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COOABRIEL 
COMEMORA 55 

ANOS E APRESENTA 
NOVA MARCA

COOABRIEL SUPERA RECORD HISTÓRICO 
DE RECEPÇÃO DE CAFÉ

O maior volume de recepção de café da Cooabriel, 
ocorreu no ano de 2014, quando a cooperativa 
recebeu 1.168.563 sacas. 
Com record superado, a Cooabriel registrou no dia 
19 de setembro/18, resultado de 1.194,866 sacas 
de café recebidas. 
“Uma prova da credibilidade dos nossos sócios 
no trabalho que nós conselheiros e colaboradores 
realizamos e a certeza do fortalecimento do nome da 
Cooabriel em seus 55 anos. Nosso agradecimento 
pela conquista. Sem dúvida, chegaremos a 1,2 
milhões de sacas”- declarou o presidente, Antônio 
Joaquim de Souza Neto.

A Cooabriel comemorou no dia 13 de setembro, 55 anos 
de fundação e para celebrar a data, os sócios da cooperativa 
nos estados do Espírito e da Bahia, foram convidados a 
participar de um café da manhã servido em todas as lojas de 
insumos localizadas nos dois estados e também na sede da 
cooperativa localizada em São Gabriel da Palha-ES.

Na ocasião, foi apresentada a nova marca institucional que 
foi renovada acompanhando as mudanças da cooperativa e 
seu aspecto inovador.

Cada unidade marcou o momento histórico, com ação de 
graças e confraternização reunindo sócios, outros produtores, 
colaboradores e convidados.
Nova Marca – a nova marca da Cooabriel foi apresentada em 
todas as unidades. “Este é um marco histórico da Cooabriel 
que em seus 55 anos, renova sua marca, mantendo sua 
grande essência cooperativista. Assim, esta é uma ocasião 
importante para reunir sócios e colaboradores para no 
mesmo momento, receber a nova marca e celebrar a data 
com um bolo de aniversário” – Destacou o presidente. (Ver 
página 04)

COOABRIEL INICIA CICLO DAS REUNIÕES REGIONAIS 
DE ENCERRAMENTO DE SAFRA COM OS SÓCIOS - 2018

A Diretoria da Cooabriel iniciou o ciclo das reuniões de encerramento de safra, que ocorrerá junto aos sócios 
da cooperativa entre os dias 17 a 29 de setembro nas unidades do Espírito Santo e da Bahia (Página 02).

Russas participam de 
Cupping na Cooabriel

Nesta edição, o Guia do Cafeicultor, falará 
a respeito das Boas Práticas no Plantio de 
Café, objetivando uma melhor orientação 
sobre como preservar as mudas ao máximo 
e proporcionar  maior desenvolvimento do 
cafeeiro no campo.

Ver Página 05

No dia 23 de agosto último, especialistas russas 
visitaram a Cooabrel, como rota da visita à área do 
café conilon do Espírito Santo e parte da programação 
do The First Coffee Quality (20 a 24/08), evento 
voltado  à qualidade do café, realizado pelo Instituto 
Federal do Espírito Santo - campus Venda Nova, 
no município de Venda Nova do Imigrante-ES e que 
contemplou, além de outras atividades, visita às 
áreas produtoras de café arábica (região serrana) e 
conilon (norte capixaba).
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Diretoria Executiva: 
- Antônio Joaquim de Souza Neto (Presidente), 
- Luiz Carlos Bastianello (Vice Presidente) 
- Onivaldo Lorenzoni (Secretário).

Conselheiros Administrativos:  
Camilo da Silva Ramos, Fabricia Colombi, Jonathan Rondelli, Nivaldo 
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Conselheiros Fiscais: 
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Suplentes: Geraldo Camilo Pereira, Silvana Angelo Benicá,Ronan Herzorg da Silva. 

Jornal da Cooabriel - fundado em março de 1987  -  Distribuição gratuita

Antônio Joaquim de Souza Neto
Diretor Presidente 

Completamos 55 anos
DESTAQUES

Cooabriel – Maior Cooperativa 
Agropecuária do Espírito Santo no 

Ranking IEL

A Cooabriel é a 35ª Maior empresa do Espírito 
Santo, de acordo com o ranking apurado pelo Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL), divulgado no Anuário 200 Maiores 
e Melhores Empresas do Espírito Santo-2018 e 
mantém sua primeira posição dentre as cooperativas 
agropecuárias.

A divulgação ocorreu no último dia 22 de agosto, 
na ocasião do Fórum IEL de Gestão 2018, realizado 
em Vitória-ES.

O resultado foi apurado segundo receita operacional 
bruta (ROB) e de acordo com apuração por setores, 
a Cooabriel alcançou a 9ª posição dentre as maiores 
empresas do comércio atacadista capixaba.

Considerando a apuração segundo receita 
operacional líquida, a Cooabriel está classificada como 
a 19ª dentre as 100 maiores empresas do estado.

Já na apuração das 100 melhores empresas 
capixabas que atribuiu pontuação e pesos nos 
indicadores econômicos e financeiros, a cooperativa 
ocupa a posição 78 dentre as 100 empresas e na 
classificação setorial, a Cooabriel é a 10ª melhor em 
Comércio Atacadista.

“Para nós foi uma surpresa agradável estar nesta 
posição, considerando como foi difícil para setor 
agrícola do Espírito Santo, trabalhar em 2017 com 
o impacto da grande seca do Espírito Santo No ano 
anterior. Para a cafeicultura, especialmente, que sofreu 
uma quebra de safra que influenciou muitas áreas no 
período. Estamos sim, muitos felizes, principalmente, 
porque provamos claramente a capacidade e 
seriedade da Cooperativa na condução dos seus 
trabalhos. Importante também é que isto vem validar 
o quanto estivemos lado a lado com nosso produtor 
no momento que ele precisou, dando o suporte à sua 
atividade. Buscamos planos emergenciais para ajudar 
nosso sócio na crise e nos empenhamos em motivá-
lo a seguir e jamais desistir. E assim, conquistamos 
juntos estas posições. Nossa conquista é também 
dos nossos sócios. Parabéns a todos” – destacou o 
presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto.

