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COOABRIEL INAUGURA 
LOJA EM TEIXEIRA DE 

FREITAS - BA

COOABRIEL IMPLANTA VIVEIRO 
DE MUDAS CLONAIS DE CAFÉ 

CONILON EM ITABELA-BA
Viveiro já atenderá pedidos neste ano de 2018. 

Serão produzidas nesta primeira etapa, 400 mil 
mudas para entrega entre os meses de novembro 
a dezembro. Os  produtores podem fazer a reserva 
pelos telefones: (73) 99993 7073  (73) 3270 2238 
e (27) 99987 6098.

Ao colher os frutos de um ano inteiro de 
trabalho e altos investimentos, é inaceitável 
qualquer prejuízo, assim, é fundamental o 
produtor estar atento às questões que envolvem 
o armazenamento de sua produção, para assim 
minimizar os riscos e reduzir ao máximo as 
perdas. A Cooabriel dispõe de excelentes 
estruturas para armazenamento do café de seus 
associados, preparadas para receber o café a 
granel, em sacas ou big bags. Armazenando pelo 
tempo que o produtor precisar com a segurança 
que ele busca e a certeza de que não haverá 
quebra de peso em sua produção.

DIAS DE CAMPO 
REFORÇAM 

APRENDIZADO
Perigo da contaminação do 
café por micro-organismos

ver página 04 No mês de abril a Cooabriel, através de sua equipe 
técnica, realizou três dias de campo, voltados a sócios 
e outros produtores e reuniu em torno de 220 pessoas.  
Dr. Laércio Zambolim – Professor Titular do Deptº de 
Fitopatologia UFV (Universidade Federal de Viçosa).
ministrou um dos temas, nos eventos que ocorreram em 
Boa Esperança-ES e Jaguaré-ES.

XV CONCURSO CONILON DE EXCELÊNCIA

INSCRIÇÕES ABERTAS: 
05 de junho a 30 de agosto de 2018

Amigo, sócio, prepare seu lote de café e participe da 
15ª edição do Concurso Conilon de Excelência Cooabriel. 

No dia 25 de maio, a Cooabriel inaugurou a sua nova 
loja de insumos, na unidade de Teixeira de Freitas (BA). 
O espaço acomoda também a sala de comercialização, o 
departamento técnico e o atendimento a  outros serviços.

De acordo com o presidente da Cooabriel, Antônio 
Joaquim de Souza Neto, a loja de insumos, representa 
um importante empreendimento de suporte de serviços 
aos sócios. “Vejo que será muito importante para a 
região. Irá atender aos sócios da filial com bons preços 
nos produtos, levando diferenciais, como o que ocorre 
nas demais unidades da Cooperativa. E será também 
importante para outros produtores da região” - destacou. 

Esta é a 11ª loja da Cooabriel em números gerais (nos 
estados do Espirito Santo e Bahia) e a 3ª loja na Bahia.  
Ela está localizada nas dependências da Cooperativa 
no município, anexo à unidade de armazenagem, no 
Distrito Industrial, Br. 101 sul, km 884.

O Vice-presidente, Luiz Carlos Bastianello, o Diretor 
Secretário, Onivaldo Lorenzoni, o gerente corporativo 
comercial e técnico, Carlos Augusto Pandolfi, o gerente da 
unidade de Teixeira de Freitas, Lucas Zanotelli e o sócio, 
Roselito Bonadiman, fizeram o corte da faixa inaugural 
e marcaram a abertura da nova loja, com um momento 
especial que reuniu cerca de 40 pessoas, registrando além 
dos diretores, sócios, outros produtores, representantes de 
entidades de classe, parceiros e colaboradores. 

Veja mais na página 02.
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COOABRIEL INAUGURA LOJA EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Antônio Joaquim de Souza Neto
Diretor Presidente 

Cooabriel implanta Viveiro 
de Mudas clonais de café 

conilon em Itabela-BA
A Cooabriel já está 

recebendo pedidos de mudas 
clonais de café conilon, com 
materiais adaptados para a 
região do sul da Bahia. 

Os produtores, podem 
agendar seus pedidos 
de mudas que estarão 
disponíveis de novembro a 
dezembro deste ano, com 
produção no viveiro da 
Cooabriel (Bahia) que está 
sendo montado na cidade de 
Itabela.

O viveiro, conta com 
5010m² de área e está localizado em terreno 
próprio da Cooabriel, anexo ao armazém da 
Filial da cooperativa em Itabela-BA e terá 
capacidade de produzir 1,5 milhão de mudas 
ano em duas remessas anuais de 750 mil mudas 
por remessa. 

Viveiro atenderá pedidos de até 400 mil ainda 
em 2018 - Neste ano de 2018, especificamente, 
serão produzidas 400 mil mudas para entrega 
entre os meses de novembro a dezembro.

Os produtores podem fazer a reserva de 
mudas pelos telefones: (73) 99993 7073  (73) 
3270 2238 e (27) 99987 6098.

No dia 25 de maio, a Cooabriel inaugurou a sua nova 
loja de insumos, na unidade de Teixeira de Freitas (BA). 
O espaço acomoda também a sala de comercialização, o 
departamento técnico e o atendimento a outros serviços.

De acordo com o presidente da Cooabriel, Antônio 
Joaquim de Souza Neto, a loja de insumos, representa um 
importante empreendimento de suporte de serviços aos 
sócios. “Vejo que será muito importante para a região. Irá 
atender aos sócios da filial com bons preços nos produtos, 
levando diferenciais, como o que ocorre nas demais 
unidades da Cooperativa. E será também importante para 
outros produtores da região” - destacou. 

Esta é a 11ª loja da Cooabriel em números gerais (nos 
estados do Espirito Santo e Bahia) e a 3ª loja na Bahia.  
Ela está localizada nas dependências da Cooperativa no 
município, anexo à unidade de armazenagem, no Distrito 
Industrial, Br. 101 sul, km 884.

O Vice-presidente, Luiz Carlos Bastianello, o Diretor 
Secretário, Onivaldo Lorenzoni, o gerente corporativo 
comercial e técnico, Carlos Augusto Pandolfi, o gerente da 
unidade de Teixeira de Freitas, Lucas Zanotelli e o sócio, 
Roselito Bonadiman, fizeram o corte da faixa inaugural 
e marcaram a abertura da nova loja, com um momento 
especial que reuniu cerca de 40 pessoas, registrando além 
dos diretores, sócios, outros produtores, representantes de 
entidades de classe, parceiros e colaboradores. 

