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GUIA DO CAFEICULTOR

Colheita de conilon 
no Espírito Santo 
segue em julho  

ver página 02

INSCRIÇÕES PARA O XV CONCURSO IRÃO ATÉ DIA 03 DE AGOSTO

DIA DE COOPERAR

Momentos das últimas 14 edições do Concurso 
Conilon de Excelência Cooabriel  

ver página 08

Todos os anos, produtores de café conilon (Coffea 
conephora) trabalham com receio de um inseto bem 
pequeno, mas que causa danos severos à produção, 
em casos extremos inviabilizando até mesmo a 
colheita. Essa praga é conhecida popularmente entre 
os cafeicultores como “cochonilha da roseta”.

As cochonilhas são insetos sugadores de seiva 
que constituem pragas de diversas culturas entre elas 
o cafeeiro. Na cultura do café são conhecidas como 
cochonilhas-farinhentas, pois apresentam o aspecto 
de ter sido envolvidas em farinhas. PÁGINA 05

Chegamos ao XV Concurso Conilon de Excelência Cooabriel. Tudo começou no ano de 2003, 
quando a Cooabriel, com apoio de alguns parceiros, criou as normas para apurar qualidade diferenciada ao 
conilon e lançou a 1ª edição do Concurso Conilon de Excelência Cooabriel.

A 15ª edição foi aberta no início de junho. Os sócios têm até o dia 03 de agosto para fazerem 
as inscrições dos lotes. Com atraso na maturação do conilon na região, muitos sócios ainda estão 
preparando seus cafés.  Para participar o sócio pode procurar uma das filiais da Cooabriel para a 
inscrição. E poderá participar com café natural e ou cereja descascado.

A movimentação das áreas da cooperativa com 
operações de safra verificada na segunda semana 
do mês de julho, indicava o que estava acontecendo 
na lavoura. Os sócios entraram no mês de julho em 
franca colheita, com intensos trabalhos.

“Conversamos com produtores que relataram 
entrarem neste mês de julho na correria dos 
trabalhos de colheita, transporte, secagem e 
beneficiamento do café. Os trabalhos de colheita 
do conilon normalmente ocorrem em maio e junho 
de cada ano e as atividades pós-colheita é que se 
estendem para julho, no entanto, muitos entraram 
na segunda semana com bastante café no pé, com 
lavouras em 30%, 50% e até 70% a serem colhidas 
o que indica que fecharemos o mês de julho 
colhendo conilon. Houve atraso na maturação do 
grão, uma situação atípica na safra de conilon” – 
avaliou o presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim 
de Souza Neto.

A dificuldade de mão de obra, tem sido o grande 
problema nos trabalhos de colheita nas lavouras 
capixabas devido a vários fatores.
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Viveiro de mudas clonais de 
café conilon da Cooabriel em 

Itabela-BA
A Cooabriel continua 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, 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. 

A expectativa é 
que o viveiro atenda 
a pedidos de até 400 
mil mudas neste ano. Ainda em 2018 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.

COOABRIEL NO DIA DE COOPERAR EM NOVA VENÉCIA-ES
No último dia 29/06 a Cooabriel celebrou o Dia 

de Cooperar –Dia C, em um evento realizado junto à 
Veneza, o Sistema OCB-SESCOOP/ES e a EFA-Escola 
Família Agrícola de Chapadinha–Nova Venécia-ES, nas 
dependências da Escola, localizada cerca de 15 km do 
centro do município.

Além do Dia de Cooperar, com uma programação 
voltada para a comunidade no formato de “festas 
juninas”, o evento que contou também com o apoio 
da Prefeitura Municipal e Faculdade Multivix de Nova 
Venécia, comemorou os 30 anos de atividade da Escola 
de Chapadinha.

Mesmo sem luz, devido à queda na transmissão de 
energia, chuva fina e constante e com aquele friozinho, 
compareceram cerca de 500 pessoas ao evento, 
superando a expectativa da equipe organizadora.

“Estamos muito satisfeitos, conseguimos mesmo 
sem a luz, conduzir bem a programação e fazer o 
evento acontecer, com uma equipe de voluntários bem 
integrada. Vimos a comunidade satisfeita e atingimos 
nosso objetivo de celebrar o Dia C.” – destacou a 
colaboradora da Cooabriel, Nadya Bronelle, que 
coordenou a ação.

O ponto alto, foi o momento ecumênico em que 
alunos e seus familiares, professores e outras famílias 
agricultoras, representantes das cooperativas e das 
entidades apoiadoras se uniram em louvor e ação de 
graças, destacando suas ações e conquistas.  A Escola, 
em celebração aos 30 anos de história e as cooperativas 
consolidando o exercício da intercooperação e ênfase 
às razões pelas quais existem e trabalham.

 A Cooabriel, a Veneza e a Escola, apresentaram 
seus símbolos de trabalho.“O símbolo que mais nos 
representa é o SER HUMANO e a união que permeia 
as ações da Cooabriel desde sua fundação, há 55 
anos.  Também destacamos nosso produto o café 
conilon, orgulho de nossa história de transformação”- 
falou a colaboradora da Cooabriel da unidade de Nova 
Venécia, Samara Cuquetto Batista, no momento dos 
gestos ofertados.

O vice-presidente da Cooabriel, Luiz Carlos 
Bastianello esteve presente ao evento e acompanhou 
a programação. Também participaram os conselheiros 
fiscais, Giovani Drago e Geraldo Camilo Pereira, além 
de vários colaboradores da unidade de Nova Venécia 
e de São Gabriel da Palha-ES. Também esteve 
presente, o presidente da Veneza, José Carnieli, junto 
a vários colaboradores. Representaram o Sistema 
OCB- SESCOOP – ES, as analistas, Josiani Correia 
Mariano e Andrea Zóboli Silvério.

Confraternização – foi partilhada como parte 
da programação, festejando o Dia de Cooperar e a 
comemoração dos 30 anos da Escola. Foi servido 
um jantar preparado por Eventos Buffet do Rogério 
Gramelich de São Gabriel da Palha e oferecido 
pelas cooperativas realizadoras em conjunto com 
outro cardápio bem variado, contendo mesa de 
caldos preparados pelos colaboradores da Escola 
e os quitutes oferecidas pelas famílias produtoras. 
Pipocas, algodão doce, brincadeiras juninas e 
quadrilha também acontecerem. Muita integração.