COOABRIEL INICIA CICLO DAS REUNIÕES REGIONAIS 
DE ENCERRAMENTO DE SAFRA COM OS SÓCIOS - 2018

Data, Horário e local das reuniões

A Cooabriel foi 
destaque no setor 
de Cooperativas 
Agrícolas, como a  
5ª melhor, dentro 
do setor, no 
quesito, inovação 
e qualidade, 
no ranking “As 
melhores da 
Dinheiro-2018”, 
da Revista Isto É 
Dinheiro.

No ranking 
geral, a Cooabriel 
é a 866ª dentre 
as 1.000 maiores 
empresas do 
ranking por receita líquida.

Os diretores da Cooabriel, o vice-presidente, Luiz Carlos 
Bastianelo e o secretário, Onivaldo Lorenzoni, participaram 
do evento realizado em São Paulo, no último dia  13 de 
setembro, que revelou  as empresas líderes nos setores. 
O anúario elege o ranking das 1000 maiores empresas 
com as principais práticas de gestão com avaliações 
em sustentabilidade financeira, governança corporativa, 
responsabilidade social e ambiental, recursos humanos, 
inovação e qualidade.

Nossos representantes sentiram      grande satisfação 
em verem o nome da Cooabriel estar em destaque em 
tão imporante análise, que homenageou as companhias 
do País com as melhores práticas de gestão nos cinco 
aspectos avaliados.

A Diretoria da Cooabriel iniciou o ciclo das reuniões 
de encerramento de safra, que ocorrerá junto aos sócios 
da cooperativa entre os dias 17 a 29 de setembro nas 
unidades do Espírito Santo e da Bahia.As unidades 
de Águia Branca-ES (17) e Boa Esperança-ES (18), 
sediaram as primeiras reuniões, onde membros da 
diretoria, e das áreas gerenciais da cooperativa, 
debateram a pauta, com destaque ao desempenho da 
Cooabriel no primeiro semestre do ano de 2018. 

Nestas reuniões, os sócios têm oportunidade de 
acompanhar explicações detalhadas do andamento dos 

Cooabriel é destaque em ranking 
“As melhores da Dinheiro-2018”

trabalhos da Cooperativa no período e representa, espaços 
de grande interação e discussões de assuntos específicos 
das filiais. “A reunião é de grandes esclarecimentos, 
permite tirar dúvidas de vários assuntos. Aqui se mostra os 
números, os novos projetos, as estruturas, o andamento 
dos serviços, como no caso da apresentação das mudas, 
no foco da produtividade. É uma oportunidade de poder 
falar com franqueza os assuntos da filial. Os debates são 
ricos, tanto  que sugiro ampliar mais o tempo para eles na 
programação” - avaliou o sócio Janiomar Marianelli Sian, 
da unidade de Boa Esperança-ES.

Boa Esperança-ESÁguia  Branca-ES

DIA  HORÁRIO CIDADE   LOCAL 
17/09 18h30 Águia Branca-ES Escola "Pe Banza", N.Senhora Aparecida. 
18/09 9h Boa Esperança-ES Armazém da Cooabriel de Boa Esperança 
19/09 18h30 Nestor Gomes S.Mateus-ES Sede APRUNG (Assoc. Prod. Rurais de Nestor Gomes). 
21/09 17h Vila Valério-ES Salão da Igreja Católica (Matriz) - Centro 
24/09 9h Nova Venécia-ES Inês Festas - Bairro Filomena. 
24/09 18h Jaguaré-ES Auditório da Prefeitura de Jaguaré –Centro. 
25/09 18h Alto Rio Novo-ES Câmara Municipal de Alto Rio Novo-Centro. 
26/09 17h São Gabriel da Palha-ES Escola Ilda Ferreira da Fonseca Martins – Jardim da Infância  
27/09 17h Teixeira de Freitas -BA Armazém da Cooabriel de Teixeira de Freitas. 
28/09 17h Camacan-BA Câmara Municipal de Camacan. 
29/09 9h Itabela-BA Sindicato dos Produtores de Itabela – Centro. 

 

O aniversário de 55 anos nos negócios, 
demonstra acima de tudo, resistência no universo 
corporativo. 

A Cooabriel completou 55 anos de trabalho 
no dia 13 de setembro e tudo começou com 38 
fundadores, sendo seu  grande incentivador e 
seu primeiro presidente, o saudoso, Padre Simão 
Civalero. Comemoramos esta data em todas as 
unidades da Cooabriel no Espírito Santo e na 
Bahia, junto a sócios e colaboradores. Na ocasião, 
apresentamos a nova marca da cooperativa.

Enquanto celebramos, convido o leitor a 
acompanhar algumas de nossas ações neste 
período. Vale destacar, o andamento do XV 
Concurso Conilon de Excelência Cooabriel. Foram 
77 inscrições, com lotes de café conilon provenientes 
de 13 municípios da área de ação da Cooabriel 
e que está neste período, em fases de apuração 
dos critérios que elegerão os 20 melhores cafés 
produzidos na área de ação da cooperativa.

Vale destacar também que neste mês de 
aniversário, compartilhamos nossas conquistas. 
A Cooabriel é a 35ª Maior empresa do Espírito 
Santo, de acordo com o ranking apurado pelo 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL), divulgado no Anuário 
200 Maiores e Melhores Empresas do Espírito 
Santo-2018 e mantém sua primeira posição 
dentre as cooperativas agropecuárias. 

Divulgamos ainda, nossa participação em 
ações de fortalecimento do cooperativismo, como 
no INTERCOOP em Brasília e no Fórum Baiano 
das Cooperativas Agropecuárias, que nesta 

ocasião, foi realizado no estado de Santa Catarina, 
como forma de conhecer o modelo de organização 
das cooperativas agrícolas daquele Estado.

Acompanhe, nesta edição, as orientações dos 
nossos técnicos sobre as boas práticas na implantação 
da lavoura de café (no guia do cafeicultor), no foco do 
plantio das mudas. O tema é de tamanha importância  
e também faz parte do programa de apresentação nas 
reuniões regionais de encerramento de safra, ação 
que estamos realizando até o dia 29 de setembro em 
todas as filiais da Cooabriel (o caledário está nesta 
página).