Maior eficiência na produção - Luiz Carlos 
Bastianello, conduziu o momento de abertura, relatando 
aspectos históricos da instalação da filial de Teixeira. 
Recordou a grande interação e participação dos sócios 
no crescimento da filial e falou da importância da loja 
para apoiar ações estratégicas da cooperativa e a 
produção de café na região. “Instalamos a loja em nossa 
própria estrutura, numa ação inovadora dentro do polo. 
Além de atender anseios dos sócios da região, oferecer 
diferenciais, o nosso propósito maior é incentivar a 
eficiência na produção do negócio café do sócio, levando 
os valores éticos da cooperativa”- declarou.

Produtos de qualidade - Carlos Pandolf, em suas 
considerações disse que a loja é parte de todo um contexto 
histórico da filial e destaca a visão empreendedora e 
ousada da Cooabriel naquele período ao decidir investir na 
compra de área e construção de armazém fora do Espírito 
Santo. “É realmente acreditar na força de trabalho dos 
produtores da região e dos capixabas que migraram para o 
extremo sul da Bahia e levaram com eles o conhecimento 
no trato com o café. Teixeira de Freitas está de parabéns. 
Estamos felizes demais com a abertura desta loja, pela 
certeza de estarmos cumprindo uma etapa importante de 
crescimento, proporcionando condições de compras de 
produtos, insumos, negociações, parcerias com nossos 
sócios. Enfim, o objetivo maior é ofertar aos produtores, 
principalmente, o nosso associado da região onde a loja 
está instalada, a possibilidade de adquirir produtos de 
qualidade, com preços que somente pode ser oferecido por 
uma cooperativa com os valores da Cooabriel” – definiu.

Futuro Promissor - O gerente da unidade, Lucas 
Zanotelli, entusiasmado com o novo serviço, avalia a 
importância da loja.”Vejo a loja com um futuro promissor. 
A curto prazo, é o tempo de ajustar para crescer, mas a 
médio prazo, tenho certeza do sucesso. Agradeço toda 
equipe pelo suporte para a inauguração, especialmente, o 
grande apoio do gerente da unidade de Vila Valério-ES, 
Camilo Debortoli.

Sonho realizado - “É um sonho realizado dos sócios 
aqui de Teixeira. A loja é um ponto de apoio para nós” – 
Declarou o sócio, Roselito Bonadiman, que faz parte do 
grupo de sócios da unidade que se empenham na expansão 
dos serviços da cooperativa em toda região. Segundo ele, a 
cooperativa cresce, preservando seus valores e aplicando 
sua natureza econômica e social, segredos que para ele 
representa o sucesso de suas ações. “A loja é um ramo de 
toda sua estrutura”, define o sócio, e destaca que ela será 
também de grande importância para apoiar o serviço de 
consultoria técnica, com os produtos de qualidade oferecidos, 
bons preços e ainda em linha crescente de itens.”Vejo com 

muitos bons olhos a loja aqui e também cito o viveiro que 
a Cooabriel está instalando em Itabela. Já é sucesso e 
será ainda maior. Somos sócios e vamos trazer ainda mais 
sócios para a cooperativa. A cafeicultura de conilon vai 
expandir na região e Cooabriel vai estar junto. O nome 
da Cooabriel se confunde com o conilon, por isto, onde 
tem conilon tem que ter Cooabriel” – destacou

Bom atendimento e diferenciação nos preços -  foram 
características que o produtor, Moacir Souza Marques, da 
região de Teixeira de Freitas, citou ao fechar a primeira 
compra da loja. “Vim conhecer os produtos e percebi a 
diferença de preços, além disto num atendimento também 
diferenciado o que para mim influencia muito. Fiquei muito 
feliz. Aqui em Teixeira estava precisando de uma loja assim. 
Estão de parabéns” – disse o produtor.

Vai agregar muito - Gustavo Sturm, Engenheiro 
Agrônomo, sócio da Cooabriel, parabenizou o trabalho e 
destacou: “Quero parabenizar a equipe da Cooabriel pelo 
trabalho de excelência que sempre tem feito. Sempre com 
os pés no chão e isto com certeza, o cooperado avalia e dá 
cada vez mais credibilidade à cooperativa. A loja será um 
empreendimento muito impactante para a região e para nós 
cafeicultores será de grande valia pois vai agregar muito. Ao 
vir na unidade da Cooabriel aqui em Teixeira, nós vamos 
poder não só comercializar o café, mas também adquirir 
produtos, insumos, defensivos, dentre outros produtos 
que nós utilizamos com frequência na propriedade, com 
preços justos e portfólio de qualidade. Isto trará maior 
produtividade, melhor produção e retorno financeiro, muito 
importantes para nós cafeicultores”.

Anseio dos sócios - “A expectativa é sem dúvida, muito 
boa. Era um anseio dos sócios desse município há algum 
tempo. Uma reivindicação manifestada a cada encontro 
entre sócios e diretores. Para a assistência técnica a 
loja será mais um facilitador para a recomendação e 
indicação dos produtos agrícolas”, avaliou Adriano Barros, 
Engenheiro Agrônomo da Cooabriel, que assiste aos 
sócios da filial.

Safra – é o período que compreende entre o 
preparo do solo até a colheita do produto.  A Colheita 
é o momento de saber quais os resultados apurados 
depois de um ciclo de trabalho. Nossa região de ação 
está em plena colheita do café conilon. Nossos sócios 
no Espírito Santo e no sul da Bahia estão agora no 
processamento de uma série de tarefas que envolvem a 
colheita e pós-colheita. Para alguns produtores “afoitos” 
a colheita já aconteceu, colheram bem cedo o grão, com 
grandes percentuais de furtos verdes, sem pensar no 
prejuízo. Uma pena, pois perderam em peso e qualidade. 
Felizmente, nem todos são assim, pois reconhecem que 
o amadurecimento dos frutos no ponto certo (menos 
de 20% verde) vai agregar valor ao final e não aceitam 
prejuízos.  Depois de tudo que nossa região passou 
nos últimos dois anos, não podemos perder agora. O 
regime de chuvas melhorou, influenciando o resultado 
da colheita. Os grãos estão mais pesados e se bem 
maduros, irá influenciar bom tipo e bebida. Isto é bom! O 
15º Concurso Conilon de Excelência vai acontecer e as 
inscrições abrem no dia 05/06. 

Vale lembrar sempre, que nossa lavoura é nosso 
negócio. É nosso papel cuidar do produto. Observe 
os cuidados para evitar contaminações no grão. Veja as 
dicas no “Espaço Sustentável” desta edição.  Vale atenção 
também à armazenagem do café que você operacionaliza 
antes de trazer para a cooperativa. E como dizem os 
nossos agrônomos na coluna do guia do cafeicultor “Ao 
colher os frutos de um ano inteiro de trabalho e altos 
investimentos, é inaceitável qualquer prejuízo...”.

