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Cooperativa inaugura 
unidade em Vila Pavão_pág.4
Nova filial faz parte do plano de expansão da Cooabriel e vai dar suporte à prestação de serviços aos sócios da região 

A Cooabriel inaugu-
rou, no último dia 13 de 
junho, sua 14ª unidade de 
serviços. 

A nova filial fica no mu-

nicípio de  Vila Pavão, no 
Noroeste do Espírito San-
to, e contempla a loja agro-
pecuária, o escritório de 
comercialização de café e 

a oferta dos serviços de as-
sistência técnica.

Durante o evento de 
inauguração, o presidente 
da Cooperativa, Luiz Car-

los Bastianello, destacou a  
a importância da unidade 
para dar suporte à presta-
ção de serviços aos sócios 
da região. 

A novidade faz parte do 
plano estratégico da Coo-
abriel para 2019 e atende a 
uma solicitação de produ-
tores locais.

Obter rentabilidade 
na cultura do café co-
nilon,  atualmente, é 
um desafio. No entanto, 
qualquer outra ativida-
de que o produtor venha 
desenvolver na sua pro-
priedade não será muito 
diferente. 

A rentabilidade nos 
negócios requer muito 
conhecimento, dedica-
ção, habilidade e atitude 
do investidor, para errar 
o mínimo possível e al-
cançar os resultados es-
perados. 

A situação atual do 
café vem demonstrando 
que melhorias contínuas 
precisam ser implanta-
das no sistema produ-
tivo, principalmente no 

que se refere à gestão do 
negócio, isto é, otimizar 
os recursos utilizados 
na atividade para obter 
lucro. Saiba como no  
Guia do Cafeicultor, na 
pág. 5.

Café 
Guardião  
movimenta
gôndolas  
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Inscrições 
abertas para o 
XVI Concurso 
Conilon de 
Excelência
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Sócios podem se ins-
crever nas unidades 
até 2 de agosto. Com 5 
sacas padronizadas já 
é possível participar.

Prêmio para 
as melhores 
receitas com 
chocolate e café
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O 1º Concurso Sabores 
Café & Chocolate vai 
selecionar pratos doces 
ou salgados que valori-
zam essa combinação.

1ª Feira de Agronegócios 
Cooabriel acontece em agosto

| OPORTUNIDADE 

Anote na agenda! Está 
marcada para os dias 8, 9 
e 10 de agosto a 1ª Feira de 
Agronegócios e Tecnolo-
gia da Cooabriel. O evento 
será no Parque de Expo-
sições Romeu Joaquim de 
Souza, em São Gabriel da 
Palha (ES), e contará com 
a participação de diversas 
empresas dos segmentos do 
agronegócio. 

O lançamento foi em 23 
de maio, na presença de 250 
convidados, entre sócios, 
diretores, autoridades, par-
ceiros e outros. “Será um 
evento de grande impor-
tância para levar aos produ-
tores novas informações e 
permitir que conheçam no-
vas tecnologias”, destacou 

GUIA DO CAFEICULTOR _pág.5

Evento será nos dias 8, 9 e 10, com a realização de negócios, palestras e exposição

Lançado há  
três meses pela 
Cooperativa, nas 
versões extraforte e 
tradicional, 
o produto já faz 
parte da lista 
de compras das 
famílias da região 
Noroeste  capixaba.
_página. 3

o presidente da Cooabriel, 
Luiz Carlos Bastianello.

 A expectativa é que pro-
dutores façam as melhores 
negociações do ano. Haverá 
palestras, demonstração de 
equipamentos e espaço de 
alimentação. A feira é volta-
da a famílias cafeicultoras,  

Intercooperação 
fortalece o 
cooperativismo

_página. 2

Conheça alguns 
projetos realizados 
em parceria pela 
Cooabriel.

pesquisadores e estudantes 
do agronegócio, fornecedo-
res de insumos e implemen-
tos, instituições financeiras 
e órgãos de fomento.

Confira a programação
 na pág. 8

» Diretoria da Cooperativa durante evento de lançamento da feira
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» Reunião com a Coocafé na sede da Cooabriel: objetivos em comum

A intercooperação re-
fere-se à cooperação entre 
cooperativas. É quando 
elas se unem para executar 
ações e projetos em conjun-
to, por meio de estruturas 
comuns, com objetivo de 
ampliar os benefícios para 
seus sócios e fortalecer o 
cooperativismo.

A Cooabriel pratica in-
tercooperação em muitas 
situações. De forma bem 
estruturada, realiza há anos 
ação conjunta com a  Coo-
perativa dos Caminhonei-
ros de São Gabriel da Palha 
(Coopcam), por meio de 
intercooperação de trans-
porte em três níveis de ope-
ração: em frete de coleta 
em propriedades, frete em 
transferência de unidades 
nos estados do Espírito 
Santo e da Bahia e expedi-
ção a clientes.

O assunto, inclusive, fez 
parte de tema em debate no 
14º Congresso Brasileiro de 
Cooperativismo, realiza-
do em Brasília no início de 
maio último.

Recentemente, a Coo-
abriel também iniciou tra-
balho de intercooperação 
com a Cooperativa Agrária 
Mista de Castelo (Cacal), 

A melhoria dos conheci-
mentos técnicos a respeito 
da cultura do café conilon 
é parte de planos estraté-
gicos que, há anos, a Coo-
abriel vem implementando 
e  apoiando, no sentido de 
explorar ao máximo o po-
tencial da cultura para au-
mentar a rentabilidade dos 
seus cooperados.

Nesse sentido, são pri-
mordiais as parcerias com 
instituições de pesquisa. A 
Cooabriel está ampliando 
uma parceria de coope-
ração técnica com uma 
equipe multidisciplinar do 
Instituto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Incaper), 
que avalia materiais ge-
néticos já implantados na 
fazenda experimental da 

Cooperativa, para buscar 
a seleção de plantas mais 
adaptadas às variabilida-
des climáticas das regiões 
onde ela atua e ao nível de 
adoção de tecnologia em-
pregado nas propriedades.

Outra linha de trabalho 
científico já iniciada pela 
Cooabriel, com a coope-
ração técnica da Univer-
sidade Federal de Lavras 
(UFLA) e apoio da Com-
pass Minerals - Produquí-
mica (foto), é a junção de 
recursos, esforços e co-
nhecimento para buscar 
respostas relacionadas à 
cultura do café conilon.

O trabalho será realiza-
do por meio de estudos de 
alunos de mestrado e dou-
torado da UFLA, podendo 
ser aberto a parceiros.

Cooabriel amplia parcerias  
de cooperação técnica  

Intercooperação: união e projetos 
 que fortalecem o cooperativismo

com sede no Sul do Espírito 
Santo, a partir da revenda 
de rações do Programa Ca-
cal de Suplementação Mi-
neral para bovinos.  

As vendas começaram 
em junho em todas as lo-
jas da Cooabriel, o que 
dará suporte a produtores 
do Noroeste capixaba que 
usam e necessitam da ração 
da Cacal para manutenção 
de seus rebanhos.

Vale registrar que a  Coo-
abriel e a Cooperativa dos 
Cafeicultores da Região 
de Lajinha Ltda (Coocafé) 
se reuniram com o fim de 
identificar objetivos em co-
mum que possam vir a se 
transformar em acordos de 

intercooperação.  
A primeira visita da 

Coocafé às instalações da 
Cooabriel ocorreu no iní-
cio de maio, quando as di-
retorias e as equipes técni-
cas tiveram a oportunidade 
de compartilhar suas expe-
riências. 

A Cooabriel entende que 
a união das cooperativas a 
partir de valores éticos traz 
sempre grandes benefícios, 
pois fortalece o cooperati-
vismo e quem ganha é a co-
munidade onde elas estão 
atuando. A intercoopera-
ção é a prática do 6º prin-
cípio do cooperativismo: 
“Cooperação entre coope-
rativas”. 

EDITORIAL

POR LUIZ CARLOS BASTIANELLO | DIRETOR-PRESIDENTE

Muitas metas e planos cumpridos 
Estamos perto de fechar 

mais um semestre de 
trabalho. No momento, em 
nossa área de ação segue a 
colheita do café conilon, e 
estimamos que 75% da safra 
de nossos cooperados já te-
nham sido colhidos. 

Apesar de um rendimen-
to melhor dos grãos proces-
sados, o problema ainda se 
esbarra no mercado e não 
nos agrada um cenário de 
tantas especulações.

A situação atual do café 
vem demonstrando que 
melhorias contínuas pre-
cisam ser implantadas na 
propriedade rural, princi-
palmente no que se refere à 
gestão do negócio. O Guia 
do Cafeicultor desta edição 
traz essa abordagem.

E, seguindo nossa meta 
de trabalho, cumprimos 
muitas agendas e planos 
nesses últimos dois meses. 

Vale destacar a abertura 
da 14ª unidade da Cooabriel 

em Vila Pavão-ES, que, com 
muita alegria, inauguramos  
com a presença de mais de 
200 pessoas, em solenidade 
realizada no último dia 13 de 
junho. Assim como diz o só-
cio Orlando Bening: “Hoje 
realizamos esse sonho!”

Enquanto isso, o Café 
Guardião – marca de café 
da Cooabriel lançada há três 
meses nas versões extraforte 
e tradicional –  movimen-
ta gôndolas e já faz parte da 
lista de compras das famílias 
da região Noroeste capixaba.

Lançamos também o XVI 
Concurso Conilon de Ex-
celência e aqui reforçamos 
o convite aos sócios para 
inscreverem seus lotes. Será 
distribuído o equivalente a 
96 sacas de café em prêmios 
aos 20 finalistas. Inscreva-se!

Para aqueles sócios e fa-
miliares apaixonados por 
culinária em café, a Coo-
abriel lança também o 1º 
Sabores Café & Chocolate. 

Fiquem de olho nos prazos 
de cada etapa!

Fechamos junho unidos 
às cooperativas regionais 
para a celebração do Dia C 
– Dia de Cooperar, em ação 
que será realizada no dia 30 
(domingo) na comunida-
de São Pedro, na Fazenda 
Lovo, a partir das 9 horas, 
com muitas atrações.

Julho é o mês dedicado às 
cooperativas. O primeiro sá-
bado do mês é o Dia Interna-
cional do Cooperativismo, 
este movimento idealizado 
por um grupo de 28 tecelões 
no ano de 1844 e que, desde 
então, vem melhorando a 
vida de bilhões de pessoas 
em todo o planeta. 

Por um cooperativismo 
forte, a Cooabriel esteve 
presente em grandes deba-
tes nacionais.

 E aqui exercitamos os 
princípios e valores desta 
cooperativa, criada por ini-
ciativa de 38 cafeicultores 

fundadores que formaram 
a base de tudo o que somos. 
Esta edição recorda a histó-
ria de sucessão e nos leva a 
refletir sobre a importância 
de trilhar o caminho do so-
nho.

Também estamos nos 
preparativos da 1ª Feira do 
Agronegócio Cooabriel, 
que será realizada nos dias 
8,9 e 10 de agosto próximo, 
em São Gabriel da Palha. 

A Cooabriel realiza o 
evento com o propósito de 
promover um ambiente de 
encontro entre as famílias 
produtoras, fortalecer o co-
operativismo, apresentar 
as tendências tecnológicas, 
oferecer oportunidades de 
ampliar conhecimentos e 
proporcionar aos produto-
res  um ambiente amplo de 
negócios onde poderão ad-
quirir produtos com condi-
ções diferenciadas.

Permaneçamos unidos!

A situação atual 
do café vem 

demonstrando 
que melhorias 

contínuas 
precisam ser 

implantadas na
propriedade 

rural, 
principalmente 

no que se refere à 
gestão do negócio

 

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.

MAT. 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

MAT. NOME
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
2831 Elza Elena Dare Ventorim Alves
2847 Lucimar Dondoni
2892 Leda Noya da Silva
2939 Dorvalino Raider Sobrinho
3058 Marcia Clementino Da Silva

MAT. NOME
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

MAT. NOME
3515 Jairo Lorenção
3539 José Benfati
3560 Laurito Tozzi
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

MAT. NOME
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
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Segue a colheita de café 
conilon na área de ação da 
Cooabriel. Estima-se que 

75% da safra já foi colhida.