O diretor da Escola, Nielsen Alves, que participou 
da organização do evento, destacou a importância 
da ação. “Nosso público, assim como o da Cooabriel 
e Veneza é o mesmo. A gente integra o público 
do campo e o Dia de Cooperar na escola família 
agrícola, foi uma maneira de celebrarmos juntos 
o que representa o sentido do nosso trabalho. 
Pregamos o associativismo e cooperativismo e foi 
muito legal a integração de todas as entidades. Com 

o Dia de Cooperar, convergimos todos os temas de 
interesse. Para os alunos, além de poder celebrar 
esse momento festivo, eles puderam participar da 
construção e sentir na pele o que é cooperar. Muito 
interessante” – destacou.

O Dia C – O Dia de Cooperar, é um movimento do 
voluntariado do cooperativismo brasileiro.

As cooperativas transformam realidades. Elas geram 
trabalho, renda e felicidade em todos os cantos do país 
porque estão comprometidas com o desenvolvimento 
das comunidades onde estão situadas.

O engajamento social compõe a essência das 
cooperativas e faz parte das suas missões e seus 
valores praticados em sua rotina de trabalho.

Uma das formas que as cooperativas brasileiras 
materializam isso, é o Dia de Cooperar (Dia C), que 
nasceu no ano de 2009 em Minas Gerais através do 
Sistema Ocemg (Organização das Cooperativas de 
Minas Gerais) como um projeto inovador e ganhou força 
nas demais cooperativas em todos estados do Brasil a 
partir de 2015.

No Espírito Santo a adesão ao Dia C teve início no 
ano de 2014 através do Sistema OCB/SESCOOP-ES 
(Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras 
do Espírito Santo e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do cooperativismo do ES).

No âmbito do Dia de Cooperar (Dia C), as iniciativas 
realizadas durante o ano podem ser dispostas na 
forma de iniciativas contínuas, iniciativas pontuais e 
celebração.

Atípico
Iniciamos o ano safra agora em julho e normalmente 

neste momento é dado início ao novo ciclo de 
produção da nossa atividade cafeira, especialmente, 
os tratos culturais. Acontece, que nossos produtores 
de conilon ainda estão envolvidos com os processos 
de colheita da última temporada. A maturação do café 
conilon está atrasada, fechamos a segunda semana 
de julho com muitos grãos no pé, alguns com mais 
de 50%. Uma situação atípica, pois neste período os 
trabalhos pós-colheita deveriam estar finalizados.

O atraso na maturação, ocorreu por questões de 
alterações no clima dentro do último ciclo de produção 
do café conilon com atraso na conclusão da última 
florada.

A dificuldade de mão de obra, tem sido o grande 
problema nos trabalhos de colheita nas lavouras 
capixabas. Outro problema que tira o sono é o ataque 
da cochonilha-farinhenta conhecida popularmente 
entre os cafeicultores como “cochonilha da roseta” um 
inseto bem pequeno, mas que causa danos severos 
à produção, em casos extremos inviabilizando até 
mesmo a colheita. Um assunto do guia do cafeiculor 
desta edição.

Julho  é um mês muito importante para o 
cooperativismo mundial, pois desde 1923 tem o 
primeiro sábado deste mês como marco comemorativo 
do movimento no mundo. O Cooperativismo brasileiro 
escolheu a data para celebrar o Dia C - Dia de 
Cooperar, um grande movimento do voluntariado 
das cooperativas brasileiras, que teve início em 
2009 em Minas Gerais através do Sistema Ocemg 
(Organização das Cooperativas de Minas Gerais) 

como um projeto inovador e ganhou força nas 
demais cooperativas em todos estados do Brasil a 
partir de 2015.

A Cooabriel aderiu ao Dia C em 2014 e desde então 
vêm desenvolvendo projetos com sua equipe ou com 
outras cooperativas e entidades. Neste ano apoiou a 
celebração no dia 30/06, em São Gabriel da Palha e 
foi uma das realizadoras da ação em Nova Venécia-
ES junto à Veneza, o Sistema OCB-SESCOOP/ES e a 
EFA-Escola Família Agrícola de Chapadinha, conforme 
destacamos nesta mesma página (02).

Chegamos ao XV Concurso Conilon de Excelência 
Cooabriel e as inscrições para os sócios participarem 
estão abertas até dia 03 de agosto. O sócio pode 
fazer a inscrição em sua filial. 

Foram muitas as ações que realizamos nestes 
últimos dois meses no ambiente da Cooabriel. Nesta 
edição pautamos algumas e convidamos o amigo 
leitor a acompanhar. 

Quero em especial, alertar nossos sócios a respeito 
do recadastramento que foi dado início agora com 
resultado da safra e vai até dia 31 de dezembro/18. 
A atualização cadastral é a base de dados para 
fins de votação nos assuntos de Assembleia Geral. 
Através da base de dados é gerada a lista dos sócios 
aptos a votarem e serem votados e desta forma, se 
o sócio deixar de recadastrar, seus dados estarão 
desatualizados e isto irá prejudicá-lo, principalmente, 
para participar das decisões na assembleia. Leia na 
coluna Noções Legislativa (05).  



 DE OLHO NO CAFÉ
Antônio Joaquim de Souza Neto

Presidente da Cooabriel
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XV Concurso Conilon de Excelência Cooabriel – safra 2018

A XV Concurso foi aberto no início de junho. Os 
sócios têm até o dia 03 de agosto para fazerem 
as inscrições dos lotes. Com atraso na maturação 
do conilon na região, muitos sócios ainda estão 
preparando seus cafés.

 Para participar o sócio pode procurar uma 
das filiais da Cooabriel para a inscrição. E 
poderá participar com café natural e ou cereja 
descascado.

Sistema de secagem - O sócio, pode inscrever 
o café (tanto natural como Cereja Descascado), 
secos em terreiros (chão, cimento, pedra, ou 
outros), estufas ou secador a FOGO INDIRETO.  
No entanto, não serão admitidos lotes secos em 
secador a fogo direto.

A inscrição será somente 01 (um) lote de café 
por cada sócio, portanto, deverá escolher a 
categoria que irá participar (ou natural ou cereja 
descascado).

Chegamos ao XV Concurso 
Conilon de Excelência Cooabriel. 
O concurso premiou até hoje 278 
sócios produtores do Conilon de 
Excelência. E  mais importante 
do que os números, foram 
as parâmetros criados para o 
conilon.

Tudo começou no ano de 
2003, quando, a Cooabriel, com 
apoio de alguns parceiros, criou 
as normas para apurar qualidade 
diferenciada ao conilon e lançou a 
1ª edição do Concurso Conilon de 
Excelência Cooabriel, premiando 
na época, 40 sócios potenciais.

O evento, foi uma grande 
novidade para o Brasil, pois até 
então não era conhecido nada 
semelhante envolvendo a produção de conilon. Estava 
lançada a iniciativa de premiar qualidade ao café conilon.

