooabriel. Sou sócio há sete anos e estou muito satisfeito, tanto com os serviços
que ela nos disponibiliza, quanto pelo atendimento aos sócios. Logo que me tornei
sócio, passei a fazer parte do serviço de consultoria técnica, que a cooperativa
disponibiliza e com isto, aprendi a cuidar melhor da lavoura, empregando novas
práticas, novas tecnologias, que resultou no aumento da produção e com isto
melhoria da rentabilidade. Estou muito feliz em ver o resultado da cooperativa,
que enfrentou junto com seus sócios a pior crise e ainda apresenta uma sobra
significativa.”
Valmir Quinelato – Rio XV de Novembro-Ecoporanga-ES – “O
novo modelo de gestão vem alavancando a Cooperativa. Foi surpreendente
o resultado apresentado, com apuração de sobras líquidas de 2,4 milhões,
mesmo no enfrentamento de um ano difícil, ou melhor, três anos seguidos das
mais variadas dificuldades, provocadas pela falta de água. Quero destacar, que
apesar disto, a Cooabriel manteve os serviços aos sócios, como por exemplo,
assistência técnica, financiamentos de adubos e custeios e outros... e ainda
projetando crescimento, demonstrando de forma eficiente, como administrar e
aplicar os recursos. Sou muito satisfeito com a Cooabriel”.
Mateus de Jesus Oliveira – Cº Alto Muniz, Nova Venécia-ES – “Hoje,
na assembleia, na prestação de contas, ví como o trabalho sério dos diretores
e a fidelidade dos sócios promovem resultados satisfatórios, como é o caso dos
resultados de 2017. Estou satisfeito, inclusive, com o plano da cooperativa em
instalar uma indústria de café, mais um empreendimento que tenho certeza, vai
dar certo. A Cooabriel é segurança para a gente. Se não tivesse a cooperativa, o
que seria da gente? Às vezes vejo em alguns momentos, reclamações de preço
do café por quem não vê valor agregado em tudo o que a cooperativa ajuda. Eu
tenho certeza que durmo tranquilo com meu café na Cooabriel e quando vejo
diferença de preço, não me iludo de forma alguma”.
José Antônio Valiatti – Cº Jacaré, Barra Seca, Jaguaré-ES – “Acho
que o resultado positivo que a Cooabriel apresenta, vem da seriedade do
trabalho dos membros do Conselho. Quero destacar, que foi muito importante
a Cooabriel ter instalado uma filial em Jaguaré, pois está fazendo um trabalho
muito bom para os produtores da região. A loja, por exemplo, equilibrou o
mercado e passou a ser referência. Destaco ainda, a segurança no serviço de
armazenagem e seriedade na comercialização do café. Gostei muito do novo
modelo de pagamento do café, pela comodidade e facilidade na negociação.
Estou muito satisfeito”.

Fabíola Colombi – Cº São Gabriel – São Gabriel da Palha-ES –
“Para nós é satisfatório ver o resultado da Cooperativa porque demonstra a
seriedade que está sendo administrada. Enfrentou a crise e está projetando
crescimento com metas de investimentos na industrialização do café. Tudo
isto mostra que estamos no caminho certo e nos traz segurança. Para mim,
a Cooabriel é a extensão da minha atividade: Armazena e comercializa meu
produto com segurança, oferece muitos outros serviços, como a parte técnica
que acompanha e profissionaliza cada vez mais o produtor para ser eficiente
em seu negócio café. Outra coisa que gostei muito, foi o plano de ampliação
das lojas de insumos da Cooabriel, que levou esses serviços para as várias
unidades e possibilitou esses serviços para mais sócios, os quais com isto, passaram a ser respeitados porque
a cooperativa orienta a adquirir produtos de acordo com a necessidade, com segurança, sem foçar, dentro de
princípios”.
Geraldo Camilo Pereira – Cº Garrucha - Boa Esperança-ES –
“Atravessamos dias difíceis com a crise hídrica, seguida dos baixos preços
do café. A Cooabriel enfrentou tudo isto com seus produtores e manteve os
serviços de suporte à atividade dos sócios. Isto mostra ainda mais a seriedade
da Cooabriel e o quanto ela realmente representa o produtor. Apesar de tudo,
a cooperativa fechou o ano de 2017 com resultados significativos. Digno de
reconhecimento. A Cooabriel significa para mim, a valorização como cafeicultor,
pela parceria, representatividade e incentivo ao nosso trabalho como produtor
rural. Estou muito satisfeito e honrado por ter sido convidado a fazer parte do
novo conselho fiscal, hoje eleito. Por certo, vou dar o meu melhor e contribuir
com o crescimento da filial que represento-Boa Esperança”.

“A União sempre será
a força maior”
Esta é a frase final do
bilhete que a mesa
diretora, recebeu minutos
antes da abertura da
Assembleia da Cooabriel.
Foi enviado pelo sócio,
Emílio Falqueto (foto),
de 88 anos de idade,
sócio da Cooabriel há
44 anos. A mensagem
retrata, na mais sincera
essência, a importância
da cooperativa em sua
vida. A mensagem do
sócio, fez parte do roteiro
de abertura dos trabalhos
da assembleia..
Foto: Sérgio Luiz Masarim

Veja abaixo o bilhete:

