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Assembleia Geral reúne
mais de 2 mil pessoas_pág.7

Durante o evento foram apresentados os resultados do exercício de 2018, como o aumento de 45% no faturamento bruto
A Assembleia Geral Or-

dinária da Cooabriel, rea-
lizada no dia 29 de março, 
é um marco para a história 
da cooperativa. 

O evento reuniu mais de 
2 mil pessoas em São Ga-
briel da Palha (ES).

Congregando todas as 
suas unidades de recepção 

de café no Espírito Santo 
e na Bahia, a Cooabriel 
celebrou em 2018 impor-
tantes conquistas, como 
a marca de 1,2 milhão de 

sacas de café recebidas de 
seus sócios.

Houve um aumento 
de 45% do faturamento 
bruto e a diretoria apre-

sentou também o resul-
tado das sobras da co-
operativa referentes ao 
exercício de 2018, no valor 
de R$12.831.565,70.

A condução inicial da 
planta é um processo de 
grande importância para a 
garantia de produtividades 
adequadas. O café conilon 
apresenta a caraterística 
de ser multicaule, porém, 
quando recém-plantados 
alguns clones apresentam 
dificuldade inicial de bro-
tação.

Para atingir o número 
ideal, em torno de 10.000 a 
12.000 hastes/hectare, de-
ve-se utilizar algumas téc-
nicas, que devem ser prati-
cadas quando a planta está 
com 90 a 120 dias após o 
plantio ou quando as plan-
tas apresentarem cerca de 
40 cm de altura (esse tempo 
e tamanho são relativos ao 

Mulheres 
desenvolvem 
projeto sobre 
lixo doméstico 

Aplicativo é 
lançado para 
dar mais 
comodidade 
aos sócios
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Samara Cuquetto Batista
Consultora técnica - Cooabriel

Luiz Carlos Bastianello
Advogado

Antônio Joaquim de Souza Neto 
Diretor vice-presidente

De olho na qualidade! Reforma da PrevidênciaO giro pela cafeicultura

Técnicas para padronização do 
número de hastes na formação 

de lavouras de café conilon 

Luiz Carlos 
Bastianello 
é o novo 
presidente da 
Cooabriel
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Eleição vem de um 
processo de transição 
estruturado há alguns 
anos. “Quero prestar um 
serviço cada vez mais efi-
ciente. Esse é meu com-
promisso com os sócios”.

Cooperativa 
cria clube  
de vantagens 
“Cooabriel Mais”
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Associados vão poder 
adquirir produtos e 
serviços com  descon-
tos, em estabelecimen-
tos credenciados.

Guardião: É café com força!
| LANÇAMENTO DA COOABRIEL

Com 55 anos de tradi-
ção, a Cooabriel aposta 
em seu novo lançamento, 
o café Guardião, produto 
que será comercializado 
em duas versões: extraforte 
e tradicional, com embala-
gens de 250 gramas. 

Com o slogan ‘É café 
com força”, a cooperativa 
quer mostrar a força do co-
nilon, que representa uma 
das bases da economia ca-
pixaba.

 A versão extraforte traz 
uma inovação, já que é pro-
duzida com 100% de café 
conilon cultivado pelas fa-
mílias cooperadas. 
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desenvolvimento do cafeei-
ro no campo). 

Pode ser aplicada uma 
das três técnicas: Desrama, 
“Capamento” e Vergamen-
to. 

Veja mais no Guia do 
Cafeicultor, na pág. 5.

Estão previstos encontros, 
visitas técnicas e palestras 
para debater o tema.

Novidade tão aguardada foi apresentada  
durante a Assembleia Geral da Cooabriel 

A ferramenta foi 
desenvolvida para 
dar maior facilidade 
aos cafeicultores.  
Por meio do app, 
disponível para 
Android e iOS, eles 
poderão vender 
seu café, além de 
terem acesso aos 
dados financeiros, 
estoque, laudos do 
laboratório, limites 
de financiamento 
na cooperativa, 
movimentação de 
café e  capital social.  
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» Bastianello destaca continuidade

Foi eleito, após reunião 
do Conselho de Adminis-
tração junto ao comitê es-
pecial para assuntos eleito-
rais, realizada no dia 1º de 
abril, o novo presidente da 
Cooabriel, Luiz Carlos Bas-
tianello.

A eleição vem de um 
processo de transição es-
truturado há alguns anos 
e tem por base uma ação 
estratégica da cooperativa, 
coordenada pelo então pre-
sidente Antônio Joaquim de 
Souza Neto, o Toninho, que 
ocupou o posto por vários 
mandatos consecutivos – 
nove anos entre 26/03/1984 
e 31/03/1993 e 17 anos de 
01/03/2002 a 31/03/2019. 
Também atuou como conse-
lheiro administrativo, dire-
tor secretário e diretor vice-
-presidente (10 anos nestes 
cargos) e tem fundamental 
importância na história da 
cooperativa, sendo sócio 
desde 1971.

Toninho se mantém 
na diretoria executiva da 

A Cooabriel finalizou, em 
março, o ciclo das reuniões 
preparatórias para a As-
sembleia Geral Ordinária. A 
ultima ocorreu na recém- 
inaugurada unidade de 
Governador Lindenberg.

Foram 11 eventos, en-
tre 19 de fevereiro e 25 de 
março, nas unidades do 
Espírito Santo e da Bahia, 
que reuniram 582 sócios, 
além de diretores, conse-
lheiros e convidados, tota-
lizando 900 pessoas. 

O objetivo principal é 
apresentar aos sócios os 
resultados alcançados 

pela cooperativa no ano, 
antes da assembleia, no 
sentido de possibilitar 
maior diálogo nas unida-
des. 

Na avaliação dos orga-
nizadores, esses encon-
tros que reúnem direto-
res, sócios e equipes de 
várias áreas de trabalho 
são oportunidades de 
discutirem bem de perto 
questões como resulta-
dos e aspectos da própria 
unidade, para a melhoria 
dos processos e serviços 
que facilitam a relação  
sócio-cooperativa. 

Diálogo e participação ativa em 
ciclo de reuniões com os sócios

Luiz Carlos Bastianello é o 
novo presidente da Cooabriel

Cooabriel e agora assume a 
vice-presidência. “Essa su-
cessão foi muito planejada. 
Bastianello tem o espírito 
cooperativista, acompa-
nha de perto o processo de 
gestão da cooperativa e o 
planejamento estratégico, 
e está preparado para fazer 
o melhor. Estou ainda mais 
um ano na diretoria e muito 
tranquilo em deixar a Coo-
abriel na mão de gente sé-
ria”, afirmou.

Luiz Carlos Bastianello, 
56 anos, ocupou a posição 

de vice-presidente da coo-
perativa durante nove anos e 
ficou seis anos como conse-
lheiro administrativo. Sócio 
da cooperativa desde 1982, 
o atual presidente é advoga-
do e também atua no setor 
jurídico da Cooabriel. Além 
disso, participa de ações 
fundamentais para o desen-
volvimento da cooperativa.

Sua história tem forte li-
gação com a cooperativa. 
Seu pai, Aurélio Bastianello, 
foi um dos fundadores da 
Cooabriel, sendo  presiden-
te de 1974 a 1982, ano em 
que faleceu.

O presidente eleito afirma 
que pretende dar continui-
dade a essa história de luta e 
trabalho, uma característica 
da cooperativa. “A expecta-
tiva é de muito trabalho. Eu 
conheço de perto a realidade 
dos produtores e também 
suas dificuldades. Quero 
prestar um serviço cada vez 
mais eficiente. Esse é meu 
compromisso com os só-
cios”, garantiu.

EDITORIAL

POR LUIZ CARLOS BASTIANELLO | DIRETOR PRESIDENTE

Muitas conquistas e novos projetos
No primeiro quadrimes-

tre de 2019, foram inten-
sas as atividades das equipes 
da Cooabriel no preparo e 
organização de ações junto 
aos sócios, bem como no lan-
çamento de projetos elabora-
dos dentro da base de valores 
que regem a cooperativa. 

Foi muito especial o ciclo 
das reuniões com sócios em 
11 das 13 unidades da coo-
perativa no Espírito Santo e 
na Bahia. Ambientes de im-
portantes diálogos e troca de 
ideias. Os 582 sócios presen-
tes conheceram também os 
itens da pauta da Assembleia 
Geral, resultados do exercí-
cio e projetos futuros.  

A Assembleia Geral, re-
alizada no dia 29/03, foi um 
marco na história da coo-
perativa! Em seus 55 anos, 
celebramos os resultados 
de 2018: foram 1,2 milhão 
de sacas de café recebidas 
dos sócios. Registramos  um 
aumento de 45% do fatura-
mento bruto, além de im-
portantes realizações para 
melhorias dos serviços nas 
unidades. Quanto ao  resul-

tado das sobras, de mais de 
R$ 12 milhões, os sócios de-
cidiram pela incorporação 
ao capital social, de acordo 
com a comercialização de 
café de cada um no exercício 
de 2018.

Estamos felizes com os de-
poimentos de muitos sócios, 
que falaram da satisfação 
pela transparência da gestão 
e pelas intensas ações e cres-
cimento, mesmo em tempo 
de crise. Sim! Realizamos 
muito em 2018 e, nestes pri-
meiros meses de 2019, tra-
balhamos para lançar alguns 
projetos, que têm a divulga-
ção reforçada nesta edição.

Um deles é o aplicativo 
Cooabriel, desenvolvido  
para os sócios terem rapidez 
nas operações de venda de 
café, entre outras funções, 
sem saírem de casa. Outra 
novidade é o cartão “Coo-
abriel Mais”, que permite aos 
sócios adquirirem produtos 
ou serviços com descontos 
em locais conveniados.

Uma grande conquista é 
o lançamento do nosso café 
Guardião, marca da Coo-

abriel que representa sonho 
histórico da grande maioria 
dos sócios e diretores. 

Agradecemos aos nossos 
sócios e colaboradores por 
tudo que estamos realizando. 
Novas ações e projetos virão! 

No momento, nossa preo-
cupação é grande em relação 
ao mercado, pelas baixas co-
tações do café. Isso reforça a 
necessidade do planejamen-
to da atividade. Por isso, nós 
precisamos estar atentos à 
nossa lavoura. 

É muito importante estar-
mos em constante aprendi-
zado. Nesta edição, o Guia 
do Cafeicultor mostra técni-
cas para a produção. Vamos 
acompanhar!

Os Dias de Campo tam-
bém orientam quanto à me-
lhoria da eficiência produtiva 
e a Cooabriel viabiliza, junto 
a parceiros, esses eventos, 
além de oferecer orientações 
por meio dos projetos de as-
sistência. 

A safra está chegando. 
Alertamos sobre a importân-
cia dos processos de colheita, 
secagem e beneficiamento 

do grão, para apurar melhor 
qualidade ao café. Que todos 
tenham abençoadas e fartas 
colheitas!

Assino pela primeira vez 
este editorial como novo pre-
sidente da Cooabriel, função 
que assumi em 01/04. Agra-
deço imensamente pela con-
fiança depositada, especial-
mente ao Antônio Joaquim 
de Souza Neto, pela grande 
gestão à frente da Cooabriel 
por vários mandatos e por 
continuarmos juntos nas de-
cisões da diretoria.  

Meu propósito é dar con-
tinuidade aos trabalhos 
embasados na essência do 
cooperativismo, nos valores 
construídos ao longo da his-
tória de 55 anos da Cooabriel 
e na prestação de um serviço 
cada vez mais eficiente.

Para finalizar, apresen-
tamos nesta edição o novo 
projeto gráfico do jornal da 
Cooabriel, que circula há 33 
anos, reforçando a importân-
cia deste veículo de comuni-
cação da Cooperativa

Boa leitura!

Cooabriel já disponibiliza vespas de Uganda 
para controle biológico da broca do café

Vem aí o Concurso 
Conilon de Excelência

Mudas clonais de café 
conilon para sócios

CURTAS

Cooperativa é destaque 
em revista de Brasília

Estamos 
felizes com os 

depoimentos de 
muitos sócios, 

que falaram da 
satisfação pela 
transparência 

da gestão e pelas 
intensas ações 
e crescimento, 

mesmo em 
tempo de crise

A Cooabriel já disponibili-
za populações de vespa de 
Uganda (ciclo 2019) para 
os produtores realizarem o 
controle biológico da broca 
do café.

As vespas estão à venda 
para postura. Os produto-
res podem se informar na 
unidade de produção da 
Cooabriel. Telefones: (27) 
99987-6088, (27) 2158-
1020 e (27) 99632-7439

A multiplicação da vespa 
é realizada no laboratório 
da cooperativa, em São Do-
mingos do Norte (ES).

Prepare-se! Já foi dada 
a largada e estão  sendo 
realizados os preparati-
vos para o XVI Concurso 
Conilon de Excelência 
Cooabriel – Safra 2019. 

O volume mínimo de 
cada lote será de cinco  
sacas  padronizadas. 

Em breve, divulgare-
mos o regulamento com 
as normas para a próxi-
ma edição do concurso.

A Cooabriel disponibiliza 
mudas clonais de café co-
nilon (produção 2019).  São 
matrizes de alta qualidade 
genética, com mais de 50 clo-
nes implantados em sua fa-
zenda experimental e unidade 
de produção (jardim clonal)

Programe seus plantios 
e faça o pedido na unidade 
mais próxima. Telefones (27) 
99987-6088, 2158-1020 e 
99632-7439, no ES, e (73) 
99922-7355, na Bahia.

A atuação da Cooabriel na 
Plataforma Global do Café, 
com o “Currículo de Susten-
tabilidade do café” – ferra-
menta que orienta o produtor 
para a gestão da propriedade 
sustentável–, foi destaque em 
reportagem especial na 18ª 
Revista RDM Brasil Rural, de 
Brasília, com o tema “O grão 
que nos conquista”, onde a 
consultora técnica da Coo-
abriel Samara C. Batista com-
partilhou sua experiência.
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As altas temperaturas nos 
três primeiros meses do 
ano provocaram queima 
e perda de umidade dos 

grãos de café conilon, uma 
situação que irá influen-
ciar na quebra de safra 
e na qualidade do pro-

duto. No Espírito Santo, 
deverá haver queda em 
torno de 15% da safra.

A Região Sul da Bahia so-
freu muito com a seca nos 
últimos 90 dias, além do 
intenso calor no período. 
O impacto será grandioso 
no resultado da safra de 
café, que deverá sofrer 

quebra em torno de 30%.

Agora, a partir de meados 
do mês de abril, algumas 

regiões produtoras estarão 
iniciando a colheita, espe-
cialmente, das variedades 
precoces do café conilon 
da temporada 2019/20. 

A colheita de café conilon 
se aproxima e os produ-
tores estão preocupados 
com os altos custos de 
produção e os baixos 

preços do café no mercado.

Assusta o preço da mão 
de obra para colheita, 

que corresponde a apro-
ximadamente 30% do 

custo de produção.

Passamos por três anos 
de seca severa e ainda 

assombram os impactos 
gerados na atividade dos 

cafeicultores pelas dívidas 
assumidas. Mesmo com 
a recuperação da produ-
ção, os produtores terão 
dificuldades de liquidar 

suas dívidas, especialmen-
te, nesse período de preços 
muito baixos do café, alta 
dos insumos, da energia, 
dos combustíveis e trans-

porte para a indústria.

Produtores estão re-
duzindo tratos nas la-

vouras, devido ao baixo 
preço do café conilon 
e ao aumento do custo 
de produção.  O reflexo 
virá nas safras futuras.

Além disto, muitos pro-
dutores decidiram não 
formar novas lavouras, 
devido à dificuldade de 

financiamentos bancários 
e ao baixo preço do café.

 O governo federal, por 
meio da Companhia Na-
cional de Abastecimento 
(Conab), anunciou os no-
vos valores mínimos para 
a comercialização do café. 
O novo preço de garantia 
não atendeu às expecta-
tivas dos produtores, em 
especial os que cultivam 
o conilon. O café arábica 
passou de R$ 341,21 para 

R$ 362,53 a saca, uma 
alta de 6,25%. Já o café 

conilon saiu de R$ 202,19 
para R$ 210,13 a saca, 

um aumento de 3,93%.

 O valor de garantia 
do governo está bem 

abaixo do custo de pro-
dução do  conilon .

Até quando continuará 
a diferença gritante de 

cobrança de ICMS para 
os cafés arábica e conilon? 
Para o café arábica, a alí-

quota é 7% de ICMS sobre 
o valor da comercializa-

ção nos estados de Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná 
e Espírito Santo. Já para 
o café conilon, é cobrada 
alíquota de 12% de ICMS 
sobre o valor da comer-

cialização nos estados do 
Espírito Santo, Rondônia 
e Bahia. Mais uma vez, o 

café conilon é discrimina-
do. Estamos aguardando 
providências dos gover-
nos destes três estados.

De acordo com a Orga-
nização Internacional do 
Café (OIC), a projeção 
para a produção mun-
dial em 2018/19 deverá 
chegar a 168,05 milhões 

de sacas de 60 kg.

O consumo mundial de 
café, conforme a OIC, é es-
timado em 164,99 milhões 

de sacas no ano cafeeiro 
de 2018/19, ante 161,38 

milhões em 2017/18.

DE OLHO NO CAFÉ
Antônio Joaquim de Souza Neto 
Diretor vice-presidente

Está marcada para os 
dias 8, 9 e 10 de agosto 
a 1ª Feira de Negócios e 
Tecnologia da Cooabriel. 
O evento será no Parque 
de Exposições Romeu Jo-
aquim de Souza, em São 
Gabriel da Palha (ES), e 
contará com a participa-
ção de diversas empresas 
dos segmentos do agro-
negócio.

Com foco em propor-
cionar negociações dife-
renciadas para os produ-
tores, o evento irá receber 
mais de 20 empresas, en-
tre fornecedoras de má-
quinas, equipamentos e 
insumos. A expectativa 
é que os produtores pos-

Vem aí a 1ª Feira de Negócios 
e Tecnologia da Cooabriel

sam realizar as melhores 
negociações do ano.

A programação ainda 
contará com palestras, 
exposição e demonstra-
ção de equipamentos, 
espaço de alimentação e 
área de convivência.

A feira é voltada às fa-
mílias cafeicultoras das 
regiões produtoras de 
café conilon, outros pro-
dutores, pesquisadores 
e estudantes do agrone-
gócio, fornecedores de 
insumos e implementos, 
instituições financeiras e 
órgãos de fomento.

A programação com-
pleta será divulgada em 
breve.

Guardião:
É café
com força!

A Cooabriel lançou, du-
rante a Assembleia Ge-

ral em 29 de março, a sua 
primeira marca de café: o 
Guardião. O produto será 
comercializado em duas 
versões, extraforte e tradi-
cional, com embalagens de 
250 gramas. 

Com o slogan “É café com 
força”, a cooperativa quer 
mostrar a força do conilon, 
que representa uma das ba-
ses da economia capixaba.

 A versão extraforte traz 
uma inovação, já que é pro-
duzida com 100% de café 
conilon cultivado pelas fa-
mílias cooperadas.  “A maior 
porcentagem de conilon na 
composição apresenta uma 
bebida com mais cafeína, 
mais encorpada e forte”, afir-
mou o atual vice-presidente 
da Cooabriel, Antônio Joa-
quim de Souza Neto. 

Já a versão tradicional 
possui um blend com coni-
lon e café arábica. “Por mais 
de 50 anos, ninguém falava 
no nosso café conilon. Nesse 
período, trabalhamos duro, 

produtores, lideranças visio-
nárias, a cooperativa e outras 
instituições, para reverter 
essa realidade. E consegui-
mos! Criamos um café com 
potencial de conquistar o 
mercado e mostrar o verda-
deiro valor do conilon”, ar-
gumentou o vice-presidente.

» Lançamento do Guardião, produto que valoriza a história do conilon e da Cooabriel, foi muito comemorado 

» Geraldo aprovou o Guardião 

O café Guardião poderá 
ser encontrado nas lojas da 
Cooabriel localizadas no 
Espírito Santo e no Sul da 
Bahia. Em breve, estará dis-
ponível também nos super-
mercados. 

A novidade  empolgou os 
sócios durante o lançamen-
to. Um deles foi o produtor 
Geraldo Battista, de Nestor 
Gomes, em São Mateus.  “O 
café Guardião é realmente 
a realização de um sonho. 
Provei e gostei. Ele é meu, é 
seu, é nosso café”, destacou.

Mais informações no site  
www.cafeguardiao.com.br, 
pelo Instagram (@cafeguar-
diaooficial) e pelo Facebook 
(cafeguardiao).

Criamos um café com 
potencial para conquistar 
o mercado e mostrar 
o verdadeiro valor do 
conilon

» Antônio Joaquim de Souza 
Neto, vice-presidente 
da Cooabriel

Conquista para os 
sócios, produto foi 

lançado na Assembleia 
Geral. Versão extraforte 
é produzida com 100% 

de café conilon
 

Alinhada com as novas 
tecnologias, a Cooabriel 
lançou um aplicativo de 
celular para dar maior co-
modidade aos cafeiculto-
res. O app, que foi apresen-
tado durante a assembleia 
de prestação de contas, em 
março, foi desenvolvido 
para permitir aos produto-
res venderem seu café, além 
de terem acesso aos dados 
financeiros, estoque, laudos 
do laboratório, limites de 
financiamento na coopera-
tiva,  movimentação de café 
e capital social.

Foi pensando no con-
forto do sócio, que a equi-
pe de desenvolvimento da 
Cooabriel, juntamente com 
a empresa Ebase Sistemas – 
parceira de longa data da co-
operativa –, criou o projeto e 
o colocou em prática. “Ago-
ra, os sócios poderão fazer 
uso dessa facilidade que está 
disponível tanto para celu-
lares Android, quanto para 
iOS. Projeto desafiador, que 
nos deixou muito orgulho-
sos com os resultados, pois 
a equipe abraçou e, com 
muito empenho, fez um tra-
balho que trará mais como-
didade”, destacou a gerente 
de controladoria, Florisbela 
Buss Trevizani.

Todos os associados te-
rão acesso à novidade. Para 
isso, precisam apenas entrar 
em contato com a coopera-
tiva para realizar um cadas-

Mais de 120 pessoas par-
ticiparam da solenidade de 
reinauguração  da loja da 
Cooabriel no município de 
Itabela, na Bahia, realizada 
no dia 23 de fevereiro. Di-
retores da cooperativa, au-
toridades locais, parceiros, 
colaboradores e visitantes 
prestigiaram o ato solene.

Ao cortar a faixa de rei-
nauguração, o presidente 
da Cooabriel, Luiz Carlos 
Bastianello, avaliou satis-
feito que o investimento 
representa um processo de 
evolução da unidade e par-
ticipação ativa dos sócios 
na vida da cooperativa.

“Hoje, entregamos uma 
loja ampla, bem localizada 
e que atenderá à expectati-
va de crescimento projeta-
da. Isso demonstra que os 
sócios são atuantes e movi-
mentam a cooperativa na 
região, o que traz possibili-
dades de ampliar as estru-

» App: cadastro para gerar senha

tro, gerando uma senha.
De acordo com o presi-

dente da Cooabriel, Luiz 
Carlos Bastianello, o app 
veio para mostrar a cons-
tante evolução que a co-
operativa vem passando. 
“Tivemos a preocupação de 
cuidar da segurança e tam-
bém de desenvolver uma 
solução que seja atrativa 
para nossos sócios. Estamos 
preparando a cooperativa 
para viver o mundo novo, e 
a tecnologia tem um papel 
fundamental nesse proces-
so”, afirmou.

Esse foi um projeto de-
safiador, que nos deixou 
muito orgulhosos com os 
resultados, pois a equipe 
abraçou e, com muito 
empenho, fez um trabalho 
que trará mais comodi-
dade ao sócio 

» Florisbela Buss Trevizani, 
gerente de controladoria da 
Cooabriel

Novo aplicativo para dar mais 
comodidade aos associados

Loja da Cooabriel em Itabela 
atende em novo endereço

turas”, destacou.
O novo espaço, que 

comporta a loja agrope-
cuária, o escritório de co-
mercialização e serviços e 
o setor de assistência téc-
nica, fica na Rua Santos 
Dumont, 72, Centro de 
Itabela.

“Estamos muito felizes. 
Foi um dia muito espe-
cial para nossa unidade. 
Um espaço merecido que 
proporciona melhoria no 
atendimento e um confor-
to a mais para os sócios e 
clientes que, inclusive, 
comentaram muito a im-
portância do novo local. 
Dentre os benefícios, traz 
melhorias no atendimento, 
como a organização de sa-
las por setores, o que ajuda  
na negociação com os só-
cios, além da facilidade na 
entrega de produtos”, ava-
liou o gerente da unidade, 
Cristiano de Jesus Ferreira.

» Unidade ganhou espaços mais amplos e organizados de atendimento 



pág.4 Jornal da CooabrielEDIÇÃO 220   |

» Equipe da Cooabriel mostra novo benefício criado para os sócios

» Mulheres no primeiro encontro, em que foram debatidos temas como coleta seletiva do lixo, além dos impactos ambientais do descarte incorreto

Amigo produtor, apro-
xima-se o momento mais 
esperado, momento de co-
lher os frutos. É chegada a 
hora da colheita! E sempre 
que estamos perto da co-
lheita temos que lembrar 
de alguns pontos impor-
tantes para manter a qua-
lidade do nosso produto, 
o café!

A qualidade é um item 
importante da sustentabi-
lidade do nosso negócio. 
Está diretamente ligada 
aos ganhos econômicos e à 
segurança alimentar. Tudo 
que fazemos no decor-
rer do ano refletirá nesses 
dois itens, porém, é como 
procedemos e cuidamos 
do café durante a colheita 
que afetará com mais in-
tensidade no rendimento 
(ganhos econômicos) e a 
qualidade do produto que 
vai para o mercado (segu-
rança alimentar).

Dicas
Para garantir a qualida-

de e um bom rendimento, 
existem procedimentos 
que devem ser adota-
dos desde a colheita até o 

De olho na qualidade!
processamento. São eles: 
colher café maduro, levar 
para o secador ou terreiro 
no mesmo dia da colheita, 
não deixar o café amon-
toado, quando usar seca-
dor usar lenha seca, não 
ultrapassar 60ºC, dentre 
outros. 

Quando colhemos o 
café com 50% de grãos 
verdes, temos perdas de 
13%. Em tempos de pre-
ços baixos e insumos 
caros, evitar perdas é es-
sencial para manter o má-
ximo rendimento, para 
não aumentar o custo de 
produção.

Cuidados 
no processamento

Outra preocupação é 
com a segurança alimen-
tar, ou seja, os cuidados de 
higiene no processamento 
do café.

Lembrar que o café é 
alimento e precisa de cui-
dados básicos para evitar 
contaminação. 

Realizar uma boa lim-
peza de todos os equipa-
mentos antes de iniciar o 
processamento do café, 
além de limpeza do local 
de armazenamento.

Usar sacaria limpa.  
É necessário ter atenção 

com o período de carência 
dos defensivos utilizados 
antes da colheita, para evi-
tar resíduos indesejáveis.

Para quem utiliza terrei-
ro, ficar atento à limpeza e 
à presença de animais do-
mésticos.

ESPAÇO SUSTENTÁVEL
Samara Cuquetto Batista
Consultora técnica - Cooabriel

A qualidade é um 
item importante da 
sustentabilidade do 
nosso negócio.
Está diretamente
ligada aos ganhos 
econômicos e à 
segurança alimentar 

Imagine um clube de 
vantagens, no qual é possí-
vel ter descontos em produ-
tos e serviços em estabele-
cimentos conveniados. Isso 
já é possível com o cartão 
“Cooabriel Mais”, que a co-
operativa acaba de lançar e 
que e vai beneficiar cerca de 
5 mil sócios.

Empresas de diferentes 
segmentos participam do 
programa, oferecendo des-
contos previamente estabe-
lecidos no termo de adesão. 
Um mesmo estabelecimen-
to poderá oferecer mais de 
um desconto, dependendo 
do produto cadastrado no 
“Cooabriel Mais”.

Mais de 70 estabele-
cimentos já aderiram ao 
programa em cidades do 
Espírito Santo e da Bahia, 
onde a Cooabriel tem uni-
dades. Foram cadastrados 
farmácias, hortifruti, su-
permercados, consultórios 
odontológicos, academia, 
escolas, papelaria, restau-
rante, material de constru-
ção, postos de combustíveis 
entre outros.

Como participar
Para participar, o sócio 

deverá solicitar a adesão 
ao “Cooabriel Mais” nos 
guichês da unidade em que 

"Cooabriel Mais": Cooperativa lança 
clube de descontos para associados

é atendido na Cooabriel 
(setor de comercialização- 
lojas), integralizar o equi-
valente a um quilo de café 
(tipo 7) por ano e aguardar 
a chegada do seu cartão 
personalizado. A condição 
é estar com a situação regu-
lar com a cooperativa.

Onde tem desconto
» Os produtores podem con-

sultar a lista de estabelecimentos 
cadastrados no “Cooabriel Mais” 
no site da cooperativa  (adesão 
até dia 08/03/2019).

» Basta acessar o link: https://
cooabriel.coop.br/pt/2019/03/
cooabriel-mais-cooperativa-lan-
ca-clube-de-descontos-para-
-seus-socios/

SAIBA MAIS

O atual presidente da 
cooperativa, Luiz Carlos 
Bastianello, afirma que esse 
é mais um benefício ofere-
cido aos associados. “Es-
tamos com uma ótima ex-
pectativa de que a novidade 
será bem recebida pelos só-
cios”, ressaltou.

Segundo o vice-presi-
dente, Antônio Joaquim de 
Souza Neto, o “Cooabriel 
Mais” representa uma nova 
oportunidade aos sócios. 
“O objetivo é ligar empre-
sas parceiras ao projeto e, 
dessa forma, ampliar os 
benefícios aos sócios. Uma 
família associada poderá 
ter economias de até 12% 
nesse primeiro ano. É um 
apoio adicional que somen-
te é possível com a força da 
cooperativa”, destacou.     

Cada vez mais engajado 
nos projetos sustentá-

veis, o Núcleo Feminino da 
Cooabriel inicia, a partir 
deste ano, o desafio de estu-
dar a grande questão do lixo 
domiciliar.

Por meio de encontros, 
visitas técnicas, painéis, pa-
lestras e debates educativos, 
as mulheres organizam o 
projeto dentro da programa-
ção de atividades do grupo 
no ano, no sentido de apren-
der e compartilhar conhe-
cimentos sobre o lixo e suas 

Núcleo feminino desenvolve projeto 
para tratar de lixo doméstico

| SUSTENTABILIDADE

várias utilidades. 
O projeto, que faz par-

te das ações de atuação do 
programa “Mulheres Co-
operativistas” do Sistema 
OCB-Sescoop/ES, prevê 
estudos para avaliar os peri-
gos do lixo tóxico e ampliar 
a conscientização sobre es-
tes aspectos, especialmente, 
na linha de preservação da 

agroecologia.
O primeiro encontro so-

bre o tema ocorreu no dia 
13 de março, em São Gabriel 
da Palha (ES). Cerca de 40 
mulheres participaram do 
evento, que foi conduzido 
pelo palestrante Cristiano 
Bastianelle, coordenador de 
educação ambiental e cole-
ta seletiva do município de 
Boa Esperança (ES). O pro-
fissional tem vasta experi-
ência no tema e apresentou 
os vários aspectos de dimi-
nuição, separação e destina-
ção dos lixos domésticos.

“A questão do lixo domi-
ciliar requer uma discussão 
muito ampla, tendo em vista 
o grande problema vivencia-
do pelo mau gerenciamento 
do lixo, que traz impactos 

negativos no meio ambien-
te, falta de higiene e manejo 
errado em nossas casas, nas 
escolas e nas vias públicas. 
Nos propusemos a estudar 
e aprender sobre o assunto”, 
destacou a coordenadora do 
Núcleo Feminino da Coo-
abriel, Nadya Bronelle. 

“Sabemos como é impor-
tante que as pessoas sepa-
rem os resíduos, visto que 
muitos materiais demoram 
anos, décadas ou séculos 
para se decomporem no 
solo, por exemplo, plásticos, 
vidros, alumínio. Vamos 
chamar todos para cada um 
fazer sua parte no proces-
so”, disse a vice-coordena-
dora do Núcleo Feminino, 
Jocelina da Penha Araújo 
Cuquetto.

Haverá debates 
e visitas técnicas 

para compartilhar 
conhecimentos sobre o 

lixo e suas utilidades 
 

A questão do lixo 
domiciliar requer uma 
discussão muito ampla. 
Nos propusemos a 
estudar e aprender
sobre o assunto 

» Nadya Bronelle, coordenadora 
do Núcleo Feminino da Cooabriel



Jornal da Cooabriel |  EDIÇÃO 220 pág.5

A condução inicial da 
planta é um proces-

so de grande importância 
para a garantia de produti-
vidades adequadas. O café 
conilon apresenta a cara-
terística de ser multicau-
le. Porém, quando recém-
-plantados, alguns clones 
apresentam dificuldade 
inicial de brotação.

Para atingir o número 
ideal de haste/hectare, em 
torno de 10.000 a 12.000 
hastes/hectare, deve-se 
utilizar algumas técnicas, 
que devem ser praticadas 
quando a planta está com 
90 a 120 dias após o plantio 
ou quando as plantas apre-
sentarem cerca de 40 cm de 
altura (esse tempo e tama-
nho são  relativos ao desen-
volvimento do cafeeiro no 
campo). 

Pode ser aplicada uma 
das três técnicas a seguir:

Técnica 1 – Esta prática 
é conhecida como desra-
ma e consiste em proceder 
a eliminação dos ramos e 
folhas inferiores até cerca 
de 20 cm de altura. Com 
esta limpeza, a planta é es-
timulada a brotar pelo pro-
cesso do corte dos ramos, 
bem como pela exposição 
ao sol. Deve-se ter cuidado 
redobrado com esta técnica 
no período de temperatu-
ras elevadas, geralmente de 
dezembro a fevereiro, pois 
pode ocasionar a queima 
da casca, com posterior 
morte da planta, e deve-se 
fazer uso de uma tesoura de 
jardinagem.

Técnica 2 – Esta técnica 
é popularmente chamada 
de “capamento”. Com uso 
de uma tesoura de jardi-
nagem, procede-se o corte 
do caule acima do segundo 
par de ramos laterais (va-
retas), contando de baixo 
para cima. Desta forma, 
também ocorre o estímulo 
à brotação. Neste proces-

NOÇÕES LEGISLATIVASGUIA DO CAFEICULTOR
Luiz Carlos Bastianello
Advogado

Carlos Otávio R. Constantino
Engenheiro agrônomo 
Projeto Conilon Eficiente Cooabriel

Gilberto Monteiro Tessaro 
Engenheiro agrônomo
e consultor técnico da Cooabriel

Perseu Fernando Perdoná 
Engenheiro agrônomo
e coordenador técnico da Cooabriel

Técnicas para padronização do
número de hastes na formação

de lavouras de café conilon
ANTES

DEPOIS

so existe o mesmo risco de 
queima da técnica 1.

Técnica 3 – Vergamen-
to, processo no qual reali-
za-se a limpeza dos ramos,  
assim como na técnica 1. 
Porém, com uso de estaca 
de bambu ou outro mate-
rial, tomba-se a planta no 
sentido para o meio da rua, 
a fim de estimular ainda 
mais a brotação. Também 
temos neste processo o 
mesmo risco da primeira 
técnica mencionada, po-
rém ainda mais acentuado.

Salientamos que, com o 
uso de sistemas adensados, 
próximos a 5.000 plantas/
hectare, a técnica 1 é a mais 
indicada por ser mais sim-
ples e de bom resultado 
quando se precisa de so-
mente duas  hastes/planta. 

No quadro 1, temos al-
guns espaçamentos que 
consideramos adequados 
para a região, bem como o 
número de plantas/hectare, 
número de hastes/planta e 
número de hastes/hectare.

Desta forma, posterior 
ao processo de estímulo à 
brotação, geralmente te-
mos plantas que brotam 
em excesso. Sendo assim, 
posteriormente deverá ser 
efetuada a desbrota, que é 
um sistema de poda utiliza-
do para controlar o número 
de ramos verticais (ortotró-
picos), a fim de se ter uma 
planta com estrutura equi-
librada, com ramos vigoro-
sos e bem implantados.

Os ramos excedentes 

Esp. entre 
linhas (m)

Esp. entre 
plantas

Número de 
plantas/ha

Número de 
hastes/planta

Número de 
hastes/ha Tipo de sistema

3 1 3333 2 a 3 8333 Semiadensado

3,5 0,8 3571 2 a 3 8927 Semiadensado

3,5 0,6 4762 2 9523 Adensado

3,5 0,5 5714 2 11428 Adensado

QUADRO 1

Quadro 1: Espaçamentos adequados para a região, número de plantas/hectare,  
número de hastes/planta e número de hastes/hectare.

LISTA DE SÓCIOS ELIMINADOS
De acordo com Artigo 16, inciso VII do Estatuto Social, com efeitos do § 2º do mesmo artigo, ficam os sócios abaixo 
nominados notificados da eliminação do quadro social da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel.

(brotos) são eliminados 
manualmente, quando 
atingirem de 10 cm a 20 
cm. A desbrota deverá ser 
realizada frequentemente 
durante toda a formação 
da lavoura, sendo uma 
prática muito importante 
para garantir boa produti-
vidade e uniformidade de 
plantas.

Para qualquer uma das 
técnicas utilizadas, é ex-
tremamente importante 

que o produtor procure 
orientação com um técnico 
agrícola ou um engenheiro 
agrônomo, pois qualquer 
uma das três práticas, se re-
alizada de forma incorreta, 
pode resultar em atraso no 
desenvolvimento e, conse-
quentemente, prejuízo. 

Todas as unidades da 
Cooabriel oferecem a seus 
sócios serviços de Consul-
toria Agrícola de alta qua-
lidade.