Em Noções Legislativas, constam observações 
importantes sobre as formas que levam um sócio ao 
desligamento do quadro social da cooperativa.

Anunciamos a inauguração da nova unidade da 
Cooabriel na cidade de Governador Lindenberg-ES e 
em breve, estaremos definindo a data para o envio 
dos convites. Aguardem!

Finalmente, dizer, que chegamos nesses 55 
anos com equilíbrio, pé no chão e constante prática 
dos nossos valores. Assim, vencemos grandes 
dificuldades e celebramos muitos conquistas.

Fecho esta coluna, e peço um minuto de 
silêncio ao amigo leitor, para homenagear 
o último sócio fundador da Cooabriel, o Sr. 
Milguel Piekarz, que faleceu no dia 10/09.  
Ele escolheu exatamente o mês de aniversário 
da Cooabriel para partir. Nosso pesar e rogamos 
conforto à família.



 DE OLHO NO CAFÉ
Antônio Joaquim de Souza Neto

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

Especialistas russas participam de Cupping na Cooabriel

XV Concurso Conilon de Excelência distribuirá 96 sacas em prêmio

No dia 23 de agosto último, especialistas russas 
visitaram a Cooabrel, como rota da visita à área do café 
conilon do Espírito Santo e parte da programação do 
The First Coffee Quality (20 a 24/08), evento voltado  à 
qualidade do café, realizado pelo Instituto Federal do 
Espírito Santo - campus Venda Nova, no município de 
Venda Nova do Imigrante-ES e que contemplou, além 
de outras atividades, visita às áreas produtoras de café 
arábica (região serrana) e conilon (norte capixaba).

Valentina Moksunova, mestre de torra e importadora 
de café e Marina Khyuppenem,  campeã russa de 
barismo e proprietária da Cezve Coffee, trabalham com 
nichos de mercado de cafés especiais. Por intermédio 
do IFES através dos professores, D.Sc Lucas Louzada 
(coordenador do evento) e do D.Sc Ademar Polonini as 
empresárias participam do projeto de difusão dos cafés 
do Espírito Santo no mercado russo e foram parceiras 
do evento, The First Coffee Quality na programação de 
Palestra e Mini curso. 

Os representantes da Cooabriel, Gerente Corporativo 
de mercado, Edimilson Calegari e o Engenheiro 
Agrônomo, Gilberto Monteiro Tessaro, participaram da 
programação no evento em Venda Nova e acompanharam 
as empresárias na visita ao conilon.  

“Esta é uma missão técnica de valorização aos cafés de 
qualidade do Espírito Santo e é sempre muito importante 
estarmos participando para conhecermos sempre mais” 
– destacou o gerente, Edimilson.  

Os coordenadores da missão, os professores, D.Sc 
Lucas Louzada e D.Sc Ademar Polonini,  acompanharam 
as russas em São Gabriel da Palha-ES, junto a um grupo 
de alunos. Eles fizeram a visita a campo na propriedade 
do sócio, Rodrigo Márcio Rigo e na Cooabriel no 
Cupping Session (sessão de degustação) realizado nas 
dependências do armazém sede da Cooperativa. 

O Cupping foi preparado com amostras de diferentes 
safras de conilon, onde as especialistas puderam avaliar 
as diferentes nuances de aroma e sabor.

De acordo com Valentina, esta foi a primeira 
experiência na área do conilon. Falou do potencial do 

conilon brasileiro e alertou sobre as 
mudanças que devemos observar 
para apurar maior qualidade ao 
café no preparo pós colheita. 

Valentina destacou: “Eu 
gostaria de mudar a maneira que 
o mundo enxerga o conilon. Quero 
melhorar a qualidade do conilon. 
Eu preciso que me ajudem para 
que o conilon atinja o melhor 
sabor, mais qualidade e um melhor 
preço ao final em todo processo. 
Eu tenho clientes que não me 
perguntam sobre o preço, mas 
eles tomam a decisão baseado 
no sabor e na qualidade do café 
que estão tomando”.

Marina, que participou 
atentamente do Cupping na 
Cooabriel, também como 
primeira experiência no conilon, 
disse que sempre ouviu seus 
clientes falando que o conilon é 
gostoso e afirmou que existem 
classes altas do conilon. 
Também alertou sobre algumas 
mudanças nas fases pós-colheita. 

“O Espírito Santo, tem todas as possibilidades de um 
conilon melhor, mas tem que mudar sua tecnologia, 
conhecimento e atitude” – avaliou.

Foram realizadas 77 
inscrições para o XV Concurso 
Conilon de Excelência Cooabriel,  
com lotes de café conilon, 
provenientes de 13 municípios 
da área de ação da Cooabriel. 

O concurso distribuirá 96 
sacas de café em prêmios aos 
20 vencedores, convertidos em 
valor monetário equivalente ao 
café descrito no regulamento 
do concurso. Os lotes inscritos 
estão em fase de padronização 

e seguirão para fase de avaliação sensorial (degustação). 
No dia 15 de outubro será divulgada a lista dos 20 sócios 
classificados em ordem alfabética e no dia 24 de outubro 
acontecerá a cerimônia de premiação que revelará os 

vencedores por categoria (conilon cereja descascado e 
conilon natural).

Ao traçarmos um cenário do ambiente de preparação 
dos cafés da variedade conilon desta safra 2018, vale 
recordar que apesar da boa produção verificada, os 
produtores conviveram com situações atípicas durante o 
preparo, como o atraso na maturação do grão em função 
do clima dentro do ciclo de produção e as dificuldades na 
mão de obra para os trabalhos de colheita, sobretudo no 
Espírito Santo. 

“A Cooabriel, realizou em 2003 o primeiro concurso 
para qualidade do café conilon da história e foi parâmetro 
para o que veio  depois. É muito gratificante chegar 
na 15ª edição e ver que esta modalidade de ação foi 
motivadora para nossos produtores  apresentarem um 
café diferenciado a cada ano” - recordou o Presidente da 
Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza Neto.

- No dia 15/10, conheceremos os 20 sócios 
classificados no XV Concurso conilon de 
Excelência Cooabriel.

- Cooabriel, supera record de recepção de 
safra.

- O dólar sobe e não sobe o preço do café. 
Se a formação do preço do café é baseada 
em dólar, algo está errado!

- Crise de preços do café é real no mundo. 
Este foi assunto discutidao recentemetne 
no Fórum Mundial de Produtores de Café.

- O Centro do Comércio de Café de Vitória 
(CCCV) apresentou um registro de maior 
volume mensal de exportação do café 
conilon no estado do Espírito Santo. Foram 
embarcadas 536.778 sacas de 60 quilos, a 
maior quantidade em 27 anos. 

- A Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) divulgou o 3º levantamento da safra 
2018 e estima produção em 59,9 milhões de 
sacas beneficiadas.

-A Conferência Global de Sustentabilidade 
do Café 2018 ocorrerá em Belo Horizonte, 
nos dias 8 e 9 de novembro, como parte da 
Semana Internacional do Café.

- A produção de café no México apresentou 
queda de 37,4% nos últimos seis anos, 
caindo de 1,33 milhão de toneladas para 
835 mil toneladas. 

- Estoques de café verde dos Estados Unidos 
em queda. O país norte-americano é um dos 
principais importadores do café brasileiro.

PATROCINADORES 

A importância de apoiar o concurso é 
ajudar a promover a cultura do Café
Conilon no estado do Espirito Santo. 
E como reflexo desta iniciativa, a cada 
ano que o concurso é realizado, o café 
da região tem apresentado melhorias 

significativas em seus padrões de qualidade. O que 
motiva os produtores a realizarem investimentos nas 
propriedades e assim melhorar as condições de vida 
de suas famílias. Luciano Ferreira Vilela, Supervisor 
Comercial - Fertilizantes Heringer.

Em nome da BUNN 
Corporation, gostaria 
de expressar o quanto 
para nós é importante 
estar presente junto de 

vocês neste momento de consagração dos trabalhos 
e esforços realizados durante o plantio e colheita dos 
cafés Conilon em sua região. Entendemos a importância 
de todos os processos envolvidos neste caminho, e 
estamos honrados em ter sido escolhidos por vocês 
como equipamento oficial para as provas de café.  É 
gratificante ver os esforços de todos, para melhorar a 
qualidade dos cafés, agregando valor a toda a cadeia 
produtiva, e colocando o Brasil na vanguarda dos cafés 
de qualidade uma vez mais.  Sempre foi nossa missão no 
Brasil a divulgação do aumento da qualidade dos cafés 
na xícara e este concurso vem para reforçar ainda mais 
o envolvimento de toda a indústria nesse movimento. 
Parabenizo a COOABRIEL pela iniciativa do concurso, 
tão importante para unir os produtores e divulgar a 
qualidade do café Capixaba para o mundo. Nosso forte 
abraço a todos, e continuem contando conosco” - Luiz 
Salomão - Gerente Regional - América do Sul.

“Como parceiros dos 
produtores e da Cooabriel, 
desde sempre, a Tristão e 
a Realcafé, têm orgulho de 
participar como patrocinador 
do XV Concurso Conilon de 
Excelência Cooabriel. Com 

muita dedicação, tecnologia e principalmente carinho,  se 
produz um ingrediente chamado Café Conilon de Excelência, 
que enriquece blends e quando sozinho surpreende os mais 
exigentes paladares. O que era sonho há 15 anos atrás hoje é 
realidade. Estamos muito  felizes em fazer parte desta história. 
Parabéns à Cooabriel e aos produtores”. Márcio Candido 
Ferreira - Diretor Comercial da Tristão Cia de Comércio 
Exterior/Realcafe Solúvel do Brasil.

O XV Concurso Conilon de 
Excelência da Cooabriel, 
nos enche de orgulho, pois 
consolida um trabalho que 
é  desenvolvido em prol da 

qualidade acreditando cada vez mais na potencialidade 
de seus cooperados e do conilon,  ressaltando assim 
as melhores práticas que consequentemente originam 
os melhores cafés do Estado. Um trabalho que iniciou 
há 15 anos atrás e hoje possui dimensões tão grandes 
e importantes, quanto o tamanho, competência e 
credibilidade da  COOABRIEL. Carlos André de 
Oliveira, Superintendente do Sistema OCB-ES.

 A Cooabriel realiza o evento junto a alguns parceiros:  
Tristão – Realcafé, Fertilizantes Heringer, Sistema OCB-
Sescoop/ES e Bunn.



4   AGOSTO|SETEMBRO

Espaço Sustentável
Samara Cuquetto Batista Consultora Técnica - Cooabriel  

COOABRIEL COMEMORA 55 ANOS E 
APRESENTA NOVA MARCA

A Cooabriel comemorou no dia 13 de setembro, 55 
anos de fundação e para celebrar a data, os sócios da 
cooperativa nos estados do Espírito e da Bahia, foram 
convidados a participar de um café da manhã servido em 
todas as lojas de insumos localizadas nos dois estados 
e também na sede da cooperativa localizada em São 
Gabriel da Palha-ES.

Na ocasião, foi apresentada a nova marca institucional 
que foi renovada acompanhando as mudanças da 
cooperativa e seu aspecto inovador.

Cada unidade marcou o momento histórico, com ação 
de graças e confraternização reunindo sócios, outros 
produtores, colaboradores e convidados.

O presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto, 
participou do evento na unidade de Nova Venécia-ES 
e narrou fatos da história de fundação da Cooabriel. 
Destacou o grande papel do grande incentivador e seu 
primeiro presidente, o saudoso, Padre Simão Civalero. 
“Foram lutas, empenho de muitos e muita seriedade para 
chegarmos até aqui. Nossa Cooabriel é muito sólida, 
graças ao trabalho que temos realizado ao longo da 
história. Trabalhamos unidos: os sócios, os conselheiros 
e os colaboradores, todos cumprindo o seu papel para 
conduzir com seriedade e firmeza esta cooperativa. São 
55 anos de muito trabalho” - falou .

