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GUIA DO CAFEICULTOR

Programas técnicos da Cooabriel oferecem 
oportunidade aos produtores (página 08)

COOABRIEL xxx

Ver Página 05

COOABRIEL FECHA 2018 COM RECORDE 
HISTÓRICO EM RECEPÇÃO DE CAFÉ

Faltam alguns dias para o fechamento do ano e a 
Cooabriel celebra os seus melhores resultados.

A cooperativa recepcionou até esta data (14/12),  
mais de 1, 22 milhão  de sacas de café (de 60kg) 
e  comercializou mais de 1,18 milhão de sacas.   
     O resultado de armazenagem superou o recorde do ano 
de 2014 (com 1,16 milhão de sacas recebidas). O maior 
resultado de comercialização ocorreu também em 2014 
quando a cooperativa havia comercializado 1,09 milhão de 
sacas. Cabe registrar que 2014 foi o ano da grande safra 
do Estado.

A superação da expectativa neste ano, vem de 
uma combinação de fatores, resultantes das ações da 
cooperativa com seus sócios e o mercado, bem como, a 
implantação de novos processos de gestão, a melhoria 
do clima e a entrada de novos cafeicultores ao quadro.  
   A prestação de serviços, especialmente voltados ao 
incentivo à melhoria da produção das lavouras e a prática 
constante de valores nos negócios com os sócios e o 
mercado, contribuíram com este resultado, segundo 
análise dos dirigentes. “Cuidar e dar segurança ao produto 
do sócio é uma constante prática de valor da Cooabriel que 
traz a marca da credibilidade de seus donos - os sócios” 
– avaliou satisfeito o presidente da Cooabriel, Antônio 
Joaquim de Souza Neto.

A Cooabriel oferece uma gama de serviços para dar 
suporte à atividade dos seus cafeicultores, dentre eles, 
empréstimos de sacarias, armazenagem, financiamentos 
equivalência café de insumos para a lavoura, mudas, 
análises de solos e plantas, assistência técnica e outros. 
     “Estamos fechando o ano de 2018 em um bom resultado e isto 
agradecemos aos nossos sócios pela credibilidade e também 
nossos colaboradores pelo empenho e dedicação” destacou.

Após alguns anos sem ataque significativo 
dessa praga, nesta safra a broca do café 
(Hypothenemus hampei) voltou a “tirar o sono 
do cafeicultor”. Nesta edição falaremos um 
pouco sobre alternativas de manejo e os 
prejuízos, dessa que é considerada a principal 
praga da cultura do café conilon e arábica.

Falaremos sobre métodos de controle, 
dentre eles  as armadilhas - ver foto (controle 
cultural da broca), que tem se mostrado eficiente 
na redução da população, tanto da broca do 
fruto, como na broca da haste, permitindo a 
captação de ambas isso em horários de difícil 
controle químico, ou seja, após anoitecer, que 
é quando também acontece maior revoada das 
fêmeas.

COOABRIEL REALIZA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ATÉ 2023
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Antônio Joaquim de Souza Neto
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Abençoado 2018

Governador Lindenberg-ES sedia a 12ª unidade da Cooabriel

A  12ª unidade da Cooabriel atende desde o mês de 
outubro no município de Governador Lindenberg-ES e 
oferece os serviços de lojas de insumos, comercialização 
de café, assistência técnica e outros.

A solenidade de inauguração (10/10) reuniu um 
público em torno de 100 pessoas, formado por diretores 
e sócios da Cooabriel, autoridades, outros produtores 
de Lindenberg e região, representantes de empresas de 
fomento e entidades de classe, equipe gerencial e outros 
colaboradores.

“Esta é uma região com muitos produtores e a 
Cooabriel tem como oferecer inúmeros serviços de 
suporte à cafeicultura da região, especialmente, com a 
loja de insumos, assistência técnica, comercialização e já 
temos um projeto de ampliação com aquisição de terreno 
para construção de armazém na região” - destacou o 
presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza 
Neto,na ocasião.

Sócios da região, expressaram a satisfação com a 
nova unidade, como o sócio, Nilo Strelow, que reside 
no município, no Cº Dr. Benvindo, em torno de 20km do 
centro da cidade. “Fiquei muito satisfeito com a loja aqui 
porque está próxima à propriedade. É um apoio muito 
grande para quem já é sócio e também vai ajudar mais 
produtores porque pratica a concorrência justa dos preços 
dos produtos. Vejo que muitos produtores vão se associar 
à cooperativa. Isto é muito positivo” – declarou Nilo.

Boas vindas também do Prefeito de Lindenberg, Sr 
Geraldo Loss, que agradeceu a abertura da unidade 
no município. ”Um orgulho para Lindenberg receber 
um empreendimento de uma Cooperativa desse porte, 
respeitada em todo Brasil e que oferece uma concorrência 

sadia. Vem para somar e trazer mais benefícios aos 
nossos produtores rurais.  O município agradece em 
fazer parte desta conceituada cooperativa” – pontuou.

O Superintendente do Sistema OCB-Sescoop/ES, 
Carlos André de Oliveira, prestigiou o evento. “Hoje é um 
dia de alegria para o cooperativismo. Feliz em prestigiar 
mais um passo no desenvolvimento da Cooabriel, uma 
cooperativa forte, organizada, ética e bem conduzida. 
A Cooabriel é a maior cooperativa agropecuária do 
Espírito Santo e a maior cooperativa de café conilon do 
mundo…A Cooabriel significa credibilidade. Seu sócio 
pode dormir tranquilo quando comercializa, deixa seu 
café armazenado. Quem não é sócio venha, se associe..
A Cooabriel em 55 anos de existência nunca deu prejuízo 
aos produtores. Nunca teve mancha. Um orgulho para o 
cooperativismo. Parabéns e que Deus proteja”.

Gerentes de áreas estratégicas da cooperativa 
participaram do momento. 

O gerente corporativo comercial e técnico, Carlos 
Augusto Pandolf, que coordenou todo projeto da loja, 
externou sua satisfação: “Me deixa muito feliz este 
momento, principalmente, pela grande presença dos 
produtores. E quero agradecer a todos que fizeram 
acontecer”. 

“A unidade de Lindenberg inaugura e marca um 
momento especial da cooperativa. É o local que 
escolhemos para inaugurar a nova marca da Cooabriel 
em toda comunicação visual, como placas, sinalizações 
e outros elementos. Muito feliz por tudo.” – declarou o 
gerente corporativo administrativo e financeiro, Samuel 
Lopes Fontes.

A gerente da nova loja, Nirlene Barcelos, já atuou 
por mais de cinco anos como consultora técnica da 
Cooabriel em várias regiões. Conduz os trabalhos 
junto aos colaboradores, Mateus Fornaciere e Emanuel 
Santiago de Almeida. “Estou feliz demais e muito 
honrada por estar nesta nova fase representando a 
Cooabriel. Convido os produtores a conhecerem a 
loja. Trabalhamos com os produtores, em especial, 
com os cafeicultores com vários serviços. Temos 
todos os produtos na loja, fertilizantes, defensivos, 
equipamentos, ferramentas, oferecemos assistência 
técnica, serviço de comercialização de café, análise 
de solo e outros. Estamos esperando os produtores. 
Venham se associar e participar de todos os benefícios 
que a Cooabriel oferece” – destacou.

BOAS VINDAS AOS 
NOVOS SÓCIOS

A Cooabriel promoveu dois encontros (26 e 27/11) 
para receber o novos cafeicultores que fazem parte do 
seu quadro. 

Os eventos foram conduzidos por membros da 
diretoria e gestores da Cooperativa. O principal objetivo 
foi levar informações gerais sobre serviços, identidade e 
os preceitos estatuários que regem a relação cooperativa 
e sócio. Os encontros aconteceram em Nova Venécia-
ES, (26) e em São Gabriel da Palha (27).

Total no ano - Em 2018 (até dia 11/12) foram 
integrados ao quadro social da Cooabriel , 426 
novos cafeicultores.

Temos muito a agradecer a Deus por termos vencido 
os desafios dos anos difíceis em nossa região agrícola, 
especialmente, os impactos dos últimos 03 anos. 

Entramos em 2018 com esperança, amparados 
pela expectativa de melhorias no clima com o retorno 
das chuvas nas regiões de produção, na atitude 
positiva de nossos cafeicultores que ouviram nossos 
conselhos para olharem para frente e cuidarem das 
lavouras na forma que podiam esperançosos com 
melhores resultados. E seguimos também com a 
implementação do novo modelo de gestão na condução 
da Cooperativa, sempre unidos mantendo a gama de 
serviços de suporte. 

Há alguns dias do final de 2018, estamos refletindo 
a respeito da importância desse modelo de trabalho 
que a nossa cooperativa desenvolve junto a seu quadro 
social. Uma relação genuínamente cooperativista, que 
atua na busca  incansavel da melhoria da condição de 
seus cooperados e prática da ajuda mútua. “Somos 
satisfeitos de sermos Cooabriel”. Aqui, todos nós 
trabalhamos na premissa de que o trabalho sério, ético 
e profissional sempre vem com bons resultados. E neste 
momento juntos celebramos os melhores resultados.

A cooperativa recepcionou até esta data (14/12),  
mais de 1, 22 milhão  de sacas de café (de 60kg) e  
comercializou mais de 1,18 milhão de sacas.  A superação 
da expectativa neste ano, vem de uma combinação 
de fatores, resultantes das ações da Cooperativa 
com seus sócios bem como, a implantação de novos 
processos de gestão, a melhoria do clima e a entrada 
de novos cafeicultores ao quadro. 

Buscamos e lutamos para fazer sempre o melhor 

para nosso produtor. Claro, existem variáveis, como 
o preço do produto, que não podemos resolver, mas 
seguimos lutando.

Cabe recordar que neste último trimestre estivemos 
bem próximo de nosso cafeicultor nas mais variadas 
promoções, e  nesta edição divulgamos algumas: Os 
dias de campo nas regiões de ação nos dois estados 
(ES e BA), reuniões técnicas, palestras, encontros 
de conselheiros, encontro de novos sócios, concurso 
“Conilon de Excelência Cooabriel”, inauguração da 
nova unidade (em Governador Lindenberg-ES) e 
muitos outros.

Quanto ao concurso, quero recordar da importância 
da solenidade que premiou os 20 melhores lotes de 
café conilon da safra 2018, produzidos pelos sócios.
Foram premiados os 10 na categoria conilon cereja 
descascado e 10 na categoria conilon natural.

Enfim, em 2018, a Cooabriel completou 55 anos 
de história em uma posição sólida e principalmente,  
cumprindo seu verdadeiro papel como suporte da 
atividade de seus sócios. Queremos ampliar ainda 
mais, abrir novas frentes e aprimorar o que já fazemos. 
Para isto, nossa equipe se empenhou para construir 
o novo planejamento que norteará as ações para até 
2023, quando também será a celebração de 60 anos 
da Cooperativa.

Vamos então permanecermos unidos, pois juntos 
somos fortes. Agradecemos pela confiança e que 
nossa parceria seja ainda mais forte em 2019. 

Boas festas a todos! Feliz Ano Novo!

Loja da Cooabriel em Governador Lindenberg-ES
Rua São José, 808 - Centro |  (27) 3744-5101



 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 Cooabriel premiou os 20 lotes vencedores do XV 
Concurso Conilon de Excelência Cooabriel-safra 2018.

Foram premiados 10 lotes da categoria de café 
conilon natural e 10 lotes da categoria de café conilon 
cereja descascado, com avaliação de 71 amostras 
inscritas pelos sócios, provenientes de propriedades 
de 13 municípios do Estado do Espírito Santo. No total 
foram 77 sócios inscritos.

A Cerimônia de premiação foi realizada no mês de 
outubro (24) no Centro de Eventos, Palácio Café Conilon, 
em São Gabriel da Palha-ES e reuniu um público de mais 
de 200 pessoas formado por diretores e conselheiros da 
cooperativa, sócios inscritos e seus familiares, outros 
sócios potenciais produtores de conilon de qualidade, 
autoridades, empresas patrocinadoras, empresários 
do café, lideranças, técnicos, membros da equipe e 
convidados.

Foi também ministrada palestra com o tema 
“Indicações Geográficas no mundo e a importância da 
Indicação de Procedência no Espírito Santo para o Café 

Conilon” com o diretor do INOVATES,  Gabriel Fabres 
Beliqui.

Degustador por 11 anos, nos concursos da Cooabriel, 
o especialista em degustação de café, Vanildo Págio, 
fez as considerações sobre as fases de degustação das 
amostras. 

O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza 
Neto, recordou na ocasião, aspectos históricos dos 15 
anos do Concurso Conilon de Excelência, recordou o 
empenho da Cooabriel junto a vários parceiros para 
elevar o padrão de qualidade do café conilon no período 
e agradeceu a todos que se empenharam nesse 
avanço. “O concurso promoveu um grande avanço da 
qualidade do café conilon em 15 anos. Agradeço aos 
sócios, potenciais produtores de conilon, aos parceiros, 
colaboradores, aos profissionais que se empenharam 
no processo de melhoria do conilon” – destacou. 

Ao final, houve um momento de brinde “em café” para 
marcar os 15 anos do Concurso Conilon de Excelência 
Cooabriel.

Segredo de campeões

Vencedores do XV Concurso Conilon de Excelência Cooabriel -safra 2018

• De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) o Brasil deverá fechar o 
ano de 2018 com  59,6 milhões de sacas de café 
produzidos. 

• O Brasil deve encerrar o ano de 2018 com 
exportações de 34,5 milhões de sacas de café verde, 
solúvel e torrado & moído, segundo o Conselho dos 
Exportadores de Café do Brasil -Cecafé. 

• O café conilon é a principal matéria-prima do 
solúvel.

• O Espírito Santo vai ter mais uma fábrica de café 
solúvel. A Cia Cacique de Café Solúvel vai investir 
US$ 60 milhões na construção de uma unidade para 
produção de café solúvel na cidade de Linhares-ES. 

• As exportações brasileiras de café solúvel devem 
superar 80 mil toneladas ao fim de 2018, segundo 
Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel 
(Abics).

• Brasileiro é o que consome mais café no mundo.  
De acordo com estudo feito pela Euromonitor 
International, o consumo brasileiro de café cresceu 
entre 3% e 3,5% em 2018 atingindo 22,9 milhões de 
sacas de 48 quilos (já descontadas as perdas após 
a torrefação e moagem).

• A Cooabriel premiou os melhores cafés da 
safra 2018, inscritos no XV Concurso Conilon 
de Excelência. Foram premiados 10 lotes da 
categoria de café conilon natural e 10 lotes da 
categoria de café conilon cereja descascado. Os 
Campeões foram os socios: Sr. Jorcelino Boone 
Herzog (categoria café natural) e Sr. Ari Fernandes 
Saturnino (categoria cereja descascado).

• A cooperativa recepcionou até esta data (14/12),  
mais de 1, 22 milhão  de sacas de café (de 60kg) e  
comercializou mais de 1,18 milhão de sacas. 

•  A broca do café (Hypothenemus hampei) voltou 
a “tirar o sono do cafeicultor” 
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1º (cereja)- Ari Fer-
nandes Saturnino.

3º (cereja)-Cristina U. 
Bastianello. (r.Mãe)  

2º (cereja)-Edgar 
Bastianello.

4º (cereja)-Djalmir 
Massucatti.  

5º(cereja)-Flávio 
Bastianello.

6º (cereja)- Rodrigo 
Márcio Rigo.

7º (cereja)- Wilson 
Luciano Mont Mor.

8º (cereja)- Djalmir 
Aguiar Massucatti.  

9º (cereja)-Francisco 
Paula G. Martinelli. 
(r. Bernardo)

10º (cereja)-Robson 
Bastianello.

1º (nat.)- Jorcelino 
Boone Herzog.

2º (nat.)- Adair 
Batista Borges.

3º (nat.)- Marcos 
T.Herzog Silva.

4º (nat.)- Valmir 
Herzog.

5º (nat.)- Rogério 
Pupim.

6º (nat.)-Ademar 
Onofre

7º (nat.)-Sulane 
Xavier V.Herzog

8º (nat.)-Jorcelina 
P.Araújo Cuquetto

9º (nat.)-Victório 
Pelluzio Júnior

10º (nat.)-Thiago Herzog 
da Silva (representante)

O vencedor da categoria Conilon Natural, o sócio, 
Sr. Jorcelino Boone Herzog, disse que as fases de 
colheita e secagem são importantes e por isto concentrou-
se na maturação uniforme do grão. No caso, aproveitou 
o bom clima na fase de secagem e colheu quando os 
grãos apresentavam 90% de maturação. “Colhi e levei 
para o mesmo dia no terreiro de pedra. E quando eu 
preparava e via o meu café todo uniforme, madurinho, eu 
criei uma expectativa de chegar pelo menos no terceiro 
lugar”-destacou.  

O sócio participou no concurso da Cooabriel do ano 
anterior (2017) e obteve o 7º lugar na mesma categoria 
(natural) e decidiu fazer diferente. Como dito acima, a 
prioridade foi a colheita de grãos com 90%  maduros, 
mas outras etapas que antecederam a colheita, foram 
fundamentais, tais como, escolha do clone que separou  

O Vencedor da categoria Conilon Cereja 
Descascado o sócio Sr. Ari Fernandes Saturnino, 
também apostou na maturação do grão para apurar 
doçura e sabor ao grão. Com lavouras localizados em 
áreas de altitude (em torno de 700 metros), o produtor 
disse que isto torna a maturação do café mais 
demorada e aproveitou para esperar o café atingir 
o ponto certo utilizando uma habilidade pessoal de 
provar o grão cereja colhendo nas carreiras madura, 
previamente selecionadas. “Sou cozinheiro. Fui chef 
de cozinha (italiana e mexicana) nos Estados Unidos 
por 03 anos mais ou menos e usei a experiência em 
absorver os gostos e na hora de provar o café no pé 
pude diferenciar o sabor. Os mais doces e saborosos 
fiz o lote” – declarou 
    Sr. Ari Fernandes Saturnino, do Sitio Vista Alegre, 
Cº Alto São José, município de Mantenópolis. É sócio 
da unidade de Alto Rio Novo-ES.

Um produtor, acompanhando a lista dos vencedores 
do XV Concurso Conilon de Excelência, perguntou, 
como se faz para ganhar um concurso deste? 
Os sócios, campeões deste XV Concurso - safra 
2018, deram algumas dicas. E a maturação do grão 
foi um grande diferencial nos lotes campeões.

para o preparo do lote, boa condução da lavoura, 
adubação bem feita.

Sr. Jorcelino Boone Herzog, do Sítio Guaraní 2, 
Córrego Guarani, Nova Venécia. O sócio movimenta na 
unidade da Cooabriel de Águia Branca-ES. 



4   NOVEMBRO | DEZEMBRO

Espaço Sustentável
Samara Cuquetto Batista Consultora Técnica - Cooabriel  

SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICA E COOPERATIVISMO

Black Friday

Presidente da Cooabriel recebe Comenda do 
Mérito Dário Martinelli

O presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de Souza 
Neto, recebeu a Comenda do Mérito Dário Martinelli, 
em sessão solene realizada no dia 30 de outubro na 
Assembleia Legislativa, em Vitória-ES.

A Comenda do Mérito Dário Martinelli, é uma honraria 
criada pela Resolução 5.291/2018, proposta pela 
deputada Luzia Toledo para  homenagear lideranças 
e profissionais envolvidos no processo de cultivo e 
industrialização do café.

“Me sinto muito honrado em ter recebido essa 
Comenda, que faz alusão ao grande ícone da cafeicultura 

A Cooabriel realizou com sucesso mais uma campanha 
Black Friday (23 e 34 de novembro) em todas as sua lojas 
de insumos localizadas no Espírito Santo e na Bahia.

Cooabriel encerra programação de 
eventos técnicos de 2018

A Cooabriel finaliza no dia 19 de dezembro a 
programação do ciclo de palestras técnicas e Dias de 
Campo. O local escolhido para o último evento do ano 
será Alto Rio Novo-ES, com um Dia de Campo.

Neste ano, a Cooabriel promoveu muitas atividades 
para os produtores rurais. Neste ciclo (setembro 
a novembro de 2018), mais de 700 sócios foram 
beneficiados com os eventos. Os temas debatidos 
foram: Manejo de plantas daninhas na cultura do café, 
nutrição, manejo de poda e desbrota, controle de pragas 
e doença e boas práticas de plantio.

Durante o mês de novembro, foram realizados dias 
de campo nos municípios de Nova Venécia, São Gabriel 
da Palha e Vila Valério no Espírito Santo e Teixeira de 
Freitas e Itabela na Bahia. 

Também aconteceu uma Palestra Técnica em São 
Gabriel da Palha (28/11) com grande participação dos 
produtores  e contou como tema “Manejo de Plantas 
Daninhas na Cultura do Café com o Herbicida Alion”. De 
acordo com o gerente corporativo técnico e comercial 
da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, o evento 
proporcionou muita interação entre os produtores.

“Eles têm acesso à muita informação porque falam 
direto com a fonte. Além disso, têm acesso a descontos 
e promoções diferenciadas para o evento”, disse.

O coordenador técnico, Perseu Fernando Perdoná, 
disse que o objetivo é atender cada vez mais localidades. 
“Em todo o ano de 2018, realizamos 20 eventos em 18 
municípios. A meta para 2019 é dobrar esse número e 
beneficiar um número ainda maior de sócios”, finalizou.

Cooabriel na Semana Internacional do Café 

A Cooabriel esteve presente na Semana Internacional 
do Café -SIC (07 a 09/11), com mais de 25 representantes 
e fez parte da comitiva do Estado do Espírito Santo, junto 
a outras delegações capixaba.

O evento, que foi realizado em Belo Horizonte-
MG, reuniu cafeicultores, torrefadores, classificadores, 
exportadores, compradores, fornecedores, empresários, 
baristas, proprietários de cafeterias e apreciadores, em 
uma extensa programação.

Nossa equipe participou de vários eventos da 
programação da Feira.

No“Coffee of the Year” 2018, concurso que elegeu os 
melhores cafés do Brasil, nas categorias Coffea canephora 
(Conilon/Robusta) e Coffea arábica, sócios da Cooabriel,  
competiram com as 30 melhores amostras de café do 
País na categoria robusta.

COOABRIEL RECEBE GTEC 
COOPERATIVAS DOS ESTADOS 

DE MINAS E SÃO PAULO 
A Cooabriel recebeu (04/12) uma comitiva de profissionais 

técnicos que atuam na área de gerenciamento técnico na 
cafeicultura de café arábica de 13 cooperativas dos estados 
de Minas Gerais e São Paulo. O grupo denominado GTEC 
Cooperativas foi recebido pela diretoria da Cooabriel na 
sede em São Gabriel da Palha e gerência de café onde 
trocaram várias informações sobre atuação de mercado, 
estrutura de armazenagem, serviços técnicos e comercial 
e relações com sócios. O grupo visitou armazéns e viveiro 
da cooperativa e propriedade de sócio.

Na edição passada, falamos que a sustentabilidade 
é construída com o desenvolvimento econômico, 
responsabilidade social e ambiental. Nesta edição vamos 
entender um pouco melhor a sustentabilidade econômica 
e como o cooperativismo ajuda os produtores alcançarem 
o desenvolvimento e a sustentabilidade econômica da 
sua atividade.

A falta de gestão da propriedade, as baixas 
produtividades, qualidade ruim do produto e falta de 
assistência técnica são alguns problemas que vão dificultar 
os produtores a terem boas margens de lucro e sucesso 
na atividade. 

Quando falamos de gestão, estamos falando de 
todos os controles, anotações, despesas, venda de café, 
eficiência de maquinários e mão de obra, produtividade, 
qualidade, custo de produção, e muitos outras atividades 
que temos que controlar no dia a dia da propriedade. 
Quando não temos estas  informações fica difícil tomar a 
melhor decisão.

A propriedade, “a terra”, é o maior patrimônio do 
produtor rural, que investe um capital alto para adquirir este 
bem. Desta forma, o produtor precisa ver sua propriedade 
rural como uma empresa. Qualquer pessoa que se dispõe 
a investir capital pra abrir uma empresa busca ter renda e 
lucro com a atividade que está desenvolvendo, para isso 
precisa de boa administração, ter sempre os números 
em mãos, para cada dia poder tomar as melhores 
decisões. Na cafeicultura não é diferente, temos que ser 
profissionais, ter o maior número de informações possíveis 
para tomar as melhores decisões. Assim, vamos saber 
quanto gastamos pra produzir, qual talhão não está com 
produtividade satisfatória, se algum maquinário não está 
tendo bom rendimento, dentre outros.

O cooperativismo tem um papel importante neste 
processo, pois busca o desenvolvimento social a partir 
do desenvolvimento econômico da comunidade. Assim, 
a cooperativa, que é a união de pessoas com objetivos 
comuns, participa no processo ao oferecer aos seus 
cooperados serviços e produtos que vão dar suporte 
para o produtor desenvolver sua atividade econômica. A 
Cooabriel, por exemplo, trabalha para oferecer o maior 
número de serviços aos seus cooperados, dando suporte 
desde o plantio da lavoura ate a comercialização do café. 

de conilon, Dário Martinelli. A homenagem a Dr. Dário 
Martinelli, representa um reconhecimento muito sincero, 
a este líder visionário, que mudou a história de cultivo do 
café no Espírito Santo, quando introduziu o café conilon 
por São Gabriel da Palha, enquanto prefeito da cidade 
(1970), na busca de iniciativas para salvar a economia 
do município. Ele via o município devastado após o 
programa de Erradicação do Café do Governo Federal 
(década de 60) e viu no café conilon a solução para a 
crise. Ele estava certo e devemos muito ao Dr. Dário, 
que teve uma vida voltada à cafeicultura de conilon, com 
apoio à expansão e melhoria da qualidade da variedade. 
Agradeço muito, especialmente pela homenagem a 
este grande líder. Esta medalha precisa continuar e 
ser levada a muitos outros nomes que promoveram o 
desenvolvimento da cafeicultura” – destacou, Antônio 
Joaquim de Souza Neto.

Dário Martinelli – Foi considerado o “pai do conilon” 
no Espírito Santo, em função de esforços feitos para 
superar a crise gerada, em São Gabriel da Palha, pelo 
Programa de Erradicação do Café do Governo Federal 
na década de 60.  Ele nasceu em Santa Teresa, em 1933, 
e começou sua trajetória política no final da década de 
1960 como vereador em São Gabriel da Palha. Exerceu 
o cargo de prefeito do município por dois mandatos. Foi 
também deputado estadual e presidente da Cooabriel 
por dois mandatos (01-04-93 a 31-03-99). Faleceu em 
03 de setembro de 2015.

Ao todo foram selecionadas mais de 400 amostras de 
diferentes regiões produtoras de café do Brasil, nas duas 
categorias (150 Melhores Classificados da Categoria 
Arábica e 30 Melhores da Categoria Robusta).

As análises foram realizadas por especialistas em prova 
de café e também pelo voto do público com desgustação  (às 
cegas) onde o público votou o café de sua preferência.

Os campeões - Os campeões do “Coffee of the Year” 
2018 nas duas categorias foram do Espírito Santo. Coffea 
canephora (Conilon/Robusta)  – O primeiro lugar foi do 
produtor, Luiz Cláudio de Souza, de Muqui-ES, sul do 
Estado. Na mesma categoria, três amostras do Café da 
Família Venturim, sócios da Cooabriel (São Domingos do 
Norte-ES) foram classificadas entre os cinco melhores.

Na categoria arábica, o vencedor foi o produtor capixaba, 
Afonso Lacerda de Abreu, de Dores do Rio Preto-ES.

O consultor técnico da Cooabriel, Gilberto Monteiro 
Tessaro, que acompanhou a comitiva da Cooabriel na 
Feira, falou da importância do evento para divulgação 
das regiões produtoras de café do país, bem como, a 
integração de toda cadeia produtiva. Falou ainda do 
universo de possibilidades de preparo e relacionamentos 
de mercado.  “Durante o período que estive na SIC, 
vi a real dimensão do mundo dos cafés especiais. Vejo 
oportunidades tanto para a cooperativa quanto para os 
produtores de conilon desenvolverem a produção de 
cafés especiais e conquistarem novos mercados para os 
mesmos” – destacou.
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Luiz Vicente Santos Thomaz, Engenheiro Agrônomo, Consultor Técnico da Cooabriel ,  Perseu Fernando Perdoná, Engenheiro 
Agrônomo, Coordenador Técnico da Cooabriel e Renato Strelow, Técnico Agrícola - Consultor Técnico da Cooabriel 

CONDUTA
BROCA DO CAFÉ

Após alguns anos sem ataque significativo dessa 
praga, nesta safra a broca do café (Hypothenemus 
hampei) voltou a “tirar o sono do cafeicultor”. Nesta edição 
falaremos um pouco sobre alternativas de manejo e os 
prejuízos, dessa que é considerada a principal praga da 
cultura do café conilon e arábica.

A broca do café é originária da África. No Brasil, a 
praga foi introduzida junto com os primeiros lotes de 
mudas e sementes de café importado no ano de 1913 
em São Paulo, de onde 
espalhou-se por todo 
território nacional.

O inseto causa 
danos à produção em 
todos os estágios de 
desenvolvimento do 
fruto, inclusive quando 
ainda chumbinho. A 
denominação “broca do 
café” é devido ao inseto 
criar cavidades no grão, 
perfurando até atingir a 
semente, onde a fêmea 
irá ovipositar ao longo de seu ciclo de vida de 31 até 
119 ovos, isso acontece quando o fruto toma forma de 
chumbão verde, nesta fase o fruto apresenta teor de 
umidade adequado para a praga se reproduzir. 

Ciclo de vida - A fêmea fecundada perfura o fruto 
geralmente na região da coroa, fazendo uma galeria 
até chegar na região da semente (para penetrar o fruto 
leva em torno de 7 dias). Depois alarga-se a galeria, 
transformando em uma câmara onde realizará a 
postura. O número de ovos por câmara dificilmente vai 
passar de 20. O período de incubação dos ovos é de 
4 a 16 dias. A fase larval é de 4 a 10 dias, e o período 
pupal é em média 10 dias. O ciclo evolutivo médio da 
broca é de 28 dias. O inseto adulto sobrevive de uma 
safra para outra, em frutos do café caídos no solo ou 
ainda presentes nas plantas. Após a colheita, as chuvas 
propiciarão condições ideais de sobrevivência, outro 
fator que também pode influenciar é a desuniformidade 
da florada, pois terá um período maior de alimentação.

Prejuízos - Após a penetração no fruto a praga cria 
galerias para posterior postura, daí surgem as larvas 
que se alimentam parcialmente ou totalmente da 
semente. Em grandes infestações, reduz-se muito 
o percentual de grãos perfeitos, consequentemente 
aumenta a quantidade de grãos quebrados, perfurados 
e de escolha, naturalmente quebra de peso, além de 
sabor ruim e mau aspecto. Para uma saca com 85% de 
grãos brocados a perda de peso pode chegar a 20%. 
Os grãos brocados também resultam em prejuízo na 
classificação, visto que para cada 5 grãos perfurados 
é atribuído um defeito. Ainda deve-se considerar como 
grande prejuízo a queda de frutos quando ainda na fase 
chumbinho.

Controle Biológico - Vespa de Uganda:  Reproduzida e 
comercializada pela Cooabriel, se mostra como uma opção 
importante no conjunto de medidas de controle para ambas 
as brocas: fruto e haste. Utiliza-se 10 mil insetos por ha, 
com repovoamento anual.
Controle Biológico   - Beauveria Bassiana: Trata-se de 
um fungo reproduzido em laboratório, que tem se mostrado 
muito eficiente no controle da broca do fruto. Seu uso deve 
ser feito em dias de alta umidade e baixa temperatura, e 
enquanto não pulverizado na lavoura deve ser conservado 
em ambiente refrigerado.
Controle Químico:  Para melhores resultados no uso 
de defensivos para o controle da praga é extremamente 
importante que o produtor realize o monitoramento a fim 
quantificar o grau de infestação e o momento mais apropriado 

Materiais necessários: 1 garrafa pet de 2 litros, 1 frasco difusor de vidro de 10 a 30 ml, com tampa de 
borracha ( tipo frascos de vacina humana ou animal), 1 pedaço de Arame flexível de aproximadamente 
40 cm, 2 canos inox de 1 a 2 cm encontrado em casa de material de pesca, ou também pode ser usado 
cano de cotonete ou pirulito cortado, 1 frasco de tinta óleo ou esmalte sintética vermelho.
Modo de fazer: Cortar com estilete a abertura de captura, e pintar a garrafa com a tinta vermelha. Furar o 
fundo da garrafa e passar o arame dando uma pequena torcida na medida da altura do frasco difusor. 
Difusor: localizado no centro da armadilha, preso ao arame que contém o atraente, e libera de maneira 
contínua, por efeito de evaporação. Vidro de 10 milímetros com tampa de borracha com furo de 2 
milímetros.
Atraente: Mistura de álcool Etanol (250 ml) e Metanol ( 750 ml) para formar 1 litro que ira abastecer os 
frascos das armadilhas.
O líquido da captura: Se compõe da mistura de água (200 ml aproximadamente) e um pouco de 
detergente líquido neutro (10 ml), para afogar a Broca.

de realizar a pulverização. Esse controle deve iniciar quando 
o nível de infestação atingir de 3 a 5%, devendo utilizar 
produtos químicos com registro para a cultura. Atualmente 
existem 22 produtos comerciais registrados para a cultura do 
café. Mesmo após a aplicação do inseticida deve-se continuar 
o monitoramento e se alcançar o nível de infestação, deve-se 
pulverizar novamente, respeitando o período de carência 
do produto usado.
Controle Cultural -   Catação de grãos: Não deixar grãos 
de café sem colher na planta e evitar que esses fiquem na 
lavoura, pois, são grandes hospedeiros e disseminador 
desta praga;
Controle Cultural -  Secagem correta : O Café conilon deve 
ser armazenado com umidade abaixo de 14,7%, assim não 
permite o desenvolvimento das larvas vivas para o armazém;

OBS: Apesar de não ser perigoso em contato com a pele e não intoxicar por inalação, deve se ter o máximo de cuidado com 
o METANOL. Muito semelhante em cor, cheiro e gosto com o aguardente (cachaça), pode ser facilmente confundido. Se em 
contato direto com olhos pode causar cegueira e se ingerido pode causar morte. O Frasco deve ter identificação clara, ficar 
trancado em local seguro livre de acesso de animais, crianças e pessoas desavisadas.

Armadilhas ( Controle Cultural) - Tem se mostrado eficiente na redução da população, tanto da broca do fruto, como 
na broca da haste, permitindo a captação de ambas isso em horários de difícil controle químico, ou seja, após anoitecer, 
que é quando também acontece maior revoada das fêmeas.  A finalidade principal da armadilha é a captação de brocas 
para estudo e monitoramento da infestação (no mercado é possível comprar prontas com o feromônio- atrativos para 
a broca), porém, a nível de campo, observamos que podemos usar com muita eficiencia como mais uma opção aos 
métodos de controle já existentes tendo um resultado positivo durante o ano todo e durante as 24 horas do dia, com 
um custo bastante baixo, inclusive ,sendo fabricada na propriedade com reciclagem de garrafas pet de 2 litros.

Como confeccionar a armadilha?

Nesta edição, abordaremos um assunto 
pouco usual para nossa conversa, mas de uma 
importância substancial, tanto para a cooperativa 
quanto para o cooperado e a sociedade onde 
convive. 

Queremos falar um pouco sobre a conduta 
no cumprimento dos compromissos   de cada  
um dento da cooperativa e em especial, o que 
diz o artigo 12, inciso II do Estatuto Social da 
Cooperativa, com o seguinte teor: “satisfazer 
pontualmente seus compromisso com a 
cooperativa, dentre os quais o de participar 
ativamente da sua vida social e empresarial, 
saldar seus compromissos financeiros 
assumidos com a mesma, ficando a Diretoria 
Executiva autorizada a comercializar, em caso 
de atraso, a quantia necessária de seu café para 
liquidação de sua dívida, a partir do primeiro 
dia após o vencimento ou abater seus débitos 
de seu capital integralizado, neste último caso, 
acrescido de exclusão do quadro social;”.

O primeiro entendimento, diz respeito à 
participação pessoal de cada um no dia a dia da 
cooperativa, seja direta ou indiretamente. Cada 
cooperado é acima de tudo, um fiscal e gestor 
da cooperativa. 

O segundo, refere-se aos compromissos 
financeiros assumidos pelo cooperado com a 
cooperativa. 

A cooperativa funciona com uma engrenagem. 
Temos nossos fornecedores onde assumimos 
compromissos e nossos cooperados onde 
repassamos os compromissos assumidos. Se 
isto não acontece, é um “dente” da engrenagem 
que rompe. Se algum cooperado toma 
empréstimo com a cooperativa e não honra esse 
compromisso pecuniário, isto traz dificuldades 
para a cooperativa que também precisa honrar 
o compromisso assumido com o fornecedor 
porque não recebeu o bem ou valor repassado. 
Isso acarreta custo mais caro porque acaba 
se socorrendo nas instituições financeiras, 
inviabilizando empréstimos a outros cooperados 
que necessitam dos recursos.

cada inadimplemento é um dente da 
engrenagem. Quando há inadimplência, os juros 
da operação inadimplente também se tornam 
mais altos até mesmo para cobrir custos extras 
não previstos na adimplência. 

A adimplência (pagamento pontual) produz 
efeitos exatamente contrários aos acima 
citados e a cooperativa acaba se tornando mais 
competitiva, possibilitando uma prestação de 
serviços mais eficiente, que é também o que 
ocorre com o cooperado que se desonera no 
pagamento de juros moratórios, muitas vezes 
custas processuais e honorários de advogado 
quando a operação vai para justiça. 