Um dos grandes entusiastas da iniciativa, o presidente 

A colheita do café conilon ainda acontece nesta segunda 
semana de julho na área de ação da Cooperativa. No 
Espírito Santo faltam em torno de 25 a 30% a ser colhido 
e na Bahia em torno de 15 a 20% a ser colhido.

No Espírito Santo houve atraso na maturação do grão e 
grandes problemas com mão de obra para a colheita.

Enfrentamos baixos preços no café conilon e problemas 
de frete que impactam nos negócios. 

Ainda bem, que tivemos um bom rendimento de 
secador.

Estamos otimistas em relação à recepção da safra 
dos sócios e iremos seguramente, superar nossa 
expectativa.

A safra de café conilon do Espírito Santo será melhor 
nesta temporada. Em relação ao ano passado, nossa 
expectativa é de aumento em torno de 30%.

A Cooabriel realiza o XV Concurso Conilon de 
Excelência. As inscrições para os sócios participarem 
fecham dia 03/08.

Os insumos estão subindo e os preços do café conilon 
não melhoram.

O Café conilon do Espírito Santo vai ter selo de 
Indicação Geográfica (IG).

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex), a exportação brasileira de café em grão no 
mês de junho (21 dias úteis) alcançou 2,157 milhões 
de sacas de 60 kg, que corresponde a uma elevação 
de 13,24% em relação a igual mês do ano passado 
(1,905 milhão de sacas).

A Plataforma Global do Café é uma associação 
internacional com 150 membros de todos os 
segmentos da cadeia produtiva e hoje atua em nove 
países produtores (Brasil, Vietnã, Indonésia, Uganda, 
Colômbia, Quênia, Honduras, Tanzânia e Peru).

da Cooabriel, Antônio Joaquim de 
Souza Neto,  avaliou que o Concurso 
Conilon de Excelência Cooabriel, foi 
uma grande inovação da Cooperativa 
e ofereceu  parâmetros para avaliar 
quesitos sensoriais da variedade.  “A 
iniciativa, teve o propósito de promover a 
melhoria da qualidade do café conilon na 
área de ação da cooperativa e também 
dar conceito ao conilon bebida. Fomos 
aplaudidos pelos produtores e criticados 
por aqueles que duvidavam do potencial 
de qualidade do nosso café. No entanto, 
ignorando os céticos,  acreditamos na 
nobreza do conilon, apoiados no estudo 
sensorial, realizado na época pelo 
Pesquisador, Dr. José Guilherme Cortez, 
que utilizou amostras da Cooabriel. 
Com isto, ano a ano, a iniciativa ajudou 
a promover um novo conceito sobre a 

qualidade do café conilon. Desde então, o Concurso da 
Cooabriel passou a ser suporte para outras iniciativas 
na área de concursos para o café conilon” - recordou o 
presidente.

INSCRIÇÕES PARA O XV CONCURSO IRÃO ATÉ DIA 03 DE AGOSTO
Serão selecionados os 20 melhores lotes, sendo 10 

lotes preparados pelo sistema natural e 10 lotes pelo 
sistema cereja descascado, que atendam ao padrão 
previsto no artigo 6º do regulamento. 
TAMANHO DO LOTE: O volume mínimo de cada 
lote será de 10 sacas padronizadas. Amigo Sócio, 
PARTICIPE! Prepare o café. Faça sua inscrição.

PREMIAÇÃO:
Todos os vencedores receberão certificados e os 
prêmios equivalente a café tipo 7 na seguinte ordem: 
Premiação para classificados em café Natural ou 
Cereja Descascado: 

1º lugar................................................10 sacas 
2º lugar................................................08 sacas 
3º lugar................................................06 sacas 
4º lugar................................................05 sacas  
5º lugar................................................04 sacas  
6º ao 10º lugar.....................................03 sacas
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2º Encontro de Membros Brasil da Plataforma Global do Café (GCP) 
Espaço Sustentável

Samara Cuquetto Batista Consultora Técnica - Cooabriel  

A Consultora técnica da Cooabriel, Samara 
Cuquetto Batista, representou a Cooabriel no 2º 
Encontro de Membros Brasil da Plataforma Global 
do Café (GCP), realizado no dia 26 de Junho em 
Campinas/SP.

O evento tratou das atualizações e avanços 
do Programa Brasil, avaliou iniciativas voltadas à 
experiências técnicas em fase de implementação 
nos estados produtores, os projetos de 
implementação de Sistemas Internos de Gestão 

A cafeicultura é uma atividade agrícola com 
fins econômicos, umas das mais importantes 
da nossa região e do país. A propriedade 
é a nossa empresa, e todo empresa bem-
sucedida precisa de boa gestão, organização, 
planejamento, e outras ações que vão levar o 
sucesso.

Estamos iniciando mais um ano agrícola 
e terminando de apurar a safra 2017. Neste 
momento precisamos fazer uma avaliação, 
apontar o que deu certo e o que precisamos 
melhorar. Apurar se obtivemos lucro ou 
prejuízo com a atividade. E para fazer essas 
analises temos que ter dados, informações, 
anotações do fizemos no decorrer do ano. 

Como vamos saber se está no momento 
de substituir uma lavoura se não temos 
informações de produtividade ou o custo de 
produção, pelo menos do custo operacional? 

Dedicamos muito tempo para a parte 
operacional, queremos ter uma lavoura 
produtiva, com bom aspecto vegetativo, por 
outro lado, deixamos para depois e quase 
nunca fazemos a gestão, para tomar decisões 
baseadas em informações do nosso processo 
produtivo. O mercado está muito dinâmico 
e competitivo, temos que gerir “nossa 
empresa” - a propriedade - com o máximo de 
informações internas e externas para no final 
de cada ano safra ficarmos mais fortalecidos 
e consistentes no mercado.

Precisamos nos preocupar com a 
sustentabilidade econômica da nossa 
propriedade, pois se estivermos 
bem equilibrados economicamente 
conseguiremos a sustentabilidade ambiental 
e social. Lembrando que sustentabilidade é 
baseada nesses pilares: ambiental, social e 
econômico.

GESTÃO DA PROPRIEDADE

Cooabriel recebe estudantes

Os colombianos, Juan Pablo Molina e Luiz Fernando 
Campuzano, pesquisadores da Agrosavia (Empresa de 
Pesquisa Agropecuária da Colômbia), visitaram no dia 
13/07/18, a estrutura de produção de mudas clonais 
da Cooabriel, localizada na unidade São Domingos do 
Norte-ES. 

Eles estavam acompanhadado dos pesquisadores, 
Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca (Embrapa 
-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e 
Abraão Carlos Verdin Filho (Incaper-Instituto Capixaba 
de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural).