O vice-presidente, Luiz Carlos Bastianello, presente na 
celebração realizada na sede em São Gabriel da Palha-
ES, recordou alguns pontos da história da Cooabriel, as 
dificuldades e as conquistas ao longo de sua história. “A 
Cooabriel atingiu 55 anos com muita maturidade, fruto de 
um trabalho construído com muito empenho, seriedade 
e transparência.  É muito gratificante chegar nesta idade 
com pé firme. Entendo que isto veio de um trabalho 
desenvolvido com o tempo e que trouxe os resultados 
que estão sendo colhidos agora. Um trabalho sério, 
honesto, com bastante transparência junto ao quadro 
social, que é a coluna mestre da sustentabilidade da 
cooperativa” - destacou.

Nova Marca – a nova marca da Cooabriel foi apresentada 
em todas as unidades. “Este é um marco histórico da 
Cooabriel que em seus 55 anos, renova sua marca, 
mantendo sua grande essência cooperativista. Assim, 
esta é uma ocasião importante para reunir sócios e 
colaboradores para no mesmo momento, receber a nova 
marca e celebrar a data com um bolo de aniversário” 
– Destacou o presidente.

O sócio, Udismar Valentim Zotelli, da região de 
Nova Venécia-ES, celebrou o momento na sede em 
São Gabriel da Palha-ES. Satisfeito por participar 
do  momento, o sócio destacou: “É muito importante 
participar desta comemoração junto aos sócios e toda 
equipe. Me sinto bem em fazer parte desta cooperativa, 
por tudo o que ela representa para nós produtores. 
Meus dois filhos também são sócios e a gente como 
produtor se sente muito bem em ser representado pela 
Cooabriel em função da honestidade e forma correta 
de trabalhar, além do bom atendimento de toda equipe. 
Parabéns à Cooabriel, todos os sócios e funcionários!”

São Gabriel da Palha-ES (sede) São Gabriel da Palha-ES (loja) Nova Venécia-ES

Águia Branca-ES Boa Esperança-ES

Nestor Gomes,São Mateus-ES Teixeira de Freitas-BA

Itabela-BA

Vila Valério-ES

Alto Rio Novo-ES

Camacan-BA

Todos os dias 
ouvimos o quanto  temos 
que ser sustentável - as 
empresas, os produtos, 
os serviços, no campo ou 
na cidade. Todo mundo 
falando esse nome. E 
muitos acreditam ser 
difícil alcançar, ou que 
isso não é “meu” dever, 
outros não sabem do 
que se trata e nem 
porque tanto se fala 
sobre este nome. 

Vamos aqui de forma bem breve entender o 
que é sustentabilidade e qual o papel de cada 
cidadão para sermos sustentáveis.

A Organização das Nações Unidas (ONU) 
definiu em 1987 o conceito de desenvolvimento 
sustentável: “O desenvolvimento sustentável é o 
desenvolvimento que encontra as necessidades 
atuais sem comprometer a habilidade das 
futuras gerações de atender suas próprias 
necessidades.”

Traduzindo, podemos dizer que ser 
sustentável é usar os recursos naturais de forma 
que ele não falte no futuro. Que as pessoas 
tenham condições para se desenvolverem, tendo 
os recursos econômicos bem distribuídos entre todos. 
De modo geral, a sustentabilidade é construída com 
base no desenvolvimento social e econômico e a 
preservação ambiental, ou seja, socialmente justa, 
ambientalmente correta e economicamente viável.

Todos os dias em cada ação que fazemos 
podemos contribuir para que a sustentabilidade 
aconteça. Em pequenas atitudes como separar 
o lixo e destinar os recicláveis para o serem 
reciclados, usar a água sem desperdícios (no 
banho, na limpeza da casa, para lavar roupa ou 
para irrigar lavouras), usar transporte público, 
evitar o desperdício de alimentos, consumo 
de energia, entre outros que fazem parte da 
nossa rotina diária. Tudo isto depende de algum 
recurso natural, humano e econômico para que 
chegue ate nós, e quando usamos de forma 
menos eficiente ou com desperdício, estamos 
contribuindo para o aumento do uso de recursos.

Desta forma, a sustentabilidade é dever de 
cada cidadão, pois os recursos naturais vão se 
esgotando na medida que são usados de modo 
extrativista. 

Representante da Cooabriel 
no Grupo Técnico da 

Plataforma Global do Café
A Consultora técnica da Cooabriel, Samara Cuquetto 

Batista, representa a Cooabriel no grupo técnico 
(GTB), que tem a missão de discutir e orientar  ações 
para promoção da sustentabilidade da cafeicultura na 
Plataforma Global do Café (GCP). 

No último dia 22/08 ela esteve em Brasília na 
reunião do Grupo de Trabalho que teve a participação 
de representantes de  produtores (cooperativas) 
órgãos de pesquisa e extensão, indústria,  comércio, 
entidades governamentais e sociedade civil. “Pude 
compartilhar as nossas experiencias e as dificuldades 
encontradas com o uso das ferramentas da GCP, como 
também, ver as dificuldades dos demais participantes. 
Foi muito importante esse momento, pois observamos 
que todos enfrentam alguma dificuldade e que alguns 
já encontraram algumas soluções ”- destacou.

SUSTENTABILIDADE

Jaguaré-ES

Foto divulgação
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Alison Scalfoni, Gerente Corporativo Agropecuário da Cooabriel,  Gilberto Monteiro Tessaro, Engenheiro Agrônomo, Consultor 
Técnico da Cooabriel  e Perseu Fernando Perdoná, Engenheiro Agrônomo, Coordenador Técnico da Cooabriel 

FORMAS DE DESLIGAMENTO DA 
COOPERATIVA

Quando a cooperativa aceita uma proposta de 
ingresso de um novo sócio no quadro, esta acolhida, 
tem o propósito de um fortalecimento conjunto. Este 
novo membro se associa para receber a eficiente 
prestação de serviços, entretanto, se em determinado 
momento as propostas que motivaram o ingresso 
deixarem de ser importantes para qualquer das 
partes, tanto para o sócio, quanto para a cooperativa, 
estes devem rever a manutenção da filiação.

Nesta edição, queremos destacar estes aspectos, 
principalmente, falar sobre as formas que levam 
o sócio ao desligamento da sua cooperativa. O 
ingresso do produtor ao quadro social se dá por 
aprovação do Conselho de Administração após 
manifestação de interesse do produtor. Ao contrário 
do ingresso, o desligamento ocorre por vários motivos 
além do pedido do sócio. Se a adesão é voluntária a 
retirada pode ser voluntária ou de ofício, pela própria 
cooperativa.