MATRÍCULA NOME
150 Realino Pezzin
752 Julinho Grigoleto

1563 Gaudencio José da Cunha
1739 José Aguilar Bissoli
1749 Antonio Bom
1782 Lazim Barbieri
2051 Jose Sergio Salomão
2081 Luiz Pedro da Silva
2198 Carlos Cesconetto
2202 Maria das Graças de Oliveira
2221 Ecy Figueira dos Santos
2335 Antonio Quinellato
2364 José Antonio Baptista
2376 Severino Camatta
2429 Jaime Braun
2447 Geraldo Salarini
2469 Adolpho Dalma
2565 João Alves de Souza
2578 Alfredo Bartels
2595 Belmiro Rodrigues dos Santos
2648 Irineu Stabenow

MATRÍCULA NOME
2831 Elza Elena Dare Ventorim Alves
2847 Lucimar Dondoni
2892 Leda Noya da Silva
2939 Dorvalino Raider Sobrinho
3058 Marcia Clementino Da Silva
3060 Eliezer Paulo Carrasco
3153 Alex Sandro Breda 
3215 João Lopes Brito
3270 Rogério Thomaz
3319 Rubens José Paier
3320 Antonio Monteiro Souza
3345 Valdemiro Braun e Hilberto Braun
3367 Alexandre Drago Neto
3396 Antonio Gerlin
3409 Arquilau Caliman
3421 Bernardo Luiz Walker
3461 Francisco Helvécio Altoé
3465 Floriano Venturin
3515 Jairo Lorenção
3539 José Benfati
3560 Laurito Tozzi

MATRÍCULA NOME
3564 Mauro e Milton Bravin
3621 Virginia Altoé Pianezolla
3629 João Darly Andrea
3652 Gilson Morais Ribeiro
3660 Luiz Antonio Rigo
3719 Antonio Roberto Arsari
3725 Fabio Soares de Oliveira
3745 Ademilsom Bonella
3801 Edmilson José Tozi
3803 Adao Vieira da Silva
3806 Ernesto Mantovanelli
3832 Sebastião Francisco Sobrinho
3853 Liberio Lorenzoni
3893 Claudionor de Oliveira
3956 Assis Tozzi Milanez
3979 Creuza Antonio Chicon
4170 Ismael Salvador
5306 Diones Marcos Cogo
6494 Marcio José Wotikoski

» Desrama, que consiste na eliminação dos ramos e folhas inferiores 

Tramita na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, 
um projeto de reforma da 
Previdência, cujo conte-
údo está gerando muita 
expectativa entre os se-
gurados do INSS e os que 
pretendem ingressar, na 
condição de contribuin-
tes obrigatórios da Previ-
dência Social.

A proposta traz gran-
des alterações na legis-
lação atual, mas isso não 
quer dizer que ela será 
aprovada da forma com 
que foi proposta e, certa-
mente, não será. Haverá 
inúmeras discussões e o 
texto apresentado será 
objeto de muitas modifi-
cações antes de ser apro-
vado. 

Contudo, queremos 
alertar neste momento, 
para que cada um que 
exerce sua atividade rural 

Reforma da Previdência:
Alterações para área rural

produza os documentos 
idôneos e comprobató-
rios dessa atividade. Pois, 
poderemos chegar em um 
momento em que, para 
se caracterizar a condi-
ção de trabalhador rural 
segurado especial, deve-
remos comprovar, além 
do exercício da atividade 
rural, também a condição 
de produtor, mediante 
notas fiscais de venda dos 
produtos rurais.

A Previdência Social 
é custeada, entre outras 
formas, por receitas ad-
vindas da produção ru-
ral, também chamada de 
FUNRURAL, que é a con-
tribuição de uma alíquota 
sobre a venda do produto 
rural.

Muita gente não se ade-
quou a esta regularização, 
busca somente contrato 
de parceria ou comodato 
e isso, possivelmente, em 
breve não terá muita ser-
ventia. Portanto, vamos 
atentar para esta realida-
de e buscar as adequações 
para não sermos surpre-
endidos na hora da ob-
tenção do benefício.

Quanto às reformas 
em si, estaremos atentos 
às possíveis mudanças e 
oportunamente voltare-
mos a conversar.

Poderemos chegar em 
um momento em que, 
para se caracterizar a 
condição de trabalhador 
rural, deveremos 
comprovar, além do 
exercício da atividade, 
também a condição de 
produtor 

A Concessionária Santa 
Maria está notificando 
os produtores em 
sua área que utilizam 
tarifas reduzidas para 
a irrigação de lavouras 
para providenciarem 
certificado definitivo ou 
provisório de outorga da 
água e o licenciamento 
de barragens, quando 
exigido por lei 

Com base na resolução 
normativa ANEEL 800 
19/12/2017,  Artigo 53-L, 
parágrafo 6º, todo produ-
tor no Estado do Espírito 
Santo, para permanecer 
obtendo os descontos da 
energia elétrica para irri-
gação de lavouras, deverá 
apresentar na concessio-
nária de sua localização 
o certificado de outorga 
de uso da água e o licen-
ciamento de barragens, 
quando a captação ocorre 
em represamento de água 
que depende de licencia-
mento.

A Concessionária San-
ta Maria está realizando 
notificações para os pro-
dutores  em sua área, que 
utilizam tarifas reduzidas 
para irrigação de lavouras 
(“tarifa verde”), para pro-
videnciarem certificado 
definitivo ou provisório 
de outorga da água e o li-
cenciamento de barragens 
quando exigido por lei.

O produtor tem um 
período de seis meses, a 
partir da notificação, para 
providenciar a documen-
tação e apresentá-la na 
concessionária de energia 
elétrica.

Para quem não tem a 
outorga, mas somente o 
protocolo no IEMA, deve 
levá-lo no Incaper Regio-
nal de Nova Venécia-ES, 
no endereço Avenida Vi-
tória, 624, Centro, Nova 
Venécia-ES (telefone: 27 
3752 6841), para obter 

o certificado provisório 
junto à Agência Estadu-
al de Recursos Hídricos 
(Agerh). 

A concessão é gratuita 
e o produtor deve levar 
os seguintes documen-
tos:  documentos pes-
soais (CPF, RG); docu-
mentos da propriedade 
( Escritura, ITR, CCIR, 
dentre outros que com-
provem vínculo com a 
propriedade ou posse de 
imóveis); coordenadas 
UTM (CAR); cultura; 
potência da motobomba; 
área irrigada e sistema 
de irrigação deverão ser 
declaradas no momento 
do requerimento, sendo 
necessário o produtor ter 
conhecimento destes da-
dos requeridos. Em caso 
de dúvidas, procurar um 
técnico do Instituto Ca-
pixaba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper).

Aos produtores que usam
irrigação no relógio “faixa verde”
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Dia de Campo debate tecnologias 
na produção de café conilon

| EVENTO EM NOVA VENÉCIA

» Jailson Falquetto (de azul), anfitrião do Dia de Campo em Nova Venécia

ENTRE NÓS

Mulheres
» Presença de integrantes do Núcleo Feminino da Cooabriel 
na Assembleia Geral, em 29/03.

“Elas no Agro” 
» As colaboradoras 
Paula Graciele Alves, 
Tayane Mauri das 
Mercês e Eliete Canal 
marcaram presença 
na Exposul Rural 
2019, em Cachoeiro 
de Itapemirim (ES), 
junto a um grupo de 
mulheres rurais da 
região, no “Encon-
tro Elas no Agro”.

União
» Gerações que 
se unem, 
cooperam, 
participam e 
evoluem: Elvídio 
Cuquetto, sócio 
da região de 
Montanha-ES, 
e Leonardo 
Cuquetto, sócio 
de São Gabriel 
da Palha-ES.

Aniversariante
» Parabéns  ao pequeno Benjamyn Targa 
Olioze, que completa um aninho no dia 
17/04, encanto dos pais, Thiago Olioze 
(sócio) e Rovênia Cardoso Targa Olioze.

Foi uma grande 
emoção o lançamento 
do café Guardião. Ele 
realmente representa 
o sonho de todos nós 
e uma força histórica 
dos que construíram e 
constroem a Cooabriel. 
Muito feliz! 

» Fabíola Colombi, sócia 
de São Gabriel da Palha-ES

» Produtores 
assistiram 
atentos às apre-
sentações dos 
especialistas

SAIBA MAIS

Os eventos
» Outros eventos técnicos, Dias 

de Campo e palestras ocorreram 
em março e abril, com debates re-
levantes para os produtores. Fo-
ram realizados junto a parceiros e 
coordenados pela equipe técnica 
e das lojas da Cooabriel.