O objetivo da visita, foi observar o manejo do “jardim 
clonal” e o processo de produção de mudas clonais de 
café conilon no viveiro da Cooabriel, que uma grande 
referência em base genética do Incaper.

A Agrosavia Colômbia e Embrapa, desenvolvem 
parceria para um estudo em café conilon.

PESQUISADORES 
COLOMBIANOS EM VISITA 
TÉCNICA À UNIDADE DE 
PRODUÇÃO DE MUDAS

No último dia 12/07 a Cooabriel recebeu em suas 
dependências, um grupo de estudantes e professores 
da Escola Família Agrícola do  Bley de São Gabriel 
da Palha-ES, como parte do projeto pedagógico 
da instituição no estudo do desenvolvimento das 
organizações sociais do agro. 

De acordo com o diretor da escola, Edinaldo Freitas 
Ribeiro, a Cooabriel representa um foco estratégico 
da escola. “Como a Cooabriel é uma importante 
parceira e desenvolve um excelente trabalho no campo 
organizativo, produtivo e comercial, achamos importante 
conhecer melhor esse trabalho” - descreveu em sua 
carta de solicitação.

Eles participaram de um momento informativo na sede 
da Cooperativa onde conheram o processo de trabalho 
os serviços e benefícios que a cooperativa desenvolve 
junto aos seus sócios e também visitaram a unidade de 
produção de mudas (jardim clonal e viveiro).

(SIG) e disseminação do Aplicativo CSC, 
com números atuais de usuários, produtores 
cadastrados, hectares de café cadastrados, 
medidas de segurança.

Também foi discutido sobre mecanismos de 
registos e controle de custos para os produtores, 
dentre outros assuntos que venham a fortalecer as 
estratégias de sustentabilidade do setor cafeeiro.

Parte das ações da Plataforma Global do Café, 
é estimular práticas sustentáveis na cafeicultura, 
visando que tanto os produtores como a cadeia 
como um todo tenham mais benefícios econômicos, 
sociais e ambientais. Sua principal referência é o 
Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC).

Na avaliação da consultora, Samara Cuquetto 
Batista, o encontro foi uma oportunidade de conhecer 
as ações da GCP Brasil para o próximo ano, além 
de avaliar resultados, levar nossas dificuldades, 
trocar informações com todos os setores da cadeia 
e representar o cafe conilon. “A mensagem da GCP 
neste encontro foi trabalhar ações locais para obter 
resultados globais”- destacou.

Samara foi eleita, na ocasião do encontro 
de 26/06,  como uma das representantes dos 
produtores dentre os dois escolhidos para 
atuar no grupo técnico (GTB), que tem a 
missão de discutir e orientar açoes da GCP.. 

Indicação Geográfica 
(IG)  do café conilon do 

Espírito Santo

TREINAMENTO TÉCNICO

Os profissionais que  compõem a equipe técnica de 
campo da Cooabriel  nas unidades do Espírito Santo 
e da Bahia, participaram no último dia 11 de julho, de 
mais um treinamento de aprimoramento e avaliações 
dos vários temas de conhecimento voltados à área da 
cafeicultura, bem como, da parte estrutural do programa 
de consultoria técnica. 

O evento aconteceu na sede da cooperativa,em São 
Gabriel da Palha-ES.

Ataque da praga cochonilha da roseta, a relação 
do manejo de adubação frente ao novos modelos de 
plantios adensados, boas práticas de plantio de mudas 
de café, nutrição e delineamento de produtos, foram 
um dos temas debatidos.

De acordo com o coordenador técnico, Perseu 
Fernando Perdoná, muito dos temas tratados vêm 
de situações que ocorrem no cotidiano. “Tratamos 
dos temas da realidade e com os treinamentos 
podemos socializar, nivelar informações e aprimorar 
conhecimentos, que seguramente, serão transmitidos 
aos nossos sócios” - destacou.

Foto divulgação

A Cooabriel é uma das entidades participantes 
do projeto de Estruturação da Indicação Geográfica 
(IG) do Café Conilon do Espírito Santo.O Comitê 
Técnico da IG Café Conilon do Espírito Santo 
é formado por Cooabriel, Coopeavi, Cafesul, 
Coopbac, Sebrae/ES, Sistema OCB-Sescoop/ES, 
Incaper, Cetcaf, Instituto Inovates, Senar. 

Representantes destas entidades têm feito 
vários estudos  para as ações de estuturação da 
IG. Em encontros mensais o grupo avançou em 
elaboração de estatuto para a formação de uma 
entidade de gestão do projeto, criação do selo de 
identificação, dentre outros. 

 O Vice presidente, Luiz Carlos Bastianello, o 
gerente corporativo de mercado, Edimilson Calegari 
e a consultora técnica, Samara Cuquetto Batista, 
representaram a Cooabriel no último encontro 
realizado no dia 05/07 em Vitória-ES.

No próximo dia 25 de julho, ocorrerá na sede do 
Sebrae (Vitória-ES) o lançamento dos trabalhos 
de estruturação do IG, com participação de 
representantes das cooperativas participantes: 
Cooabriel, Cafesul, Coopeavi e Coopbac, os 
demais membros do Comitê e outras entidades.

Convênio - Amigo sócio, vai até o dia 30/07 
o prazo de descontos em análises de solo no 
laboratório da Cooabriel através do “convênio 
Heringer”. Aproveite! Procure sua filial. 
Para análise utilizadas para café em plantios e 
outras culturas, o convênio dura o ano todo.

ANÁLISE DE SOLO

L E M B R E - S E , 
O laboratório da 
Cooabriel, realiza as 
seguintes análise: 
Foliar, água para 
irrigação, corretivo 
agricola, fertilizantes 
orgânico e análises 
química e física de 
solo



Ao finalizar a safra de café e posterior balanço 
da produção e custos, os sócios já têm como 
concluir as informações para a atualização do 
seu cadastro na cooperativa. A atualização é 
feita em qualquer uma das unidades (filiais).

Com esses dados, a cooperativa realiza a 
programação da prestação de serviços para 
a próxima safra. Deste modo, a atualização 
cadastral é muito importante tanto para o sócio, 
quanto para a cooperativa. As informações 
obtidas apoiam o planejamento das ações 
e são parâmetros de tomada de decisões 
para a eficiência da prestação de serviço. As 
informações prestadas pelos sócios devem ser 
corretas, do contrário, a prestação de serviços 
poderá não ser real. 

Outro ponto muito importante da atualização 
cadastral é a base de dados para fins de votação 
nos assuntos de Assembleia Geral. Através 
da base de dados é gerada a lista dos sócios 
aptos a votarem e serem votados e desta forma, 
se o sócio deixar de recadastrar, seus dados 
estarão desatualizados e isto irá prejudicá-lo, 
principalmente, para participar das decisões na 
assembleia. O instrumento fornecido ao sócio 
para apoiar a votação na assembleia (exemplo 
uso de pulseira de cor diferente) identifica sua 
condição de sócio ativo ou não, daí a necessidade 
de informações corretas. 

O Estatuto social da Cooabriel prevê em seu 
artigo 12, inciso V a obrigação do sócio em prestar 
informações relacionadas à atividade que lhe 
facultou associar-se. E de acordo com decisão 
do Conselho de Administração da Cooabriel em 
reunião realizada em 28/09/12, é obrigatório 
a atualização cadastral para o sócio adquirir 
empréstimos diversos junto à cooperativa.

O recadastramento ocorre até o dia 31 de 
dezembro de cada ano.

Regularização de Outorga
A Cooabriel tem veiculado informações sobre 

a necessidade de regularização do direito de 
outorga de uso da água para produtores que 
utilizam o subsídio de tarifa reduzida para 
irrigar lavouras. Trata-se de cumprimento da 
Resolução da ANEEL 0800 de 19/12/17 da qual 
a concessionária de energia elétrica precisa 
observar.

Esta Resolução estabelece que para o 
produtor rural que utiliza a tarifa reduzida para 
irrigar lavouras, precisará comprovar a partir de 
janeiro de 2019, que possui a outorga provisória 
ou definitiva do direito de uso da água. Aqueles 
produtores que não tiverem e não providenciarem 
até janeiro/19 terão o benefício suspenso até a 
regularização.

A informação que temos é para aqueles 
produtores que têm somente requerimento 
junto ao IEMA, apresentarem este requerimento 
na AGERH em Vitória-ES, para desta forma, 
obterem o certificado provisório do direito de 
uso da água que serve para manutenção do 
benefício.

NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL

GUIA DO CAFEICULTOR
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Perseu Fernando Perdoná, Engenheiro Agrônomo, Coordenador Técnico da Cooabriel e Adriano Barros, Engenheiro Agrônomo, 
Consultor Técnico da Cooabriel 

Cochonilhas-farinhentas em cafeeiros, o que fazer?

Todos os anos, produtores de café conilon (Coffea 
conephora) trabalham com receio de um inseto bem 
pequeno, mas que causa danos severos à produção, 
em casos extremos inviabilizando até mesmo a colheita. 
Essa praga é conhecida popularmente entre os 
cafeicultores como “cochonilha da roseta”.

As cochonilhas são insetos sugadores de seiva 
que constituem pragas de diversas culturas entre elas 
o cafeeiro. Na cultura do café são conhecidas como 
cochonilhas-farinhentas, pois apresentam o aspecto de 
ter sido envolvidas em farinhas. Vivem em colônias e 
podem ser encontradas em todas as partes da planta 
hospedeira.

  Características

As fêmeas das cochonilhas não possuem asas e a 
maioria das espécies coloca seus ovos no interior de 
uma estrutura composta por uma secreção de cera 
branca, que serve para proteger os ovos e formas 
jovens recém-eclodidas. Há espécies, que as ninfas 
nascem cerca de poucos minutos após a postura dos 
ovos, enquanto em outras, estende-se por alguns dias. 
Há também espécies que  depositam ninfas já formadas. 
Sua reprodução pode ocorrer com ou sem a participação 
do macho, podendo ser verificado o acasalamento ou 
a partenogênese (fêmeas que procriam sem precisar 
de machos que as fecundem). Tal característica torna 
a disseminação desse indivíduo ainda mais rápida e 
eficiente dificultando o seu controle.

A longevidade entre as espécies são as mais variadas 
podendo entre ninfa, fêmeas e adultos variarem de 40, 
60, 90 e 150 dias colocando de 150 a 240 ovos em média. 
As temperaturas entre 20 e 25 ° C e umidade relativa 
elevada, favorecem o desenvolvimento da maioria das 
espécies. 

 Período de trânsito da praga

A cochonilha farinhenta 
é uma praga migratória, 
que permanece o maior 
período do ano nas raízes 
do cafeeiro, entretanto, 
em determinada época, 
geralmente na pós colheita 
entre os meses de agosto 
e setembro a mesma 
inicia sua migração para a 
copa do cafeeiro onde vai 
parasitar as rosetas. 
O motivo pelo qual a 
mesma realiza a migração 
ainda é uma incerteza para muitos pesquisadores, 
portanto, é de fundamental importância que o produtor 
fique atento monitorando o tronco do cafeeiro, que será o 
caminho por onde a praga passará, e assim, providencie 
o controle no momento correto.

  Local de ataque

A cochonilha-farinhenta (Dysmicoccus sp) é a mais 
comumente encontrada nas lavouras e é causadora de 
grandes prejuízos ao setor cafeeiro, estando presente 
nas raízes e na parte aérea do café. Nas raízes 

formam colônias 
e multiplicam-se, 
podendo formar 
criptas, denominadas 
“mand ioqu inhas ” 
pelos cafeicultores. 
Vivem nas raízes e 
em uma determinada 
época do ano 
migram para a parte 
aérea, alojando-se 
nas rosetas, onde 
formam colônias e multiplicam-se, podendo dispersar-
se por toda lavoura.
As cochonilhas vivem em união com formigas, 
principalmente as lavas pés, as quais constroem seus 
pequenos ninhos junto às colônias da cochonilha, 
protegendo-as das intempéries e dos inimigos naturais, 
sendo ainda agentes de dispersão da praga.
As cochonilhas das raízes, inicialmente, se instalam 
na raiz principal do cafeeiro, logo abaixo do colo da 
planta, e posteriormente, dispersam-se para as raízes 
secundarias e terciarias, podendo formar grandes 
colônias.

 Danos causados

A infestação de 
cochonilhas das raízes 
do cafeeiro resulta no 
comprometimento da 
absorção de água e 
nutrientes, podendo 
causar o amarelecimento 
e definhamento das 
plantas, consequentemente 
reduzindo à produção. Em 
condições favoráveis ao 
desenvolvimento do inseto 
e havendo deficit hídrico no 
solo, o cafeeiro pode sofrer 
danos mais severos, que 
poderão causar à morte. O ataque de cochonilhas nas 
rosetas, provoca seca e queda de botões florais e frutos, 
podendo causar prejuízos irreversíveis para a safra. 
Além de danos diretos decorrentes de sua alimentação, 
algumas espécies são transmissoras de vírus causadores 
de doenças em outras plantas hospedeiras. 

Foto Dr. Julio Cesar de Souza -EPAMIG

Renovação Cadastral

O controle químico tem evidenciado grande eficiência 
dos inseticidas registrados, isso em aplicação dirigida 
para o colo da planta (esguicho ou drench), com 
dosagens por pulverizador variáveis de acordo com a 
idade e espaçamento da lavoura. A aplicação é feita com 
pulverizador costal manual, dotado de dosador. Aplicado 
em esguicho diretamente no tronco do cafeeiro ou próximo, 
assim, sua ação se dá por meio de contato com a praga, 
e também pela absorção do sistema radicular do cafeeiro 
que transportará o produto pelos vasos condutores de 
seiva até os demais órgãos da planta.

Não existe controle 100% eficiente para essa 
praga, por isso, é de fundamental importância que o 
produtor adote em sua lavoura manejos que minimizem 
o desequilíbrio no ambiente local, trabalhando com 
práticas conservacionistas, monitorando a infestação 
da praga. Busque orientação com o técnico da sua 
cooperativa.

Controle
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Entre nós.... Foto divulgação

COOABRIEL - SEMINÁRIO DAS COOPERATIVAS 
AGROPECUÁRIAS DO ESPIRITO SANTO

Quem também 
aniversariou 
em julho (dia 
04) foi a linda, 
Jaine Meneguelli 
Piekarz (18 anos). 
Parabéns! É filha 
de José Piekarz 
Sobrinho (sócio) e 
Adelzi.

A Cooabriel, lamenta o falecimento (06/07) da Senhora, Olga Dalmaschio Milbratz 
(89 anos), esposa do saudoso sócio fundador e ex-presidente da Cooabriel, Gustavo 
Milbratz. Dona Olga, uma mulher incrível, que junto ao esposo Sr.Gustavo foram 
pilares da nossa história de desenvolvimento. 

A Família Cooabriel envia condolências à família Milbratz.
Dona Olga/Sr. Gustavo Milbratz, vínculos eternos na história da Cooabriel, e de 

outras entidades de referência no desenvolvimento rural e urbano do município de 
São Gabriel da Palha-ES.

Cooabriel lamenta o falecimento de Dona Olga Milbratz

O Presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim 
de Souza Neto e o Diretor secretário, Onivaldo 
Lorenzoni, participarau  no último dia 21 de junho 
em Vitória-ES, do Seminário das Cooperativas 
Agropecuárias do Espirito Santo, evento promovido 
pelo Sistema OCB/ES e que teve como público alvo 
Presidentes, Diretores, Gerentes e Executivos das 
Cooperativas do Ramo Agropecário do estado.

No Programa de Desenvolvimento / Paex
O diretor secretário da Cooabriel, Onivaldo 

Lorenzoni e os colaboradores, Lucas Streig 
Schimidt (setor financeiro) e Marcos Fiorot 
(logística) participaram do módulo “gestão de 
projetos”, realizado em Vitória-ES nos dias 04 e 
05 de julho último, como parte do PDD - Programa 
de Desenvolvimento de Dirigentes, destinados à 
profissionais de empresa que atuam no Programa 
Parceiros para Excelência- PAEX, desenvolvido 
pela Fundação Dom Cabral. A Cooabriel faz parte 
do Paex, em parceria com o Sistema OCB-Sescoop/
ES, SEAG e DVF.

O PDD contempla 06 módulos de estudo, nas 
áreas de estratégia organizacional, marketing, 
comercial, finanças corporativas e gestão de 
projetos, processos e pessoas.

De acordo com os critérios de ação do Núcleo 
Feminino é previsto dentro do calendário anual, um 
intervalo de atividades (entre maio a julho), prevendo 
a dedicação para a colheita do café  conilon, uma 
vez que as mulheres são produtoras, na maioria 
envolvidas diretamente ao processo de colheita e 
pós-colheita. 

Portanto, no último dia 11/07 elas se reuniram 
para uma reunião onde avaliaram alguns pontos e 
trataram de vários assuntos do trimetre. Falaram das 
suas vivências na safra, especialmente a questão do 
ataso na matuação do grão, dificuldades da mão de 
obra, dentre outros.

O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de 
Souza Neto, que esteve na abertura da reunião, 
avaliou a questão do atraso na safra do café conilon 
e da questão da mão de obra na lavouras capixabas. 
Ele demonstrou um processo adotado por um sócio 
na região de São Gabriel da Palha-ES para melhorar 
a locomoção do café da lavoura até o sistema de 
secagem,  que na busca de alternativas vem tendo 
bons resultados no melhor fluxo de colheita e redução 
da mão de obra do café.

Seguindo a pauta, as integrantes  discutiram 
sobre o andamento do projeto “Cambaxirra” para 
este ano. O projeto é desenvolvido pelo núcleo junto 
à escolas desde 2016 com o propósito de promover 
a valorização da diversidade natural e sociocultural, 
adotando posturas de respeito aos diferentes 
aspectos e formas de patrimônio natural e cultural.
Sua importância ganhou forma e faz parte de uma 
ação para o “Dia de Cooperar”.

Também falaram dos preliminares do Workshop 
dos Núcleos Femininos do Espírito Santo, promovido 
pelo Sistema OCB SESCOOP/ES que ocorrerá  
de 28 a 30 de setembro/18 e de outros cursos de 
aprimoramento, como o curso de conhecimentos 
gerais em massas alimentícias, que está sendo 
preparado em parceria com o SENAR-ES.

Outra discussão foi sobre a necessidade do 
aprimoramento da torra doméstica do café que 
consomem na propriedade. O assunto, ganhou um “dia 
de aprendizado coletivo” para troca de informações e 
experiências sobre o assunto. Será no próximo dia 
20/07, a partir das 13 horas na casa da sócia, Geralda 
Soares Colombi, em São Gabriel da Palha-ES. 

O evento avaliou a atual realidade do agronegócio 
e debateu questões que impactam o resultado das 
cooperativas. Os temas debatidos: “Crescimento 
Exponencial: O Futuro das Organizações”, com 
Professor Durval Vieira de Freitas; “Consórcio 
Cooperativismo Agropecuário Brasileiro (CCAB) e 
Consórcio Cooperativo Agropecuário (Coonagro)”, 
com Daniel Amin;  “Unium/PR: Parceria que dá 
certo!”, com Adilson Roberto Fuga e “Funrural: 
Quais caminhos seguiremos?” com Dr. Márcio 
Maciel Pletz.

“O evento foi muito importante para o segmento 
debater este momento difícil em que passa o 
agronegócio brasileiro, principalmente, a questão do 
transporte rodoviário que impacta consideravelmente 
no resultado da produção. Os  debates foram muito 
atuais e de grande reflexão” -  avaliou o presidente, 
Antônio Joaquim de Souza Neto.