Os dias de campo, que promovemos no mês de abril, 
instruíram os participantes sobre as inúmeras práticas, 
inclusive, sobre Influência da colheita na qualidade e 
rendimento do café, a Importância da análise de solo 

Safra x Colheita
e folha para um bom resultado na adubação, e Manejo 
de ferrugem e morte súbita de galhos no cafeeiro conilon. 
Este último, contou com a palestra do Dr. Laércio 
Zambolim – Professor Titular do Deptº de Fitopatologia 
UFV (Universidade Federal de Viçosa). 

Membros do Núcleo Feminino da Cooabriel também 
se preocuparam com orientações sobre preparos para a 
colheita e segurança rural. Segurança é também pauta 
da coluna “Noções legislativas”, confira nesta edição.

Enquanto, isto temos mobilizado junto a outras 
entidades representativas da agricultura capixaba, uma 
ação de conscientização, no sentido de reivindicar junto 
ao Governo do Estado do Espírito Santo, a tomada 
de medidas para reduzir a alíquota do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do café 
Conilon de 12% para 7%.

Nossa equipe também buscou aprimoramento de 
vários assuntos de interesse da cooperativa por meio de 
viagens técnicas, seminários, treinamentos, encontros 
e outras participações.  

Em Teixeira de Freitas-BA, marcamos este período, 
entregando para os sócios e produtores da região, 
mais uma loja de insumos, a 11ª loja da Cooabriel, que 
inauguramos no último dia 25/05.

Tudo isto, porque a Cooabriel está presente na vida 
do seu sócio, em todas as horas. Na colheita e em todos 
os dias do ano. Tenham uma abençoada colheita, que 
sejam fartos os frutos do seu trabalho. Lembre-se, na 
Cooabriel, sua produção está mais segura e você conta 
com todos os benefícios que só uma cooperativa com 
55 anos pode oferecer.



 DE OLHO NO CAFÉ
Antônio Joaquim de Souza Neto

Presidente da Cooabriel
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ICMS DO CAFÉ
A Cooabriel e outras entidades representativas 

da agricultura capixaba, mobilizaram uma ação de 
conscientização, no sentido de reivindicar junto ao 
Governo do Estado do Espírito Santo, a tomada de 
medidas para reduzir a alíquota do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do café 
Conilon de 12% para 7%.

De acordo com o Presidente da Cooabriel, Antônio 
Joaquim de Souza Neto, no Espírito Santo é cobrado 
12% do imposto sobre a comercialização do café 
conilon e estados como Minas Gerais, Rio e São Paulo, 
a alíquota do café é 7%. O que ocorre, segundo ele, 
é que empresas comerciais de outras regiões do País, 
mandam caminhões vazios com notas fiscais de outros 
estados, para buscarem o café conilon do Espírito Santo 
e levarem para o estado do nordeste, constando o 
recolhimento com a alíquota de 7%  em nome do estado 
de origem da nota. Por exemplo, compram o café conilon 
produzido no Espírito Santo em Minas Gerais (onde o 
imposto é 7%),  e vendem  como se fosse café mineiro, 
portanto ilegalmente.

No dia 08 de maio, o presidente da Cooabriel, Antônio 
Joaquim de Souza Neto e o vice-presidente, Luiz Carlos 
Bastianello, juntamente com o Presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do ES (Faes), Júlio da Silva 
Rocha e o superintendente do Sebrae-ES, José Eugênio 
Vieira, participaram de uma audiência com o Governador, 

Paulo Hartung, para levarem conjuntamente o pleito 
de equiparação do ICMS do café conilon de 12% para 
7%. Desta reunião, o Governador acionou a Secretaria 
de Estado da Fazenda, autorizando a tomadas de 
providências para equiparação da alíquota.  

A medida foi encaminhada para o Conselho Nacional 
de Política Fazendária (CONFAZ), que ficou de avaliar a 
questão em sua reunião que ocorreu no dia 16/05, mas 
que não decidiu. A informação que temos é que isto não 
aconteceu porque o Estado de Rondônia, produtor da 
variedade, pediu visto no processo, deixando a decisão 
para a próxima reunião que ocorrerá em junho.

“A safra deste ano, já acontece no Espírito Santo. O 
problema continua trazendo prejuízo para o Estado. A 
equiparação da alíquota é uma forma de frear a ilegalidade” 
- destacou, Antônio Joaquim de Souza Neto.

1 - AGENDE O DIA DA ENTREGA DO SEU CAFÉ 
NO ARMAZÉM -LIGUE PARA O ARMAZÉM DA SUA 
FILIAL:

Orientações Importantes aos sócios

 

Unidades de armazenagem Cooabriel  |   contatos 
Filial Fone (Fixo) Fone (Movel) 
Águia Branca-ES - 27 99964 4117 
Alto Rio Novo-ES 27 3746 1220 27 99967 6881 
Boa Eperança-ES - 27 99786 4122 
Camacã (BA) 73 3283 2457 - 
Itabela (BA) 73 3270 2238 73 99993 7073 
Jaguaré-ES 27 3769 2525 27 99628 7598 
Nova Venécia-ES - 27 99942 6980 
São Gabriel da Palha-ES 27 2158 1040 27 99789 2511 
Teixeira de Freiras (BA) 73 3665 1077 73 9904 2991 
Vila Valério-ES - 27 99942 7084 
 

 

2 -  UMIDADE DE CAFÉ - olhe os procedimentos

- Até 13% ........................................não tem desconto
- 13 a 15% ........................................... .tem desconto
- Acima de 15% ......não será recebido nos armazéns
- Café Mofado ........Não será recebido nos armazéns

3 - A TABELA DE FRETE PARA SAFRA 2018/2019, 
VEJA O VALOR:
- Café entregue em sacaria ..........................   R$2,50
- Café entregue em bag ou granel .............. .. R$3,00

4 - SEM DIFERENCIAIS DE PREÇO PELA FORMA 
(PROCESSO) DE SECAGEM.

- Isto vale a partir desta safra (2018) para os cafés 
secos em terreiro, estufa e em secador a fogo 
indireto.
- O sócio que possui café armazenado de safras 
anteriores irá receber os adicionais até o dia 
30/06/2018.

A safra de café conilon avança nas principais 
regiões produtoras do País.

Maio representa o início da colheita de café 
conilon na área de ação da Cooabriel. Expectativa 
de melhorias no resultado.

Nossa preocupação está sendo com entrada de 
lotes de cafés com 10% de grãos brocados. E a 
safra apenas começou.

A Cooabriel vai realizar a 15ª edição do “Concurso 
Conilon de Excelência Cooabriel”, uma ação de 
incentivo à melhoria do café conilon produzidos pelos 
seus sócios. O concurso que começou em 2003, 
foi uma iniciativa pioneira da Cooabriel em premiar 
os cafés da  variedade conilon em seus aspectos 
sensoriais.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
em 2º levantamento da safra 2018, divulgado no 
dia 17/05, estima que o Brasil colherá 58 milhões 
de sacas de 60 quilos. O crescimento apontado 
é de 29,1% em relação à safra passada, que 
alcançou 44,9 milhões de sacas.