Existem três formas de retirada do sócio do 
quadro social que estão previstas no estatuto de cada 
cooperativa por deliberação da Lei do Cooperativismo, 
quais sejam, a demissão, a eliminação e a exclusão, 
conforme dispõe o artigo  21, cuja redação consta o 
seguinte:

Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender 
ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:

II - os direitos e deveres dos associados, natureza 
de suas responsabilidades e as condições de 
admissão, demissão, eliminação e exclusão e as 
normas para sua representação nas assembléias 
gerais;

No caso específico, o estatuto da Cooabriel traz 
em seu bojo, as formas de desligamento nos artigos 
15, 16 e 17 e dispõe o seguinte:

A demissão (art. 15) que não poderá ser negada, 
salvo de houver débitos pendentes, se dará 
unicamente a pedido do sócio que será dirigido ao 
presidente da cooperativa; a eliminação(art.16) 
ocorre por infração dos normativos do cooperativismo 
e da cooperativa e será decidida pelo Conselho de 
Administração enquanto a exclusão (art. 17)  ocorre 
por dissolução da cooperativa, por morte do sócio e 
por incapacidade civil não suprida.

Só para esclarecimento, a demissão ocorre 
por pedido do sócio que pretende sair do quadro 
enquanto a eliminação ocorre por uma série de 
fatores. A eliminação é o desligamento de ofício (por 
iniciativa da cooperativa) por descumprimento de 
compromissos assumidos pelo sócio quando propôs 
o ingresso no quadro. A não operacionalização do 
sócio com a cooperativa e o inadimplemento das 
obrigações financeiras são os motivos que mais 
ensejam a eliminação. 

O sócio que não utiliza da prestação de serviços 
da cooperativa ou quando utiliza não cumpre com as 
obrigações pecuniárias, não está cumprindo com o 
propósito que lhe motivou associar-se e desta forma, 
não convém mantê-lo no quando, salvo justificativas 
aceitas pelo Conselho. 

Por último, a exclusão ocorre pelos três motivos 
elencados no estatuto que são a dissolução da 
cooperativa (insolvência declarada), a morte do sócio 
e a incapacidade civil não suprida pela curatela. Este 
último caso, acontece quando o sócio por motivo 
de doença perde a capacidade mental ou física de 
administrar seus negócios. Neste caso, a exclusão 
só acontece se quem tem legitimidade, não requerer 
ao juiz a curatela ou esta não for concedida para 
representar o interditado.

PREPARO E CORREÇÃO DO SOLO 

1 - Um bom preparo do terreno começa pela análise 
química de solos, que deverá ser feita pelo produtor no 
mínimo 6 meses antes do plantio;

2.- O calcário, se necessário, será recomendado pelo 
consultor responsável baseado na análise química de solo.

3. - Descompactar o sulco de plantio mecanicamente 
com profundidade mínima de 80 cm;

4. - A gradagem deverá ser feita apenas se o objetivo 
for corrigir irregularidades do terreno ou incorporar 
calcário;

5. - O sulco deverá ficar no mesmo nível do solo, 
para evitar o enterrio da muda, e possível alagamento 
no período das chuvas;

ADUBAÇÃO DE PLANTIO - Para fazer a adubação 
de plantio o produtor deverá seguir a orientação do 
consultor responsável que indicará o fertilizante mais 
adequado de acordo com a análise de solo.

Adubação orgânica: O fertilizante orgânico 
deverá ser bem misturado ao solo para que não fique 
concentrado em um único ponto. Outra forma de uso é 
espalhado em camada fina na superfície do solo após o 
plantio deixando afastado do caule.

Adubação fosfatada: O Fertilizante fosfatado 
deverá ser bem misturado ao solo da cova ou sulco 
de plantio de forma que não fique concentrado em um 
único ponto.

ESCOLHA DA MUDA  O produtor deverá escolher 
mudas de viveiro registrados no ministério da agricultura 
que possua jardim clonal próprio e

É recomendado que sejam plantados no mínimo 
oito clones diferentes, aumentando assim a tolerância 
da lavoura às intempéries, pragas e doenças, além de 
favorecer uma melhor polinização.

As mudas devem possuir um bom sistema radicular 
e estarem aclimatadas para melhor taxa de pegamento 
quando levadas ao campo.

Boas práticas na implantação da lavoura de café

 - Ao transportar a muda para a lavoura, deve-se ter 
cuidado para não danificá-la e nem desmanchar o torrão 
ou substrato para que seu desenvolvimento não seja 
comprometido.

- Antes do plantio, se a muda foi produzida em sacola 
é orientado cortar o fundo da muda e retirar da sacola.
Se foi produzida em tubete deve-se retirar a muda do 
recipiente cortar o fundo com uma tesoura para evitar 
enovelamento de raízes. 

No momento do plantio, deve-se preservar o torrão 
ou o substrato inteiro, ou seja, acomodar  levemente 
somente a terra ao redor da muda.

As boas práticas adotadas na implantação de uma 
nova área com café, tem influência direta na formação 
da lavoura. Com isso, é sabido que o melhor ou pior 
desempenho, depende diretamente de uma série de 
etapas que devem ser cumpridas até o plantio. Nesta 
edição do Guia do Cafeicultor, trataremos a respeito 
das Boas Práticas no Plantio de Café, objetivando uma 
melhor orientação sobre como preservar as mudas 
ao máximo e proporcionar  maior desenvolvimento do 
cafeeiro no campo.

PREPARO DA MUDA, TRANSPORTE E PLANTIO

PROFUNDIDADE DE PLANTIO - No momento do 
plantio, o trabalhador deve garantir, que a muda seja 
plantada de forma que a sacola/substrato fique no 
mesmo nível do solo, dessa forma, não ocorrerá o que 
é conhecido como afogamento da muda, ou seja, solo 
em contato com o tronco da muda.

Após o plantio é extremamente importante que seja 
feita a proteção da muda contra os efeitos nocivos do 
excesso de insolação e alta temperatura.