NÚCLEO FEMININO 
DISCUTE PROJETOS DO 
PRÓXIMO TRIMESTRE

Parabéns, Lorenzo Amaral Pezzin 
Gomes! Este lindo completou 04 
aninhos no dia 28-06.  Filho de Agaylton 
e Anacarla e netinho muito querido 
de Ailton Gomes  (nosso sócio) e 
Dulcimar.

Muito fofo! João Hélio Campana, 
completou 01 aninho no dia 08/07. 
Alegria de toda família, ele é filho do 
nosso sócio, Márcio Heleno Campanha 
e Juliana. 

Sem palavras, 
diante de tanta 
fofura! 
A pequena, 
Cecília Ferreira 
Ressurreição, 
nasceu dia 
15/06.
É filha do nosso 
funcionário, 
Benesson  
Ressurreição 
e Glaydes 
Lorena. 
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Neste mês dedicado ao Cooperativismo, 
COOABRIEL recorda aspectos de sua história

Em setembro (13/09), a Cooabriel irá completar 55 
anos de fundação. Sua história mostra o idealismo 
do saudoso, Padre Simão Civalero, que usou os 
recursos que tinha na época, para reunir grupos de 
produtores da região de São Gabriel da Palha-ES, no 
sentido de falar-lhes da importância da criação de uma 
organização baseada nos preceitos cooperativistas 
como forma de resolver as dificuldades que tinham na 
época. A região produzia café bourbom e as condições 
dos produtores eram muito precárias. Uma entidade 
que os representasse poderia mudar a sorte. 

O Padre junto a mais 37 produtores deram os 
primeiros passos. A fundação aconteceu na tarde 
daquele dia 13 de setembro de 1963. “Está constituída 
desta data para o futuro a Cooperativa Agrária dos 
Cafeicultores de São Gabriel”- finalizou Padre Simão, 
naquela assembleia de constituição. 

Aquele dia, não somente marcava a mudança da 
sorte daquele grupo regional, mas de milhares de 
produtores das regiões norte e noroeste capixaba 
e sul baiano. A história marcou muitos momentos 
de dificuldades e superação dos desafios. Marca 
também grandes vitórias e reconhecimentos, de 
uma cooperativa que passou a dar suporte em toda 
atividade cafeeira dos seus mais de 5700 sócios 
através dos vários serviços que disponibiliza por meio 
de várias estruturas de atendimento: 11 filiais, com 
lojas agropecuárias, escritórios de comercialização, 
armazenagem, comercialização, assistência técnica, 
além de produção de mudas, laboratório de análises 
e outras.

- Financiamentos em equivalência café de fertilizantes, 
defensivos, implementos, mudas e custeio de safra.
-Suporte comercial com 11 Lojas agropecuárias 

instaladas em todas filiais (8 lojas no Espírito Santo e 03 
na Bahia) - oferecendo preços diferenciados aos sócios. 
- Programa de análises de solo e plantas com preços 

subsidiados aos sócios. 
- Programa de produção de mudas clonais de café 

conilon, com jardim de matrizes de 50 clones (materiais 
genéticos) e viveiro com capacidade de produção de 3 
milhões de mudas/ano (na unidade no Espírito Santo) e 
unidade de produção na Bahia (em fase de implantação, 
com capacidade para 1,5 millhões de mudas/ano);
-Programa de assistência técnica que são 

disponibilizados em três modalidades: Consultoria 
Técnica, Conilon Eficiente e Assistência Convencional, 
com 11 departamentos técnicos de atendimento aos 
sócios.
- Programa de coleta do café na lavoura, com 

empréstimo de sacaria para armazenamento, mão de 
obra para carregar o caminhão, transporte segurado 
para o armazém. 
- Serviço de Armazenagem do grão com toda estrutura 

de processamento e logística, em uma capacidade de 
armazenar 1 milhão de sacas de grãos. Ao chegar ao 
armazém o café está segurado, não tem quebra de 
peso e o sócio não tem prejuízo, o café permanece 
nos armazéns no tempo que o sócio desejar. Com o 
café armazenado o sócio adquire direitos a entrar no 
programa de financiamentos (fertilizantes, defensivos, 
implemento, mudas e custeio de safra).
- Serviço de Comercialização, com 11 unidades 

de atendimento, sendo 8 no Espírito Santo e 03 na 
Bahia. Na hora de comercializar o sócio comercializa a 
quantidade desejada de acordo com sua necessidade. 
Comercializa via telefone, para maior comodidade e o 
dinheiro é creditado diretamente em sua conta para sua 
tranquilidade. 

Os serviços de suporte 
compreendem:

A Cooabriel prepara o imóvel que comportará 
a sua nova loja agropecuária, escritório de 
comercialização e serviços e setor de assistência 
técnica.

A unidade está localizada no centro de 
Governador Lindenberg (Rua São José, 808).

“A nova loja irá atender os produtores da 
região, além de somar com o desenvolvimento do 
município. Estamos muito confiantes neste novo 
empreendimento, reconhecendo as características 
e o potencial da região. Em breve, estaremos 
inaugurando estas estruturas, que significa um 
passo importante em nosso plano de ação” – avaliou 
o presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto.

A Cooabriel atualmente, conta com 11 Lojas 
agropecuárias em funcionamento sendo, 8 lojas no 
Espírito Santo e 03 na Bahia.

Cidade de Governador 
Lindenberg sediará 

nova loja da Cooabriel

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 

O Dia Internacional das Cooperatismo é celebrado no mundo todo no primeiro sábado de julho de cada ano. Neste 
mês dedicado a este grande movimento, que congrega mais de 1,2 bilhão de cooperados ao redor do mundo, 
além de saudar os cooperativistas do agro brasileiro e do planeta, nos inspiramos em recordar partes da história 
da nossa Cooabriel, que hoje reune mais de de 5700 sócios.
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Colheita de conilon no Espírito Santo segue em julho  

A movimentação das áreas da cooperativa com 
operações de safra verificada na segunda semana do 
mês de julho, indicava o que estava acontecendo na 
lavoura. Os sócios entraram no mês de julho em franca 
colheita, com intensos trabalhos.

“Conversamos com produtores que relataram 
entrarem neste mês de julho na correria dos trabalhos 
de colheita, transporte, secagem e beneficiamento do 
café. Os trabalhos de colheita do conilon normalmente 
ocorrem em maio e junho de cada ano e as atividades 
pós-colheita é que se estendem para julho, no entanto, 
muitos entraram na segunda semana com bastante 
café no pé, com lavouras em 30%, 50% e até 70% a 
serem colhidas o que indica que fecharemos o mês de 
julho colhendo conilon. Houve atraso na maturação do 
grão, uma situação atípica na safra de conilon” – avaliou 
o presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza 
Neto.