A produção de café do Peru na safra 2018/2019 
(abril a março) está estimada em 4,3 milhões de 
sacas de 60 kg, representando aumento 5% em 
relação ao período anterior, A produção do país 
recupera-se de um surto de ferrugem do cafeeiro 
que afetou 50% da colheita na safra 2013/2014.

A Organização Internacional do Café (OIC) 
considera que o mundo deve ter em 2017 pelo 
menos o quarto ano consecutivo de produção do 
grão menor do que a demanda. O déficit global 
no ano passado está estimado em 254 mil sacas 
de 60 kg (produção de 159,663 milhões de sacas 
e consumo de 159,917 milhões de sacas).

Início da Colheita do Café Conilon com Agricultura Familiar 
José Roberto Gonçalves, Engenheiro Agrônomo/ Dr. Entomologia, Consultor Técnico da Agriflor

Os agricultores, desde aqueles que empregam a 
mão de obra terceirizada e os que absorvem a mão de 
obra familiar, mesmo com todas as dificuldades e riscos 
impostos pelas variações climáticas, recursos financeiros 
escassos e a baixa valorização do seu produto, por ser 
uma commodities (café), fazem as coisas acontecerem. 
A cultura do café Conilon demanda muita mão de obra, 
principalmente, no período da colheita. Com muito 
esforço muitas famílias realizam sozinhas o serviço de 
colheita. Acordam bem cedo para organizar os afazeres 
de rotina da casa e da propriedade e amanhecem 
colhendo o café. 

A união das famílias nesse momento é fortalecida. 
Todos sabem que é nesse momento que será definido 
o quanto de recursos financeiros terão para quitar seus 
compromissos, investir novamente nas lavouras ou 
realizar seus sonhos. 

A sucessão familiar, embora seja um desafio para todos 
os negócios inclusive para agricultura, é apreciada na 
cafeicultura quando se vê os filhos aprendendo com os pais 
a importância do trabalho digno e os valores da família.  

Existem aqueles pais que pelo fato dos seus filhos já 
estarem casados e tocam outras propriedades ou trabalham 
em outro ramo, no período de colheita do café conilon, o casal 
assume sozinho, as atividades da colheita. Desta forma, 
os serviços são realizados apenas com a mão de obra do 
próprio produtor e de sua esposa,  situação que pode colocar 
em risco a manutenção da qualidade dos grãos (colheita e 
secagem), uma vez que é imprescindível o transporte rápido 
do café colhido para o processo de pós colheita.

 O tempo necessário de colheita associado à 
capacidade operacional do produtor e da sua esposa 
para completar um secador de 80 sacos de café (secador 
mais utilizado na agricultura familiar), seria em torno de 
três dias em lavoura de alta produção ou em lavouras normais 

o casal consegue colher 80 sacos de café entre quatro a sete 
dias. Um casal sozinho não conseguiria em 01 dia, colher o 
volume para encher um secador de 80 sacos.

 Existem muitas variáveis que influenciam a 
capacidade operacional, dentre elas: A saúde do 
produtor e da sua esposa, a produção da lavoura, as 
condições climáticas no momento da colheita, etc. Em 
caso de chuvas no período de colheita os acessos até as 
lavouras de café da propriedade ficam comprometidos 
podendo aumentar o tempo para levar o café para o 
processo de secagem.

Orientações – Projeto de Apoio - Um projeto 
do SEBRAE em parceria com a COOABRIEL, o 
SEBRAETEC contrata empresas de consultoria para 
ajudar os produtores na produção mais sustentável 
da sua produção, alicerçados nos pilares econômicos, 
sociais e ambientais. 

Nesse sentido, os consultores buscam orientar os 
produtores sobre a importância da preservação da 
saúde, a manutenção da qualidade da produção e 
maior rentabilidade das lavouras. 

Reforça-se, que o percentual de maturação dos grãos 
é muito importante para maior produção das lavouras e 
o transporte rápido para o processo de secagem são 
imprescindíveis para preservação da qualidade.

A orientação é que o café colhido seja levado para 
a secagem no mesmo dia da colheita. Logo, o desafio, 
nesse primeiro momento seria colher, no mesmo dia, um 
volume de um secador de café maduro não deixando os 
sacos de café amontoados na lavoura, pois o processo 
de fermentação dos grãos é muito rápido após a 
colheita, e pode ser ainda mais intenso dependendo da 
temperatura, umidade do ambiente e grau de umidade 
do café, podendo comprometer a qualidade e também 
a segurança do produto e do produtor.

Existem produtores que possuem terreiro de cimento 
ou terra na propriedade e levam o café para o terreiro, 
geralmente no mesmo dia da colheita, mas outros 
terceirizam o processo.

Por fim, os produtores assistidos, recebem 
orientação da importância de participar cada vez mais 
da sua cooperativa a COOABRIEL além de buscar se 
organizar em associações de produtores. Desta forma, 
é possível com a união, a realização de mutirões nesse 
período de colheita e a pós colheita a ser realizada em 
estrutura gerenciada pela própria associação. 

Foto: José Roberto Gonçalves
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Dias de campo reforçam aprendizado

Sócios no projeto Cooabriel e 
Sebrae-ES cafés sustentáveis, 
em encontros de nivelamento
Sócios que atuam no programa cafés sustentáveis por 

meio da parceria Cooabriel e Sebrae-ES, participaram 
de encontros para avaliar o andamento das ações 
desenvolvidas em torno das práticas sustentáveis 
aplicadas na propriedade.Os encontros aconteceram 
em Vila Valerio-ES (23/04), Nova Veneica-ES (24/04) e 
São Gabriel da Palha-ES (25/04) e reuniu cerca de 150 
sócios, representantes dos cinco grupos atendidos.

De acordo com a analista do Sebrae-ES, Karla 
Fernanda Cardoso, que acompanha o projeto, os 
encontros são importantes para reforçar os objetivos, 
nivelar conhecimentos e estimular as boas práticas de 
sustentabilidade do café. Ela recorda que o Sebrae 
subsidia 95% dos custos do projeto e busca com isto, 
ampliar as oportunidades para que todos visualizem 
o que é tendência de consumo de café no Brasil e 
no mundo. “A parceria cria condições aos sócios da 
cooperativa terem acesso à informação sobre essas 
tendências que são as boas práticas agrícolas na 
produção de cafés de forma sustentável” – destacou.