O ajuizamento de uma operação inadimplente 
em tempos atuas é uma necessidade do credor 
para evitar a prescrição do crédito pelo decurso 
do tempo e a prescrição é perda do direito por 
omissão do credor em promover o ajuizamento 
ou o protesto do crédito. 
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Entre nós....
Foto divulgação

NÚCLEO FEMININO RECEBE 
NOVAS INTEGRANTES

Membros de três conselhos da Cooabriel 
(Administratrativo, fiscal e consultivo) se reuniram para 
uma reunião muito importante (Reunião do Conselho 
Consultivo 2018) no último dia 23 de novembro, em São 
Gabriel da Palha-ES. 

O evento teve o propósito de debater assuntos 
de várias ações realizadas no ano, falar de serviços 
e também reforçar aspectos da indentidade da 
cooperativa.

O Consultor e mestre em teologia, Usiel Carneiro de 
Souza, ministrou palestra e falou sobre os valores da 
cooperativa, principalmente a ética, reforçando as atitides 
importantes e necessárias para que a cooperativa realize 
sua missão, visão e os valores que a regem.

O Conselho consultivo é formado por sócios de diversas 
regiões que compõem a área de ação da Cooabriel. Tem 
a função de transmitir aos sócios as informações sobre a 
cooperativa e colher sugestões para a administração. “O 
conselho consultivo é um representante nas comunidades. 
São importante porta-vozes da Cooabriel” - destacou o 
presidente, Antônio Joaquim de Souza Neto.

Os sócios tiveram momento de debates, especialmente, 
sobre mercado, questão dos preços do café conilon, 
comportamento de sócios e outros..

O sócio, Antônio Motta, da região de Vila Valério-ES 
é conselheiro consultivo e avaliou a importância destes 
encontros. “Estes encontros vêm reforçar o quanto a 
Cooabriel significa para nós sócios. A Cooabriel é um 
ponto de referência de segurança pela forma como 
trabalha e se não fosse esta cooperativa nós estaríamos 
na boca dos leões, sem saber o que fazer” - destacou.

Cooabriel realiza planejamento estratégico até 2023
Nos dias 29 e 30 de novembro e 1° de dezembro, a 

Cooabriel reuniu suas equipes em um grande encontro 
no Sesc em Aracruz-ES com o objetivo de traçar 
o planejamento estratégico. Cerca de 35 pessoas 
participaram.

Diretores, membros dos conselhos de administração 
e fiscal, equipe gerencial e representantes de setor 
estiveram presentes. O Planejamento estratégico é uma 
das atividades do Programa Parceiros para Excelência 
(Paex), que a Cooabriel desenvolve por meio de 
parcerias.

A programação teve início com apresentação de 
dados sobre comércio de café e lojas agropecuárias. Em 
seguida, foi realizada a palestra com o tema “Cenários 
Econômicos” com o professor Orlando Caliman, formado 
em economia pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES) e mestre em economia pela Arizona 
State University, Arizona – EUA. Caliman também é 
articulista semanal do jornal A Gazeta.

Todo o direcionamento estratégico foi conduzido 
pelo professor orientador do Paex, Omar Fantoni da 
DVF, filiada à Fundação Dom Cabral, que traçou um 
horizonte de 2019 até 2023, quando a cooperativa 
comemora 60 anos.

Completando 09 anos de atividades, o Núcleo 
Feminino da Cooabriel, recebe novas integrantes, 
para junto às demais mulheres darem continuidade às 
incríveis ações pelas quais, o grupo foi constituído. Um 
dos propósitos é a inserção das mulheres no ambiente 
do cooperativismo e o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos membros.

Constituído no dia 19 de outubro de 2009, o grupo 
se orgulha em ter sido pioneiro no trabalho com as 
mulheres cooperativistas do Espírito Santo. 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. Asações contemplam 
aprimoramentos constante por meio de cursos práticos, 
treinamentos, reuniões mensais, vivências, intercâmbios, 
ações sócioculturais, dias de campo, etc.

No último trimestre do ano,  03 eventos marcaram 
as comemorações. O primeiro aconteceu no mês do 
aniversário (17/10), com avaliação, resgate histórico das 
atividades e comemoração do aniversário de 09 anos de 
fundação do grupo (19/10/09).

A data também foi lembrada na ocasião do 4º Fórum 
de Mulheres Cooperativistas, evento realizado em São 
Gabriel da Palha-ES no dia 23/11 e que reuniu em torno 
de 80 mulheres. Na ocasião, o instrutor do Sistema OCB/
SESCOOP-ES Jamilson Machado, ministrou palestra 
motivacional com foco em mudança. No evento, foram 
apresentadas as 17 novas participantes do Núcleo 
Feminino.

O carinho e o amor dos irmãos, Kaio Krause  de 
1 ano e meio e Marco Antônio Krause, que no dia 
10 de janeiro completa 10 anos. Eles são filhos de 
Fernando Krause (nosso funcionário) e Eliana.

O grupo se reuniu novamente neste mês de dezembro 
(12/12), em um encontro (um dia de campo) na 
propriedade do casal,  Angélica e Júlio Cuquetto (sócio), 
no córrego farturinha, Vila Fartura, São Gabriel a Palha. 
Encerrou com o evento, a programação de encontros do 
ano e recebeu um convidado muito especial, o Padre 
Fernando Forza, pároco de São Gabriel da Palha, que 
ministrou palestra e falou às mulheres sobre alguns 
temas de importância para a valorização da mulher, a 
persistência no resgate de valores, auto-estima e a 
felicidade na convivência e desenvolvimento rural.

Dentre as ações, a equipe reforçou a Identidade 
da Cooperativa, sua missão, visão, base de valores e 
a proposta de valor que norteará as ações dentro do 
período.

De acordo com o vice-presidente da Cooabriel Luiz 
Carlos Bastianello, planejar é fundamental para garantir 
bons resultados. “Toda empresa que deseja crescer 
precisa traçar um planejamento. Nosso encontro foi 
um momento de reflexão e para definir metas ousadas 
e possíveis de serem alcançadas com trabalho e 
dedicação. Em 2019, faremos um novo encontro para 
reavaliar nossos passos e, se necessário, definir novos 
rumos”, disse.

Em novembro último a Cooabriel promoveu junto a 
parceiros, dois importantes treinamentos para sua equipe. 
Ambos foram realizados em São Gabriel da Palha-ES.