Tema: Manejo da ferrugem
»21/03/19: Distrito de Nestor 
Gomes, São Mateus-ES
»26/03/19: Estivado, Jaguaré-ES

»27/03/19: Comunidade de 
Cristalino, Nova Venécia-ES
»10/04/19: Córrego do Bolívia, 
Governador Lindenberg-ES.

Tema: Nutrição inteligente 
para alta produtividade 
e nutrição pré e pós florada 
do café conilon
»21/03/19: Distrito de Nes-
tor Gomes, São Mateus-ES 
»10/04/19: Córrego do Bolívia, 
Governador Lindenberg-ES.

»11/04/19: Córrego do Moacyr, 
Governador Lindenberg-ES.

Tema: Importância da aná-
lise de solo e folha/ Coleta 
e amostragem de solo
»27/03/19: Comunidade de 
Cristalino, Nova Venécia-ES
»10/04/19: Córrego do São 
João do Sobrado, Pinheiros-ES

Temas: Tecnologias  
inovadoras para plantio 
e formação do café coni-
lon e Manejo de pragas e 
doenças do café conilon
»10/04/19: Córrego do São João
do Sobrado, Pinheiros-ES

Tema: Manejo de 
plantas daninhas 

A Cooabriel reuniu 
seus colaboradores em 
dois encontros para ali-
nhar as ações do Plane-
jamento Estratégico que 
nortearão os trabalhos 
para os próximos cinco 
anos.

Os eventos foram reali-
zados no mês de fevereiro 
em São Gabriel da Palha, 
no Espírito Santo (09/02), 
e em Itabela, na Bahia 
(23/02), e reuniram cerca 
de 130 pessoas. 

O Sistema OCB/Sesco-
op-ES foi parceiro da ação 
que reuniu colaboradores 
e também diretores, con-
selheiros.

Além de reforçar a 
identidade da coopera-
tiva, sua missão, visão e 
base de valores, o ponto 
chave dos encontros foi 
demonstrar o mapa estra-
tégico de ações para 2019 
e os planos para a imple-
mentação dos projetos 
nas áreas de atuação, seja 
na melhoria de processos 
internos, infraestrutura, 
ampliação e implementa-
ção de novos negócios.

“Temos trabalhado 
bastante para ampliarmos 
os resultados de nossas 
ações e o planejamento 
tem sido fundamental 

Encontros alinham ações do 
Planejamento Estratégico

para os bons resultados 
que temos alcançado. É 
muito importante reu-
nirmos os colaboradores 
para apresentarmos o ca-
minho que vamos trilhar, 
no sentido de manter a 
estratégia de crescimen-
to da nossa cooperativa”, 
avaliou o atual presidente 
da Cooabriel, Luiz Carlos 
Bastianello.

Palestras motivacionais
“Somos mais fortes 

quando olhamos juntos 
para o futuro”. Com essas 
e outras reflexões, o ins-
trutor do Sistema OCB/ 
Sescoop-ES Jamilson Ma-
chado ministrou as pales-
tras motivacionais aos co-
laboradores, reforçando a 
importância do trabalho 
conjunto para o desenvol-
vimento de todas as áreas 
da cooperativa. 

Ele falou sobre com-
portamentos e atitudes 
que elevam o profissional. 
“A Cooabriel acredita na 
capacidade de sua equipe 
para suas metas de cresci-
mento. Todos são impor-
tantes e parte do processo. 
Estar aberto às mudanças 
é fundamental em todas 
as funções”, destacou Ma-
chado.

» Time da Cooabriel no ES: trabalho em equipe para atingir metas

» Colaboradores da cooperativa na Bahia: trabalho conjunto

A Cooabriel realizou, no 
dia 4 de abril, junto a 

parceiros, um Dia de Cam-
po para debater tecnologias 
de produção do café coni-
lon. O evento, que reuniu 
aproximadamente 200 pes-
soas, entre sócios, produto-
res convidados, estudantes 
e equipe técnica da coope-
rativa, foi realizado na pro-
priedade do sócio Jailson 
Falquetto, Fazenda Vene-
zuela, no Córrego Guarabú, 
em Nova Venécia (ES).

O produtor faz parte do 
Projeto Conilon Eficiente 
Cooabriel – com apoio do 
Sistema OCB-ES –, que tra-
balha tecnologia e gestão de 
propriedades, e é assistido 
pelo consultor do projeto, o 
engenheiro agrônomo Car-
los Otávio R. Constantino.

O Dia de Campo foi or-

ganizado com quatro esta-
ções, onde os participantes 
puderam adquirir conheci-
mento e trocar experiências 
sobre tecnologias inovado-
ras para plantio e formação 
do conilon, com os enge-
nheiros agrônomos Carlos 
Otávio e Gilberto M. Tes-
saro, consultor técnico da 
Cooabriel. 

Foram temas de apresen-
tações a poda programada 
de ciclo, com os engenhei-
ros agrônomos Perseu Fer-
nando Perdoná, coordena-
dor técnico da Cooabriel, 
e Jeferson Pereira Ferreira, 
do Conilon Eficiente; o ma-
nejo de plantas daninhas 
na cultura do café com o 
herbicida Alion, orientado 
pelo técnico em pesquisa e 
desenvolvimento da Bayer, 
Matheus de Siqueira; e tec-
nologia de pulverização por 
drone, com Oziel Monção e 
Olavo Maia, engenheiros 
agrônomos da Compass 
Minerals (Produquimica), 
e por Ronaldo  de Oliveira, 
da Agrodrone  Serviços de 

Pulverização Agrícola.
O evento foi conduzido 

pelas equipes das lojas da 
Cooabriel de Nova Vené-
cia, Km 41 (São Mateus), 
Boa Esperança, Jaguaré e 
São Gabriel da Palha, em 
parceria com a Bayer e a 
Compass Minerals.

“Houve muita interação 
e participação dos produ-
tores. Chamou a atenção 
o nível de conhecimento e 
a certeza de que eles evo-

luíram muito na busca de 
melhores tecnologias de 
produção. Outro fator im-
portante foi a recepção do 
sócio anfitrião, que con-
tribuiu para o sucesso do 
evento. Meu agradecimen-
to a toda equipe que se en-
volveu para que o Dia de 
Campo tenha sido acima 
da expectativa”, destacou o 
gerente corporativo comer-
cial e técnico da Cooabriel, 
Carlos Augusto Pandolfi.

Evento realizado 
pela Cooabriel foi 

oportunidade para 
troca de experiências 

entre produtores

»11/04/19: Córrego 
do  Moacyr, Governador  
Lindenberg-ES

Novos
eventos
Temas: Planejamento de 
adubação do café conilon 
e Prevenção de ferrugem e 
cochonilha do café conilon
»Dia:17 de abril, às 8h30
»Local: Propriedade do sócio 
Ednelson Caminote, Córrego 
do Alegre, Distrito Fartura, 
São Gabriel da Palha.

» Todos os produtores 
 são convidados.
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A Assembleia Geral Or-
dinária da Cooabriel, 

realizada em 29 de março, 
é um marco para a história 
da cooperativa. O evento, 
onde foram apresentados 
os resultados e investimen-
tos de 2018, reuniu mais de 
2 mil pessoas em São Ga-
briel da Palha (ES).

Na ocasião, foi lançada a 
nova marca de café da coo-
perativa, o Guardião, uma 
grande conquista que chega 
nas versões extraforte e tra-
dicional. Durante a assem-
bleia, também foi lançado 
o novo aplicativo da Coo-
abriel, que foi desenvolvido 
para levar maior comodi-
dade aos sócios ao permi-
tir, por exemplo, a venda de 
café sem sair de casa.