Nesta etapa, o projeto está organizado em cinco 
grupos, num total de 210 sócios assistidos, com 
acompanhamento de cinco profissionais técnicos, 
que orientam os produtores sobre as dimensões 
ambiental, econômica e social, utilizando o Currículo 
de Sustentabilidade do Café (CSC) como base para os 
produtores alcançarem a sustentabilidade.

Os técnicos acompanharam os encontros e 
debateram pontos importantes, com destaque aos 
avanços e os desafios do processo no campo.

Os três encontros debateram temas variados. O 
primeiro, analisou o custo de produção do café conilon e 
demonstrou novas tecnologias para plantio e formação 
de lavouras de café conilon. Os outros dois eventos, 
trataram da Influência da colheita na qualidade e 
rendimento do café, a Importância da análise de solo e 
folha para um bom resultado na adubação, e Manejo de 
ferrugem e morte súbida de galhos no cafeeiro conilon. 

Foram realizados: em São Gabriel da Palha-ES, na 
propriedade de Ademir Manzoli, em Boa Esperança-ES, 
propriedade de Edelson José Soares de Souza, e em 
Jaguaré-ES, na propriedade de Celestino Altoé. Estes 
últimos, contaram com apoio da Yara, Oxiquímica e 
Syngenta.

Dia de campo na Fazenda do Sócio 
Hederson Igreja, Teixeira de Freitas-
BA, realização Produquímica.

Os temas dos três eventos, foram foram conduzidos 
pelos profissionais: Engenheiros agrônomos, 
Carlos Otávio Ribeiro Constantino, Roberto Passom 
Casagrande e Jeferson Pereira Ferreira (Projeto 
Conilon Eficiente);  Eng° Agrônomo, Consultor Técnico 
(Cooabriel), Gilberto Monteiro Tessaro;  Engº Agrônomo,  
André Lucas Siqueira –  Analista Técnico Comercial 
(Yara); e também contou com a palestra do Dr. Laércio 
Zambolim – Professor Titular do Deptº de Fitopatologia 
UFV (Universidade Federal de Viçosa).

Importantes para produtores e para os profissionais 
técnicos, estes eventos favorecem o aprendizado, 
colaboram com a difusão de tecnologias, além de 
outras vantagens. “É um ambiente que oportuniza a 
socialização de experiências. Nestes eventos há uma 
grandiosa troca de conhecimentos e todos aprendem 
juntos, pelas novas perspectivas que se abrem”, avalia o  
Gerente Corporativo Comercial e Técnico da Cooabriel, 
Carlos Augusto Pandolfi.

No mês de abril a Cooabriel, através de sua equipe técnica, 
realizou três eventos de dias de campo, voltados a sócios 
e outros produtores e reuniu em torno de 220 pessoas.

 IMPORTÂNCIA 

Conhecimentos diferenciados  

• “O encontro foi muito produtivo em termos de 
informação para gente que trabalha com o café. Trouxe 
bastante informações para a gente conduzir as lavouras, 
na questão das doenças, da praga que consome a lavoura 
e que dá tanto prejuízo ao produtor. Em relação a parte 
de análise, todo ano faço a de solo, mas a de folha nunca 
fiz e vi que é importante, vou tentar fazer para ter uma 
informação mais completa do que precisa ser feito em 
termos de nutrição da planta” - Juarez da Silva Júnior.

• “Oportunidade de conhecer coisas diferentes. 
Aprendendo bastante para com certeza, aplicar na 
propriedade. Já ando fazendo muita coisa, através 
da cooperativa, mas em evento deste a gente vai 
conhecendo mais” - Claudenilso da Silva Medina.

• “O que levo hoje na parte do Dr. Laércio, sobre o 
problema da morte súbita dos galhos, é que a gente 
deve fazer um controle após a poda com óxido de cobre 
e óleo queimado. Na parte de nutrição, com o André, que 
mostrou que o nitrato de cálcio ajuda na floração e no 
pegamento dos frutos e da importância de fazer a análise 
de solo para uma boa recomendação técnica. Com o 
Gilberto, ele mostrando como devemos fazer para ter um 
bom grão, para não ter perda de valor nos grãos tanto na 
colheita, quanto na pilagem para não perder qualidade 
nos frutos” - Valdicinei de Assis Mattusoch.

Colheita do café

• “A gente passa o ano inteiro trabalhando com o 
café, mexendo com o café, cuidando, para chegar na 
hora, colher um café com 60%, 40% verde. A perca com 
isto é muito grande, dá café miúdo, queimado. Você 
pode esperar . Então é muito importante o produtor se 
conscientizar em panhar café totalmente maduro. Não 
adianta panhar grãos verdes pois é um prejuízo enorme”- 
Pabulo Leite Machado.

Nutrição e qualidade do grão 

•  “A gente acaba ficando nas propriedades com a mente 
fechada e você vindo aqui, passa a ter o conhecimento e 
o aprendizado de pessoas competentes. Falaram sobre 
o manejo, como você está tirando sua análise de solo. 
Você tirando uma análise de solo errada, acarreta muitos 
prejuízos durante o ano. Sobre adubação, uma linha 
muito boa de adubação da Yara que está aí e às vezes 
a gente não tinha o conhecimento. Teve também uma 
explicação muito boa sobre a qualidade do nosso café, 
e que as vezes a gente deixa a desejar achando que 
não vamos ter prejuízo sobre isto, mas acaba que temos 
prejuízo muito grande na finalização-escoamento da 
safra, que as vezes é o ponto essencial e que acabamos 
deixando a desejar” - Rogério Rondelli Alves.

• “Os eventos foram muito bons e contou com grande 
participação dos produtores, que questionaram e 
interagiram com os palestrantes em cada tema. Foram 
palestras muito esclarecedoras e vimos os produtores 
e nossa equipe muito satisfeita”. Engenheiro agrônomo, 
coordenador técnico da Cooabriel, Perseu Fernando 
Perdoná. 

• “O formato de dia de campo possibilita ampliar 
conhecimento do produtor nos aspectos teórico 
e práticos e por isto, são instrumentos didáticos 
importantes. O público participante teve oportunidade 
de ampliar o conhecimento, sobretudo, verificar na 
lavoura demonstrada o resultado prático e eficiente 
das tecnologias, como por exemplo, o adensamento 
de lavouras no espaçamento de 3,5m X 0,5m (5714 
plantas por hectare). Também o resultado do uso de 
matéria orgânica no plantio, o sistema de irrigação por 
gotejamento, bem como, o manejo do mato com uso 
da braquiária na entrelinha” – destacou”. - Engenheiro 
Agrônomo, Carlos Otávio Ribeiro Constantino.