O sócio, Solivan 
Plaster, do Córrego 
Rancho Alto, São 
Gabriel da Palha-ES, 
acabou de finalizar o 
processo da safra na 
última semana de julho 
e disse que não havia 
visto um atraso assim 
na safra de conilon. 
“Foram, pelo menos 30 
dias de atraso. Entre 
os meses de abril/
maio é que geralmente 
iniciamos a safra, 
mas neste ano iniciei 
em junho e terminei 
o processo na segunda semana deste mês de julho, 
período que normalmente já estava finalizando a poda 
nos cafeeiros. O problema é que atrasou tudo e isto 
pode prejudicar as fases de preparo das lavouras para 
as próximas etapas, como exemplo,  a entrada com o 
controle de pragas e doenças. Ainda  bem, que o clima 
até aqui foi maravilhoso e vai favorecer as lavouras, por 
isto estou esperançoso com a próxima safra ” - destacou.

O Sr. Elias Krause, 
sócio da Cooabriel, com 
propriedade no Cº da 
Lapa, São Gabriel da 
Palha-ES, disse que 
iniciou a segunda semana 
de julho com algumas 
áreas ainda para colher. 
Ele conduz a propriedade 
com a esposa, dois filhos 
e uma filha e falou da 
dificuldade de fechar esta 
safra somente com a 
mão de obra familiar. “Eu 
tenho ainda clones verdes 
e outras lavouras, se eu 
só trabalhar com a mão 
de obra familiar penso 

que vou entrar em agosto colhendo. Minha preocupação 
está na florada da próxima safra, então preciso acelerar 
a panha para o pé de café liberar a flor e para isto terei 
que reforçar e terceirizar mão de obra” – destacou. O 
produtor declarou que sua preocupação está ainda na 
alta dos preços dos insumos, que irá impactar os custos 
de produção. “O café está com baixos preços e os custos 
altos. Não fechei os custos mas me preocupa se no final 
ficar elas por elas. Busco economizar com cuidado de 
não desperdiçar nos adubos, na energia, para no final 
sobrar alguma coisa. Ainda bem, que o rendimento 
está sendo melhor do que na safra passada, com grãos 
mais pesados pelas boas chuvas do ano passado e 
não tivemos café chocho. Então temos que agradecer a 
graça das chuvas e estou esperançoso com a próxima 
safra”. O sócio falou também a importância da Cooabriel 
em todo processo e destacou a atuação do técnico da 
cooperativa, no acompanhamento de todas as fases.

Mão de obra
De acordo com equipe técnica, o atraso na maturação, 

ocorreu por questões de alterações no clima dentro do 
último ciclo de produção do café conilon. “Tecnicamente 
chamamos as etapas de produção de fases fenológicas, 
que no caso da região do café conilon, houve um 
atraso na conclusão da última florada. Portanto, entre a 
florada, passando à total formação do fruto até o ponto 
de colheita são necessários, aproximadamente 250 a 
280 dias, dependendo do material genético. Além disto, 
na fase de maturação houve maior regularidade na 
distribuição de chuvas, o que fez com que as plantas 
tardassem ainda mais o início da colheita” – definiu o 
coordenador técnico da Cooabriel, Perseu Fernando 
Perdoná.

Até o final da segunda semana de julho (13/07), 
existiam muitas lavouras ainda sem serem colhidas na 
área do conilon.

“Até o início da segunda semana, cerca de 70% a 75% 
da safra de café conilon do Estado do Espírito Santo foi 
colhida (10/07). Houve atraso na maturação do grão, 
mas tem sido satisfatório o resultado do rendimento na 
secagem”, observou o gerente corporativo de mercado 
da Cooabriel, Edimilson Calegari. 

Sobre a produção geral da safra, o gerente estima 
que o estado deverá ter um aumento em torno de 30% 
em relação à safra passada, favorecido pelos bons 
índices de chuvas do último ciclo.

Nas áreas do conilon na Bahia, o problema maior, foi 
a chuva no meio da safra, dificultando o escoamento e 
a secagem, mas a colheita fluiu normalmente.

 Segundo Edimilson, até o dia 10/07 cerca de 80% 
das lavouras de conilon da Bahia estavam colhidas 
e fecharam a semana com praticamente toda safra 
concluída.

Até agora (13/07), a Cooperativa recebeu 829.594  
sacas de café em seus armazéns, 46% a mais do que 
o mesmo período do ano passado em que a cooperativa 
recebeu 567.335 sacas. 

O volume comercializado pelos sócios totalizaram até 
esta data 525.180 sacas que representa 78%.a mais do 
que o comercializado no mesmo período do ano passado 
quando atingiu 294.674 sacas de café. 

De janeiro a dezembro de 2017 a Cooabriel recebeu 
705.109 sacas de seus cooperados e comercializou no 
mesmo período 656.914 sacas.

Recebido e Armazenado

Movimento no armazém da Cooabirel N.Venécia-ES

A dificuldade de mão de obra, tem sido o grande 
problema nos trabalhos de colheita nas lavouras 
capixabas. 

De acordo com observações da equipe técnica, 
gerencial e diretiva da cooperativa, alguns fatores 
levaram a esta realidade. Uma situação que tem ocorrido, 
é que os trabalhadores que chegaram para a colheita do 
conilon, colheram as lavouras precoces, e com o atraso 
da maturação da variedade, já foram para a colheita do 
café arábica em Minas Gerais, que coincidiu no mesmo 
período. 

Produtores relataram que outros trabalhadores que 
vinham do estado da Bahia para a colheita capixaba, 
permaneceram no estado na colheita do conilon do sul 
e extremo sul baiano devido à expansão das áreas com 
a variedade.

Além disto, enquanto o conilon atingia a maturação, 
parte da mão de obra foi atraída para a colheita de outras 
culturas, como ocorreu na região de Boa Esperança-ES. 
”Em nossa região, muitos dos trabalhadores vindo dos 
estados de Alagoas e Minas Gerais para a colheita do 
café (em maio e junho), com o atraso da maturação 
do grão, essa mão de mão foi trabalhar na colheita da 
aroeira – vermelha, uma atividade que se expandiu nos 
últimos anos devido à estiagem na região” – observou 
o consultor técnico da Cooabriel, Solimar Marcos 
Bolsanelo.

Dentre as maiores reclamações de nossos produtores, 
constatou-se nesta safra,  outras  dificuldades: 
comportamento especulativo e desqualificação da 
mão de obra (muitos grãos deixados no chão, galhos 
e varetas quebrados), falta de comprometimento no 
acordo de colheita.