Congregando todas as 
suas unidades de recepção 
de café no Espírito Santo e 
na Bahia, a Cooabriel cele-
brou em 2018 a importante 
marca de 1,2 milhão de sa-
cas do produto recebidas de 
seus sócios.

Houve um aumento de 
45% do faturamento bruto, 
onde foi registrado um re-
corde, atingindo o valor de 
R$ 546.135.458,74. 

No exercício de 2018 
também houve um aumen-
to de 4,65% no quadro so-
cial da Cooabriel, totalizan-
do 5.760 sócios. 

Dentre as realizações do 
ano, a cooperativa abriu as 
lojas de Teixeira de Freitas 
(BA) e Governador Lin-
denberg, no Norte capixa-
ba. Também implantou um 

Assembleia Geral da Cooabriel 
reúne mais de 2 mil pessoas

| Resultados de 2018

Foi apresentado o 
balanço de 2018, com  

recorde no faturamento, 
e lançada marca de 
café da cooperativa

viveiro de mudas clonais 
de café conilon em Itabela 
(BA), ampliou estruturas de 
armazenagens em Nova Ve-
nécia (ES), realizou melho-
rias de estruturas em várias 
unidades e adquiriu área 
para construção de novo 
complexo de armazenagem 
em Vila Valério (ES).

Durante o evento, a dire-
toria apresentou o resulta-
do das sobras da coopera-
tiva referentes ao exercício 
de 2018, alcançando o va-
lor de R$ 12.831.565,70. 
Os sócios decidiram pela 
incorporação das sobras 
ao capital social, de acordo 

» Sócios comemoraram os resultados e as novidades apresentados durante o evento, que foi um marco na história da cooperativa 

com a comercialização de 
café de cada um no mesmo 
período.

 “A decisão dos sócios 
nos mostrou a maturidade 
em pensar no todo e não 
individualmente. Temos 
muitos planos para o fu-
turo, mas precisamos ter 
muita segurança em cada 
passo, e é isso que estamos 
fazendo”, disse o presidente 
da Cooabriel, Luiz Carlos 
Bastianello, que agradeceu 
o espírito cooperativista 
dos presentes.

O atual vice-presidente 
da Cooperativa, Antônio 
Joaquim de Souza Neto,  
reforçou a importância do 
evento. “Essa assembleia 
é um marco para a nossa 
história. A cada ano, con-
quistamos mais a confiança 
de nossos associados. Esse 
crescimento é resultado de 
muito trabalho e dedica-
ção”, finalizou.

Membros
» Luiz Carlos Bastianello, novo presidente
» Antônio Joaquim de Souza Neto, novo vice-presidente
» Onivaldo Lorenzoni, diretor secretário

DIRETORIA DA COOABRIEL

CONSELHO FISCAL ELEITO

DEPOIMENTO

FALA, SÓCIO!

FALA, SÓCIO!

A assembleia elegeu o novo Conselho Fiscal da Cooabriel, 
com mandato de um ano:
EFETIVOS
» Douglas Busato
» Geraldo Camilo Pereira
» Weslley Apolonio Salvador 

SUPLENTES
Cirineu Manzoli
Euzebio Renato Pilon
Veronica Kruger Wutke de Oliveira

Carta aberta 
aos cooperados

Satisfação

Suporte para melhorias

Transparência em crises

Segurança na gestão

Companheiros, estamos 
numa fase de graça com 
o vertiginoso crescimento 
da nossa cooperativa no 
decorrer dos últimos anos 
e a convicção de dias me-
lhores para os anos que 
virão.

Num momento inédito, a 
Cooabriel deixa uma subs-
tancial sobra de mais de 12 
milhões de reais, para que 
seu órgão máximo decidis-
se sobre sua destinação.

Quero aqui, em primeiro 
plano, parabenizar a pró-
pria assembleia, a diretoria 
executiva, os conselhos 
de administração e fiscal, 
além de todos os colabora-
dores, sem distinção.

Uma entidade é mensu-
rada pela sua seriedade, 
zelo, união e comprometi-
mento para com seus obje-
tivos. Esses valores estão 
intrínsecos na eficiência 
de gestão, no cuidado com 
os números contábeis e a 
presteza no atendimento 
ao público.

O capital social da coo-
perativa é pequeno em re-
lação a sua grandeza. 

Portanto, as sobras apu-
radas no último balanço 
não poderiam ser melhor 
direcionadas, como foi 
decidido pela assembleia, 
encampando a proposta 
apresentada pela diretoria, 
em incorporá-las ao capital 
social.

Tive observando que 
algumas pessoas aptas 
a votar não tinham muita 
convicção ao fazê-lo. Para 
estas pessoas, deixo aqui 
um recado: o voto tem de 
ser dado com vigor e deter-
minação.

Afinal, a incorporação 
das sobras ao capital so-
cial eleva a notoriedade, a 
capacidade e credibilidade 
da cooperativa, além de 
melhorar as condições do 
capital de cada sócio. Ade-
mais, a cooperativa preci-
sa de dinheiro para fugir do 
excesso de juros pagos a 
instituições de crédito.

Uma medida salutar e 
cristalina que foi dita na 
oportunidade. Não pode-
mos esquecer que a coo-
perativa é nossa.

Por fim, com certeza, 
não há nada a temer.

Enalteçamos o grande 
trabalho da Fundação Dom 
Cabral/ PAEX, que contri-
buiu enormemente para 
essa nova fase de gestão 
da cooperativa

 Parabéns!

Meus cumprimentos e 
um abraço a todos os coo-
perados.

Os cafeicultores Maria Alves 
da Silva Vieira e Rogério Vieira 
Machado demonstraram gran-
de satisfação com os resulta-
dos apresentados. “A Cooabriel 
funciona graças aos sócios e à 
boa gestão”, avaliaram.

O histórico de superação da 
cooperativa, que cresceu em 
meio à crise, fez o casal revisar 
a sua história. Recordaram um 
momento difícil que passaram 
em 2016, com o impacto da 
maior seca do Estado, ocasião 
em que esperaram mais ações, 
apesar de verem que a coopera-
tiva segurou os serviços de su-
porte para ajudar os sócios no 

período. “A gente participa por 
inteiro e quer ver o que pode ser 
melhorado, especialmente, nos 
momentos de dificuldades”, 
afirmou Maria.

O casal tem propriedade em 
Pinheiros (ES) e movimenta em 

Boa Esperança. “A Cooabriel é 
muito boa. Tudo que fazemos  
na lavoura tem a orientação do 
técnico da cooperativa. Com 
isso, conseguimos melhorar a 
propriedade”, destacou Maria, 
que é sócia há cinco anos.

O sócio Robson Bastianello, 
de Nova Venécia, disse que os 
resultados mostram a eficiência 
na gestão e a participação dos 
sócios. “A Cooabriel é hoje uma 
ajuda muito forte para os pro-
dutores. A relação com nossa 
propriedade tem proporcionado 
grandes melhorias”, afirma.

O sócio Amilton Pacheco, de Vila Valério, con-
siderou a assembleia muito transparente. “A 
Cooabriel conseguiu crescer, apesar da crise. 
Isso é mérito da participação e do movimento 
dos sócios e da administração. A cooperativa 
projeta crescimento e isso é muito bom para 
os cooperados e para as regiões em que ela 
está localizada. Parabenizo a diretoria pelos 
resultados e por ter enfrentado esses anos 
difíceis com os produtores e ter mantido esse 
crescimento, que espero que continue”.

“Gosto do jeito que a coopera-
tiva é com o sócio. São vários 

serviços. Estou muito satisfeito 
com o que foi apresentado. Um 

grande resultado! Parabenizo 
os diretores pela seriedade na 
administração”, disse Antônio 

Luiz Pessi, de Águia Branca. 

Sr. Waldir Martinelli, 
sócio da Cooabriel

EM NÚMEROS

»1,2 milhão de sacas
de café foram recebidas pela 
Cooabriel de seus sócios em 2018

» R$ 12,8 milhões
foi resultado das sobras
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