• “O dia de Campo é um evento importante para levar 
ao produtor, conhecimentos de assuntos para ele aplicar 
em seu dia a dia, na propriedade. Foi muito especial, 
onde o produtor teve condições de aprender muita coisa 
e também mostrar a importância que tem a Cooabriel 
na região, no incentivo à produção de um café cada 
vez mais sustentável”, avaliou o consultor técnico da 
Cooabriel, Solimar Marcos Bolsanelo.

O produtor, sr. José Alves de Souza considera 
de grande importância a realização de palestras em 
formato de dia de campo. “Achei muito importante o 
dia de campo. Nossa cultura do café, precisa mesmo 
de gente para orientar. A porta está sempre aberta para 
este evento”- destaca. Assim como o sr. José, outros  
participantes, falaram sobre o assunto.   Abaixo resumo 
das percepções de produtores e técnicos:

Equipe técnica e de lojas (em abril/18), no Treinamento da Syngenta, 
em Itamarajú (BA) e em São Gabriel da Palha-ES.

 Nossa equipe participando de alguns eventos de Dia de Campo 
para aprimoramento, interação e representatividade. 

Espaço Sustentável
Samara Cuquetto Batista Consultora Técnica - Cooabriel  

Os grãos de café passam 
por várias etapas de 
processamento até chegar 
na xícara do consumidor. 
Em cada etapa tem-se o 
risco de ocorrer alguma 
contaminação por fungos ou 
outros micro-organismos que 
podem trazer algum prejuízo 
à saúde dos consumidores.  

A principal contaminação 
dos grãos ocorre por 
micotoxina  (são  substâncias 
químicas tóxicas produzidas 
por fungos), uma das principais é a ocratoxina porque 
tem propriedades causadoras de câncer nos seres 
humanos, dentre outros problemas de saúde. 

Nas etapas em que o grão é processado pelos 
produtores, alguns cuidados precisam ser tomados 
para evitar que nosso café saia da propriedade 
contaminado.

Cuidados na colheita e pós-colheita para evitar 
contaminações:

•  Limpeza dos equipamentos antes da colheita para 
evitar a contaminação do café novo com grãos da 
safra anterior;
•   Limpeza do terreiro;
•   Limpeza dos armazéns;
•   Controle da umidade dos grãos e do ambiente em 
que vai ser guardado;
•  Manutenção do local de processamento sempre 
limpo durante todo o período de safra;
•   Não deixar o café amontoado no terreiro e nem 
ensacado no meio da lavoura;
•   Não permitir o trânsito de animais domésticos em 
terreiros e estruturars de processamento do café;
•    Dentre outros.

Garantir um produto de qualidade faz parte da 
produção sustentável. Consumidores satisfeitos 
contribuem para o sucesso da nossa atividade!

Maiores esclarecimentos procure o 
departamento técnico da Cooabriel.

Perigo da contaminação do 
café por micro-organismos

MAIS DIA DE CAMPO....

De acordo com artigo 16, inciso VII do Estatuto 
Social, com efeitos do § 2º do mesmo artigo, fica o 
sócio, Ademiro Bailke, matrícula 2957 notificado da 
eliminação do quadro social da Cooperativa Agrária 
dos Cafeicultores de São Gabriel, por estar inativo 
há mais de dois anos:

ELIMINAÇÃO 



Segurança Rural é um assunto sempre 
atualizado e por mais que tenhamos tratado 
sobre o tema em outras situações, neste 
momento da safra de café, passa a ser uma 
necessidade.

Se queremos uma safra segura, temos que 
observar a importância de adotar algumas  
medidas e compreender algumas situações. 
Ser realistas e entender que quando o miliante 
chegar a furtar ou roubar ele na maioria das 
situações planeja isto, prepara o alvo.  Mas, 
quanto mais difícil for para ele chegar ao alvo, 
maior a possibilidade de desistência e de o furto 
ou roubo não ocorrer. 

O que facilita um bandido a ter êxito na 
subtração de coisa alheia é ele ter conhecimento 
de uma determinada situação que o atraia. Se 
ele tem dúvida de que você tenha o alvo dele, 
certamente, ele vai mirar quem ele tem certeza. 
Daí ser muito importante não ostentar poder, 
não comentar com quem quer que seja que você 
possui isso ou aquilo, inclusive, com pessoas da 
sua confiança, que muitas vezes sem qualquer 
intenção maldosa, acabam comentando numa 
roda de amigos que você tem determinado bem 
e essa informação chega ao interessado.

Também, manter portão ou porteira fechado, 
não deixar bens ou produtos à mostra, evitar 
ostentar ou comentar a posse de bens, instalar 
alarmes, câmeras. Todas essas são ações 
simples, mas podem render bons resultados.

Se você não conseguiu proteger seu 
patrimônio e foi lesado, diante de um possível 
roubo, não deve reagir senão com muita 
segurança. A não reação, visa dizer que o maior 
patrimônio é a vida. 

Se ocorrer alguma situação, é importante 
relatar o fato à autoridade policial mediante 
a confecção de um Boletim de Ocorrência. O 
registro do fato é importante para investigação 
e persecução do miliante. É fato que diante de 
tantas ocorrências, a polícia nem sempre possui 
estrutura para dar a atenção que o cidadão 
merece, mas como o miliante vai praticar outras 
ocorrências, o roubo ou furto praticado contra 
sí pode estar ligado a outras pessoas e você 
pode recuperar o seu patrimônio ou no mínimo, 
ajudar a contribuir para a retirada do miliante 
do convívio social. A multiplicação de crimes é 
motivo para aumento de pena e quanto maior 
a pena, mais tempo o indivíduo fica fora do 
convívio social.

Só para informação, a diferença entre roubo 
e furto está na violência, assim, enquanto o furto 
é caracterizado pela subtração de coisa alheia 
móvel, o roubo é a subtração de coisa alheia 
móvel mediante violência ou grave ameaça 
(art.155 e 157 do código penal).

NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL
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Perseu Fernando Perdoná, Engenheiro Agrônomo, Coordenador Técnico da Cooabriel e Gilberto Monteiro Tessaro, Engenheiro 
Agrônomo da Cooabriel 

Segurança Rural

Após um ano de trabalho, finalmente chega a hora de 
colher e beneficiar seu café. 

A Cooabriel dispõe de excelentes estruturas para 
armazenamento do café de seus associados, preparadas 
para receber o café a granel, em sacas ou big bags. 
Armazenando pelo tempo que o produtor precisar com a 
segurança que ele busca e a certeza de que não haverá 
quebra de peso em sua produção.

Nesta edição do Guia do Cafeicultor, trataremos a 
respeito dos cuidados necessários com a infraestrutura 
de armazenamento do café temporário (armazém que o 
sócio armazena temporariamente, antes do seu produto 
estar na cooperativa), mas que deve ser observado para 
evitar danos e perdas, reduzindo assim os prejuízos.