Proteção química – Alguns fertilizantes foliares 
podem ser usados para reduzir os efeitos da alta 
temperatura e insolação;

Proteção física (folha de coqueiro ou 
“bandeirinha”) – Atentar para posicionar a folha ou 
“bandeirinha” do lado do sol da tarde e inclinada sobre 
a muda para protegê-la bem como o solo ao redor do 
sol do meio dia e da tarde;

IRRIGAÇÃO  O primeiro mês após o plantio é a fase 
de adaptação das mudas, por isso é necessário fornecer 
água em quantidade adequada;

1. Com pouca água, a terra ou o substrato da 
muda, seca, nesse caso a muda pode morrer ou ter seu 
desenvolvimento comprometido pela falta de água;

2. Excesso de água, causa encharcamento do solo, 
com isso, falta oxigênio para as raízes comprometendo 
o desenvolvimento ou levando à morte da planta;

3. Não existe “receita de bolo”, é necessário 
monitorar a umidade do solo para decidir se irriga ou 
não, evitando excesso ou falta de umidade. Atualmente 
existem ferramentas que auxiliam no monitoramento da 
umidade, como por exemplo, o tensiômetro.

Atenção: mudas amarelecendo, morrendo ou 
apresentando sintomas de falta de nutrientes nos 
primeiros 40 dias após o plantio pode ser sinal de 
excesso de água.

MANEJO DO MATO   Para um bom desenvolvimento 
inicial, a planta deve crescer livre da competição com o mato.
•  Ao realizar o plantio, o sulco deve estar livre de plantas 
daninhas;
•  Após plantado, manter as linhas de café sem mato, 
capinando ou retirando o mato manualmente;
•  Ao capinar, não atingir a muda com a enxada, evitando 
assim lesões no caule.

• Havendo necessidade em aplicar algum herbicida antes 
do plantio, se informar com o consultor ou vendedor se este 
deixa resíduo no solo capaz de causar intoxicação na muda;

• Herbicidas pré-emergentes: Ao aplicar, usar o protetor 
tipo “chapéu napoleão”. É recomendado que imediatamente 
após a aplicação, outro trabalhador pulverize as mudas com 
um fertilizante foliar para lavar a parte aérea, evitando assim 
intoxicação das plantas.

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS:

PROTEÇÃO CONTRA INSOLAÇÃO E ALTA TEMPERATURA

Dar atenção especial aos solos arenosos, pois tendem a 
atingir maior temperatura, aumentado o risco de perdas de 
mudas no campo.

A implantação é o momento em que se define o futuro da 
lavoura. Tomando todos os cuidados com o preparo de solo, 
mudas e tratos culturais, a lavoura se desenvolverá em seu 
máximo potencial com a menor perda de plantas possível. 
Todas as unidades da Cooabriel contam com uma equipe 
capacitada para orientar o produtor quanto às boas práticas 
de plantio de café.
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Entre nós....
Foto divulgação

Unidade da Cooabriel em 
Governador Lindenberg-ES

A Cooabriel esteve presente, como expositora 
na Feira do Agronegócio de Itabela-BA, evento que 
fez parte da programação da 12ª Festa do Café de 
Itabela, realizada de 24 a 26/08, nas dependências 
internas e externas do Rotary Club no município. 
Em seu espaço, a Cooabriel enfatizou o seu projeto 
de produção de mudas clonais de café conilon em 
Itabela, bem como, os inúmeros serviços que oferece 
ao setor produtivo da região. O local foi também 
um ponto de encontro para produtores, técnicos e 
visitantes e oportunidade para bons negócios.

Presente ao evento, o Diretor secretário da 
Cooabriel, Onivaldo Lorenzoni, destacou que o 
espaço de exposição da cooperativa foi importante, 
sobretudo, para receber os produtores, sócios e 
não sócios.  “A participação foi importante por 
ampliar relacionamentos com nossos produtores, 
parceiros e entidades representativas da região e 
também por divulgar os serviços que a cooperativa 
oferece, tanto na área de café, loja de insumos 
agrícola e também para lançamento de novos 
produtos, como no caso, a produção de mudas no 
município” – declarou.

“Um evento bem organizado. Muito importante a 
participação da Cooabriel pela representatividade 
e por oportunizar troca de ideias com o público. 
Nossos sócios prestigiaram o stande e fizeram 
bons negócios. Tivemos também a oportunidade 
de demonstrar as mudas e falar com os produtores 
sobre o viveiro que está sendo implantado nas 
dependências da unidade de Itabela e que atenderá 
os produtores do sul e extremo sul baiano, com 
materiais genéticos de alta qualidade adaptados 
para a região.” – destacou o gerente corporativo 
agropecuário, Alison Scalfoni.

A Cooabriel apoiou a 2ª Cappitella (24 a 26/08), em Nova Venécia-ES. 
Esteve presente no “Carrettino Della Cappitella”, desfile que demonstra as 
famílias na história do município. A Cooabriel apresentou características 
do cotidiano das famílias cafeicultoras, como o fogão a lenha, torrador 
doméstico, mudas e sacarias de café e principalmente, a homenagem ao 
idealizador da fundação da Cooabriel, o Italiano, Padre Simão Civalero.

Participação no Intercoop em Brasília 
Os representantes da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello 

(vice-presidente) e Samuel Lopes Fontes, gerente 
corporativo administrativo e financeiro, participaram 
do INTERCOOP (21 e 22 de agosto), evento realizado 
em Brasília-DF, organizado pelo Sistema OCB com 
o intuito de impulsionar a intercooperação e fortalecer 
o Cooperativismo. O evento reuniu dois momentos: 
Seminário de Autogestão e Espaço Cooperação. O 
primeiro é o maior fórum das cooperativas brasileiras 
onde são discutidos temas econômicos financeiros das 
cooperativas agropecuárias. A Cooabriel compõe o grupo 
de cooperativas que fizeram adesão à ferramenta de 
auto gestão do Sescoop e por esse motivo participa do 
fórum para conhecer as demais experiências e identificar 
os pontos que são possíveis de melhorar.