O primeiro, reuniu 28 colaboradores e tratou do 
desenvolvimento de lideranças  (09/11) com o objetivo 
de potencializar as habilidades de liderança e gestão. O 
instrutor, foi o consultor da Fundação Dom Cabral, Fernando 
Cyrino. O evento ocorreu na sede da Coopcam.

Registro de um momento especial, na ocasião de uma reunião 
na sede da Cooabriel (11/12/18). O Presidente da Cooabriel, 
Antônio Joaquim de Souza Neto, reunido com sócios, filhos de 
ex-presidentes da Cooperativa: Cláudio Tadeu Milbratz (filho do 
ex-presidente: Gustavo Milbratz), Onivaldo Lorenzoni (filho do ex-
presidente, Archângelo Laurindo Lorenzoni), Luiz Carlos Bastianello 
(filho do ex-presidente, Aurélio Bastianello) e Fabrícia Colombi 
Ortolane (filha do ex-presidente, José Colombi Filho).

REFORÇO AOS 
VALORES

APRIMORAMENTO 
DA EQUIPE

“Marketing Pessoal”, foi o tema da segunda capacitação, 
realizada no dia 17/11 com a presença de 69 
colaboradores. O evento, realizado no Centro de Eventos 
de São Gabriel, foi conduzido pelo consultor Victor 
Guedes, que trabalhou aspectos dos comportamentos 
e atitides que promovem o desesenvolvimento pessoal 
e profissional e muitas reflexões no âmbito das relações 
humanas.

Cooabriel Destaques

Prêmio Gazeta Empresa-
rial  - A Cooabriel foi 1° lu-
gar na Categoria compra e 
venda de café, de acordo 
com pesquisa do Instituto 
Futura, no Prêmio Gazeta 
Empresarial de Nova Ve-
nécia-ES, dia 09/11.

Foto: Gazeta Noroeste

Prêmio Destaque Jornal 
Hoje Notícias- (03 desta-
ques dia 06/12):Cooabriel 
primeira em armazena-
gem e comercialização de 
São Gabriel da Palha-ES 
e primeira em armazena-
gem de Vila Valério-ES. 

Prêmio Campo Vivo -
A Cooabriel recebeu 
destaque como 1º Lugar 
na Categoria Coopera-
tiva Agro ES, no Prêmio 
Campo Vivo, em Linha-
res-ES (29/11).

Foto: Jornal Hoje Notícia
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A Cooabriel oferece inúmeras oportunidades 
para os seus sócios se aprimorarem na condução 
da sua propriedade, pois compreende que por meio 
do emprego de tecnologias acessíveis nas lavouras 
e o gerenciamento da atividade, o sócio encontra 
formas de obter maior produção e conduzir melhor 
seu negócio.

Por esta razão, a cooperativa disponibiliza 
programas de apoio de assistência aos seus 
sócios. Além do atendimento técnico disponível em 
todas suas lojas (Espírito Santo e Bahia), outros 
tipos de serviços com maior focalização, como o da 
Consultoria técnica e o Projeto Conilon Eficiente, 
fazem toda diferença no campo. 

Neste ano, também ampliou outras formas de 
atendimento por meio da Consultoria Sebraetec 
em parceria com o Sebrae-ES. 

Programas técnicos da Cooabriel oferecem oportunidade aos produtores

TECNOLOGIA - A consultoria técnica da Cooabriel 
é um programa que assessora os sócios participantes 
na adoção, na condução técnica e sustentabilidade 
da lavoura. Neste programa, mais de 840 sócios são 
atendidos por meio de 21 profissionais técnicos. “A 
consultoria técnica implementada há mais de 13 anos 
tem sido um grande instrumento de oportunidade 
para os produtores aprimorarem significativamente os 
processos de produção do café conilon e alcançarem 
melhores resultados” - destacou o coordenador técnico 
da Cooabriel, o Engenheiro Agrônomo, Perseu Fernando 
Perdoná.

 TECNOLOGIA E GESTÃO - O projeto Conilon 
Eficiente Cooabriel é disponibilizado aos sócios e objetiva 
além do aprimoramento técnico o aspecto gerencial da 
propriedade dentro de bases metodológicas que levam 
os integrantes a conduzirem as atividades com olhar 
empresarial.  

São 126 sócios atendidos por este projeto, com 03 
grupos estruturados conduzidos por 03 engenheiros 
agrônomos. As ações são conduzidas na propriedade 
por meio de calendário programado e contemplam 
também atividades de capacitação paralela. No final do 
mês de novembro, os participantes do projeto tiveram 
uma reunião de alinhamento e avaliação de resultados 
e uma capacitação sobre “Mercado do café conilon”. A 
palestra foi  ministrado pelo Presidente do Centro de 
Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Nícchio.

PROJETO SEBRAETEC - Neste ano, 190 sócios 
participaram da consultoria SEBRAETEC implementada 
em parceria com o SEBRAE-ES, por meio de quatro  
empresas de consultoria, com seis engenheiros 
agrônomos. O projeto objetivou implementar melhorias 
continuas nas propriedades assistidas, por meio de boas 
práticas agrícolas nos pilares sustentáveis.

O encerramento do projeto  ocorreu no mês de 
outubro com a apresentação dos resultados alcançados 
com os sócios assistidos. As reuniões foram realizadas 
nos municípios de Vila Valério, Nova Venécia e São 
Gabriel da Palha. 

Já em dezembro, a apresentação dos resultados 
do projeto foi realizada para a diretoria da Cooabriel. 
Participaram nesta reunião, representantes do SEBRAE,  
(Karla Fernanda Cardoso), das empresas prestadoras de 
serviço, da equipe técnica e de mercado da cooperativa, 
De acordo com o Engenheiro Agrônomo, José Roberto 
Gonçalves, um dos consultores responsáveis pela 
condução do projeto no campo, um dos  desafios dos 

produtores é criar o hábito de registrar os manejos e as 
despesas com a atividade. 

José Roberto relatou que  é muito comum os 
produtores reclamarem do preço do café, mas a 
maioria desconhece o custo para produzir seu produto. 
Integrantes dos grupos assistidos desconheciam quanto 
de lucro ou prejuízo a atividade estava gerando na sua 
propriedade. “Antes do projeto, 16% dos produtores 
faziam este cálculo e ao final do projeto 82% dos 
produtores tiveram seu custo de produção levantado. 
Isto é muito importante uma vez que o produtor pode 
reconhecer aonde está os maiores investimentos e 
necessidade de controle na atividade do café conilon 
(mão de obra, fertilizantes, pós-colheita, entre outros)” 
- destacou.