Localização do armazém temporário 

 Deve ser localizado numa área bem ensolarada, 
longe de barrancos e de árvores de grande porte, 
evitando locais com muita umidade. Devendo ter no 
mínimo 5 metros de altura livre em seu interior, fechado 
de forma que não tenha entrada de animais, porém com 
aberturas para uma boa ventilação.

Cuidados com a estrutura para armazenar o café
 
Antes da colheita é preciso limpar todo o armazém, 

removendo as impurezas e restos da safra anterior. 
Reparar possíveis danos e  eliminar qualquer possibilidade 
de contado de água com o café, por exemplo: goteiras, 
respingos de chuva, água condensada no telhado, etc.

O café deve ser armazenado em sacos de juta ou 
big bags novos, nunca em sacos plásticos. É necessário 
observar a umidade dos grãos que não deve ultrapassar 
a 13% (acima deste valor, há formação de mofo).

As pilhas de café devem ser acondicionadas sobre 
estrados de madeira afastadas 40 centímetros das 
paredes, evitando que a saca ou big bag tenha contado 
com o solo ou parede para não adquirir umidade.

O Armazém deve ser exclusivo para café

Nunca armazenar fertilizantes, defensivos agrícolas, 
combustíveis, óleos, graxas, ou qualquer tipo de veículo 
no mesmo galpão. Esta prática pode passar cheiro ou 
mesmo contaminar fisicamente o café.

RISCOS E PERDAS DO CAFÉ BENEFICIADO 
NO ARMAZÉM TEMPORÁRIO

O café dentro do armazém está exposto a certos 
riscos e situações que causam perdas em quantidade 
e qualidade, sendo assim, se faz necessário analisar 
cada um dos seguintes pontos.

Riscos inerentes ao café no armazém temporário

1. Infestação de broca do café e outras pragas de 
grãos armazenados – estas pragas perfuram o grão de 
café ao se alimentarem, depreciando a classificação e 
reduzindo o peso;

2. Incêndio – existe o risco de ocorrer incêndio na 
estrutura de secagem e beneficiamento e atingir o café 
armazenado;

3 - outros riscos.

Perdas do café no armazém

1. Café mofado – goteiras originadas por ocasião 
das chuvas em falhas na cobertura ou na condensação 
de água nas peças do engradamento do telhado, e 
ainda, se o café tiver contato com as paredes ou chão 
absorve umidade, com isso ocorre a formação de mofo.  
Café mofado não pode ser comercializado;

2. Quebra do café – o grão de café é uma semente 
viva, porém, com seu metabolismo paralisado devido 
à secagem, ao ficar armazenado, se as condições de 
armazenamento não forem ideais, perde umidade e 
inicia um processo de deterioração. Com essa perda de 
umidade e deterioração, o café perde peso.

CUIDADOS PARA ARMAZENAR O CAFÉ

Dicas para melhorar o tipo - aumentar o peso do seu café

- Seque seu café o mais rápido possível depois de 
colhido para não fermentar;
- Colha o café com no mínimo 80% de grãos maduros, 
assim o café atingiu seu peso máximo;
- Use lenha seca na fornalha do secador, pois esta possui 
maior poder de gerar calor e reduzir a contaminação do 
café;
- Monitore a umidade do café no secador para não 
beneficiar café com umidade alta;

- Evite misturar lotes de café com maturação diferente 
no secador;
- Mantenha a temperatura na massa de grãos do 
secador em no máximo 60ºC e evite queimar o café;
- Faça uma boa manutenção da máquina de 
beneficiamento a fim de reduzir o risco de quebra do 
equipamento;
- Regule a máquina de beneficiamento para evitar 
defeitos como grãos quebrados, coco, marinheiro, etc.

Neste momento da colheita do café, vale recordar algumas dicas importantes:

Ao colher os frutos de um ano inteiro de 
trabalho e altos investimentos, é inaceitável 
qualquer prejuízo, assim, é fundamental 
o produtor estar atento às questões 
que envolvem o armazenamento de sua 
produção, para assim minimizar os riscos e 
reduzir ao máximo as perdas. 



Outras participações no período
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Entre nós.... Foto divulgação

O diretor secretário da 
Cooabriel, Onivaldo 
Lorenzoni e o gerente 
Corporativo da área de 
café, Edimilson Calegari, 
participaram (11/04) da 
reunião extraordinária 
do Fórum Baiano 
das Cooperativas 
Agropecuárias, realizada na cidade de Vitória da Conquista-
BA, na sede da Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense 
Ltda (COOPMAC). O evento consistiu em dar continuidade às 
discussões sobre a evolução do cooperativismo agropecuário 
da Bahia, em atividades iniciadas no Fórum realizado na 
cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no final de janeiro deste 
ano, oportunidade em que a Cooabriel, que atua no sul da 
Bahia, com 03 unidades de serviço, apresentou seu modelo 
de negócio e sua forma de relacionamento com seus sócios.

NÚCLEO FEMININO DA 
COOABRIEL NO PREPARO 
PARA COLHEITA DO CAFÉ

BOAS PRÁTICAS PARA A COLHEITA E 
SECAGEM - Convidada para falar sobre aspectos do 
preparo para a safra do café, a consultora técnica da 
Cooabriel, Samara Cuquetto Batista,  enfatizou sobre 
as boas práticas para a colheita e secagem, o preparo 
dos equipamentos de colheita, a limpeza e higiene de 
instalações e materiais em geral.

Falou sobre cuidados na fase de colheita e secagem 
no sentido de reduzir os defeitos no grão e evitar 
prejuízos, como por exemplo, o ponto de colheita. 
“Evitar colher café verde, a colheita deve ser com menos 
20% de grãos verdes, para evitar perdas de peso e 
defeitos”- destacou. Alertou sobre os problemas do 
café fermentado, que deve ser evitado pelos prejuízos 
que causa e os cuidados na secagem do grão para 
evitar a umidade do café. Entregou a cada participante, 
um informativo técnico elaborado pela Cooabriel, 
contendo as orientações para os bons procedimentos 
de secagem de café em secador mecânico para a 
redução de defeitos no grão, respondendo às dúvidas. 
A técnica finalizou, com considerações sobre período 
de carência de defensivos.