No espaço Cooperar foi realizado uma mostra 
de produtos das cooperativas e na ilha do café foi 
apresentado a todo o público presente, mais de 600 
pessoas, o típico produto capixaba, o café Conilon. “Os 

Entre os dias 2 a 4 de setembro, dois representantes 
da Cooabriel, o diretor secretário, Onivaldo Lorenzoni e 
o gerente corporativo administrativo e financeiro,Samuel 
Lopes Fontes, participaram do Fórum Baiano das 
Cooperativas Agropecuárias, que nesta ocasião, foi 
realizado no estado de Santa Catarina. Na programação, 
teve visita ao Sistema OCB de Santa Catarina, onde 
foi possível compreender a forma de organização das 
atividades agrícolas do Estado. Na agenda, ocorreu 
uma conversa com o secretário de agricultura do estado 
Sr.Airton Spies. “Foi claramente possível perceber a 
seriedade como é tratado o agronegócio”, lembra o 
diretor secretário da Cooabriel, Onivaldo Lorenzoni, 
que junto ao grupo conheceu também os trabalhos da 
Fecoagro, entidade de segundo grau, que desenvolve 
negócios com foco em compras para suas filiadas.

Na comitiva da Bahia para conhecer o 
cooperativismo Catarinense

Cooabriel em fortalecimento ao Cooperativismo

visitantes puderam tomar o Conilon de Excelência da 
Cooabriel e confirmar o prazer de saborear essa bebida 
que encanta a todos que provam”- destacou Samuel,

“Dentro da sala café foi possível fazer uma comparação 
mais coerente entre as cooperativas e também perceber 
que muitos desafios são comuns o que reforça a 
necessidade desse fórum para encontrar caminhos 
para que sirvam para todas cooperativas continuarem 
prestando um bom trabalho para os seus sócios”-  avaliou 
o vice-presidente, Luiz Carlos Bastianello.

Na programação, constou visita à Chapecó, onde 
foram recebidos pelos diretores da Cooperativa Aurora. 
“A agenda na Aurora foi muito interessante e muito 
oportuna na medida que entendemos o modelo de 
trabalho, bem como sinalizamos uma oportunidade 
comercial” - destacou Onivaldo. Nas dependências 
da Aurora, aconteceu a reunião do Fórum Baiano e a 
definição dos próximos passos e agenda de trabalho 
para 2019.

Criado para incentivar a inserção das mulheres 
no ambiente do cooperativismo e o desenvolvimento 
pessoal e profissional das integrantes o Núcleo 
Feminino da Cooabriel completa 09 anos, com um 
grande histórico de ações, seguindo o propósito de 
sua missão.  As ações são desenvolvidas por meio 
de calendário de atividades, onde as cooperativistas 
(sócias, esposas e filhas de sócios) atuam em 
conformidade com as dimensões norteadoras do grupo 
(Cooperativista, Social, Pessoal, Familiar, Grupal e 
Empreendedora). Nossos parabéns a estas incríveis 
mulheres cooperativsitas que fazem a diferença no 
ambiente do cooperativismo estadual.

No dia 19 de outubro, o Núcleo 
Feminino da Cooabriel irá 

completar 09 anos de atividades

Treinamanto motivacional recente (foto). Uma das ações 
de desenvolvimento do grupo que recebeu e recebe 
aprimoramentos constante por meio de cursos práticos, 
treinamentos, reuniões mensais, vivências, intercâmbios, 
ações sócioculturais, dias de campo, etc.

Está previsto para a primeira semana de 
outubro próximo, a inauguração da nova 
unidade da Cooabriel na cidade de Governador 
Lindenberg-ES.

A unidade terá a loja de insumos e os setores 
de comercialização, assistência técnica e 
serviços.

“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 unidade está localizada no centro de 
Governador Lindenberg, Rua São José, 808-
Fone: (27) 3744-5101.

COOABRIEL na Feira do 
Agronegócio de Itabela-BA

Cooabriel dá adeus a seu último 
sócio fundador – Miguel Piekarz

A Cooabriel perde seu 
último sócio fundador, Sr. 
Milguel Piekarz, que faleceu 
dia 10/09, aos 95 anos, 
por complicações de uma 
pneumonia e complicações 
cardíacas.

Senhor Miguel, foi um 
grande contador de histórias.  
Narrava com muito orgulho, 
principalmente, uma história 
que ajudou a construir – a da 

Cooabriel, o qual foi um dos 38 fundadores e tem participado 
dos inúmeros avanços da cooperativa ao longo dos seus 55 
anos (Ele faleceu 3 dias antes do aniversário de fundação 
- dia 13/09). “Fui fundador número 21”, costumava dizer nas 
rodas de prosa, deixando transparecer o seu orgulho em ter 
participado da criação da maior cooperativa de café conilon 
do país. Sempre de boa saúde, bom humor e muito ativo, ele 
foi a inspiração para seus familiares – 10 filhos, genros, noras, 
netos e bisnetos.   Um grande legado de trabalho, inovação 
e cooperativismo, deixado por este desbravador de origem 
polonesa, que ajudou a construir a história do município de São 
Gabriel da Palha-ES. 

 “O Miguel demonstrava realmente sua satisfação 
em ser fundador da Cooabriel. Estava sempre por perto, 
acompanhando o crescimento da cooperativa. Ele era um 
homem diferente, que conhecia o passado, mas vivia o 
presente, tanto que estava atento a tudo que passava à sua 
volta. Sem dúvidas, sentiremos falta de suas histórias e de 
sua presença nas assembleias gerais da Cooabriel. Nossa 
consideração a este cooperativista e condolências à família” 
– destacou o presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de 
Souza Neto.

Foto: Cooperfarms

Vitor Hell Raasch, completou 05 anos no 
dia 15/08. Parabéns a este lindo, filho de 
Sidinei Raasch e Deliete. Netinho dos 
sócios: Roberto Strelow Raasch e Sofia, 
Lucianlo Hell e Adelina.

Ruanne Karla Silva Pezzim, está perto de completar uma 
data linda: 15 anos (no dia 18/10). Homenagem de seus 
pais, Oclebe Pezzim (sócio) e Luciana e da irmã  Isabelly. 
Antecipamos nossos parabéns. Felicidades!

Foto: OCB

Foto divulgação
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