SEGURANÇA – Outro tema debatido durante o 
encontro, foi “Segurança no Campo”, com o Capitão 
Renzo Caser, da 3ª Cia do 2º Batalhão da Polícia 
Militar, que abriu um bate-papo com as cooperativistas, 
falando da ação da 3ª CIA, na preocupação com a 
segurança nas regiões produtoras, neste momento 
da colheita do café, especialmente, nos municípios de 
São Gabriel da Palha e Vila Valério. De acordo com 
o Capitão, a preocupação é que devido ao grande 
fluxo de pessoas vindo de várias regiões, indivíduos 
suspeitos poderão infiltrar-se no meio rural, com intuito 
de cometer assaltos e outros crimes, inclusive, contra 
a vida. “Nosso objetivo é evitar que o crime ocorra, 
por isto, estamos conversando com as comunidades 
rurais”- destacou

O Capitão falou do modelo de organização nas 
comunidades, que visa aproximar a comunidade com a 
Polícia Militar, no sentido de criar meios de prevenção da 
criminalidade. Falou da criação da cartilha informativa 
contendo as dicas de segurança,  e também dos grupos 
de comunicação entre membros da comunidade e a 
Polícia. 

Muita fofura! Ester Keppe, fez 01 aninho dia 25/03. Filha 
de Carlos Roberto Keppe (nosso funcionário) e Angélica  
Silva Mattos Keppe.

DESENVOLVIMENTO, NEGÓCIOS , MERCADO, COMERCIAL

Cooabriel em nova reunião do Fórum Baiano 
das Cooperativas Agropecuárias 

Cooabriel no Seminário Internacional do Café

A Cooabriel esteve 
presente, no XXII 
Seminário Internacional 
de Café de Santos, dias 
9 e 10 de Maio de 2018, 
na cidade de Guarujá-
SP, através de seu 
vice-presidente, Luiz 
Carlos Bastianello e o 
Gerente Corporativo da 
área de café, Edimilson 

Calegari. O evento reuniu representantes do mercado 
brasileiro e de vários paises. Grandes personalidades 
debateram temas voltados a estrutura de mercado 
brasileiro, importância do Brasil no mercado mundial, 
consumo mundial de café,  economia, o café e o 
agronegócio, dentre outros.

Cooabriel na Agrishow 2018

O vice-presidente, Luiz 
Carlos Bastianello e o 
conselheiro administrativo, 
Jhonatan Rondelli, 
participaram da Agrishow 
- feira internacional 
de tecnologia agrícola 
realizada de 28 de abril a 
03 de maio em Ribeirão 
Preto (SP).

Nossos representantes 
foram conhecer de perto, as novas tecnologias 
apresentadas para eficiência da produção, e participaram 
de mesas de negociações para viabilizar produtos para 
melhorar eficiência de áreas de serviços da cooperativa.

Cooabriel no Encontro Nacional das 
Cooperativas Agropecuárias

O vice-presidente da 
Cooabriel, Luiz Carlos 
Bastianello e o gerente 
corporativo administrativo e 
financeiro, Samuel Lopes 
Fontes, participaram com 
apoio do sistema OCB/
Sescoop-ES, do Encontro 
Nacional das Cooperativas 
Agropecuárias, que 
aconteceu nos dias 16  e 
17/04 em São Paulo(SP). O evento  debateu temas sobre a 
rentabilidade das cooperativas em torno de um mercado em 
constante mudança. Discutiram também sobre inovação, 
governança, novas tecnologias para o campo, gestão de 
propriedades agropecuárias e avaliam cenários e tendências 
que impactam na gestão das cooperativas, dentre outros.

O Vice-presidente, Luiz Carlos 
Bastianello, representou a 
Cooabriel  no 1º Simpósio de  
Qualidade de Café Conilon, 
realizado em Linhares-ES, no dia 
10/04. Os temas debatidos foram: 
Qualidade, sustentabilidade, 
boas práticas agrícolas, 
classificação, sucessão familiar, 
degustação de cafés, marketing 
e certificação.

Técnicos e representantes das unidades comerciais 
da Cooabriel participaram, com apoio da Fertilizantes 
Heringer, de um treinamento (11/05)  com o especialista 
em Fertirrigação,  Adolfo Freud Pinheiro Moura. 

Com estudo teórico,  que ocorreu na sede da Cooabriel 
e demonstrações práticas realizadas na área da Fazenda 
Experimental da cooperativa, o professor, destacou as 
várias experiências e estudos na área e como  implantar  
com eficiência o sistema de fertirigação no cafeeiro e sua 
importância no resultado.

A equipe teve a oportunidade de dialogar com o 
professor, as questões reais que vivem no dia a dia 
sobre  as práticas da fertirrigação. “Foi importante este 
nivelamento técnico junto a um especialista da área, que 
permitiu abertura para vários questionamentos a respeito 
de problemas que ocorrem diariamente no campo, como 
por exemplo, entupimento no sistema de irrigação e melhor 
aproventamento dos fetilizantes” - destacou o consultor 
técnico da Cooabriel, Faelber Vitorino Matuchak. 

TREINAMENTO DE MANEJO DE 
FERTIRRIGAÇÃO NA COOABRIEL

Cumprindo ações estratégicas nas áreas de desenvolvimento de negócios, fortalecimento de 
mercado  e aprimoramento da equipe, a Cooabriel participou em vários eventos nestes meses de 
abril e maio.(Abaixo a participação em alguns eventos que ocorreram neste período)

Visitaram a Produquímica (25 e 26/04) 
para conhecimento e intercâmbio: 
o gerente corporativo comercial e 
técnico, Carlos Augusto Pandolfi, os 
agrônomos, Perseu Fernando Perdoná 
e Luiz Vicente Thomaz, o coordenador 
do setor de compras, Fernando Krause 
e o resposável pela loja da cooperativa 
em São Gabriel da Palha, Diesson 
Krause.

Além desses eventos, nossa equipe esteve também em visitas técnicas, eventos de treinamentos, 
palestras dentre os quais citamos:

Esta linda é Stephanny Manzoli Pinafo, de 4 
aninhos. Alegria dos avós, Adilson Manzoli 
(nosso sócios) e Judite e encnato dos pais, 
Julcineia e Ademir. 

O Núcleo feminino da Cooabriel é formado por 
sócias da cooperativa, esposas ou filhas de sócios, que 
em sua maioria, são mulheres diretamente envolvidas 
com o processo produtivo da cafeicultura de conilon. 
E neste momento elas estão trabalhando na colheita e 
nos processos de pós colheita. 

Antes do início das atividades da colheita, o grupo 
esteve reunido (11/04l) na sede da Cooabriel, para tratar 
de assuntos internos do grupo, assuntos da Cooperativa, 
mas também para debater sobre   preparo para a colheita 
de café da região e sobre segurança rural.

O diretor-secretário da Cooabriel, 
Onivaldo Lorenzoni e o gerente 
corporativo agropecuário, Alison 
Scalfoni, no 10º Noroeste Café 
Conilon e 11º Lançamento da 
Colheita do Café no Espírito Santo 
dia 18/05, em Santa Teresa-ES. 
Registro ao lado do novo Secretário 
de Estado da Agricultura, Ideraldo 
Luiz Lima e seu assessor técnico, 
Eduardo Chagas (também sócio da 
Cooabriel).
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