O cafeicultor brasileiro 
está diante de uma das 
piores quedas de preço 
do café nas últimas dé-
cadas e, para piorar, as 

instituições bancárias, por 
ordem do Banco Central, 

somente emprestarão 
recursos aos produtores 

que pagarem os contratos 
contraídos anteriormente.

O Espírito Santo recebe 
novo cultivar de conilon. 
O Programa de Melho-
ramento do Conilon, 

do Incaper do Espírito 
Santo, desenvolveu uma 
nova variedade batizada 
de Conquista ES8152, 
lançada em Cachoeiro 
de Itapemirim (26/06), 
na região Sul do Estado.

De 10 a 11 de julho, o 
Brasil sediará o II Fórum 
Mundial dos Produtores 

de Café. O evento será rea-
lizado em Campinas (SP).

De acordo com o Departa-
mento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA), 
a produção mundial de 
café deve somar 169,1 

milhões de sacas de 60 kg 
na temporada 2019/2020.

O mesmo órgão america-
no estima que o consumo 

mundial deve alcançar 
um recorde de 167,9 
milhões de sacas, um 

aumento de 2,5% ante à 
temporada 2018/2019.

A segunda estimativa 
oficial da Companhia 
Nacional de Abasteci-

mento (Conab), divulga-
da em maio, projetou a 
safra brasileira 2019 em 
50,92 milhões de sacas.

A Cooabriel foi uma das 
apoiadoras do XI Noro-
este Café Conilon, em 
Águia Branca-ES, em 
maio (24), que con-

tou com a presença da 
ministra da Agricultura, 

Pecuária e Abasteci-
mento, Tereza Cristina, 
do governador Renato 
Casagrande e de outras 

lideranças, cafeicultores e 
representantes de em-
presas do agronegócio.

Com sabor puro e mar-
cante, o Café Guardião 
está agradando mui-

to o consumidor.

Amigo sócio, fique aten-
to à data das inscrições 
para o  XVI Concurso 
Conilon de Excelência 
Cooabriel. Procure a 

unidade mais próxima. 

Já está marcada para os 
dias 8, 9 e 10 de agos-
to a 1ª Feira de Agro-
negócios Cooabriel. 

Guarde esta data!

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

Inscrições abertas  
para o XVI Concurso 
Conilon de Excelência

Chegou a hora! A Coo-
abriel já está recebendo 

as inscrições para o XVI 
Concurso Conilon de Ex-
celência, o concurso de 
qualidade dos cafés produ-
zidos pelos sócios da Coo-
perativa na safra 2019.

Poderão ser inscritos lo-
tes nas categorias de café 
conilon natural ou cereja 
descascado. Será distribuí-
do o equivalente a 96 sacas 
de café em prêmios aos 20 
finalistas. 

É muito importante ficar 
atento ao regulamento, que 
pode ser consultado em 
todas as unidades da Coo-
perativa, onde estão sendo 
realizadas as inscrições, e 
também no site www.coo-
abriel.coop.br.

O sócio poderá partici-
par com um lote de café e 
escolher uma das catego-
rias na qual deseja con-
correr: café conilon cereja 
descascado ou café conilon 
natural. O prazo máximo 
para o lote inscrito estar na 
Cooabriel é  até o dia 16 de 
agosto. 

Ele deverá ser entregue 
em bica corrida para rebe-
nefício e enquadramento 
no padrão do concurso e 
serão selecionados os lo-
tes que obtiverem volume 
mínimo de cinco sacas pa-
dronizadas (300 kg líqui-
dos) e máximo de 320 sacas 
padronizadas (19.200 kg 
líquidos).

A divulgação dos classi-
ficados, em ordem alfabé-
tica,  acontecerá no dia 2 
de outubro. Já o evento de 
encerramento, com a di-
vulgação dos vencedores e 
premiação dos primeiros 
colocados, será no dia 23 
de outubro, em São Gabriel 
da Palha (ES).

Prazo de inscrição  do 
concurso de qualidade 

termina em 2 de agosto. 
Serão avaliados  cafés 

produzidos pelos sócios 
na safra 2019  

 

  Lançado há  três meses 
pela Cooabriel, nas versões 
extraforte e tradicional, o 
Café Guardião movimen-
ta gôndolas e já faz parte da 
lista de compras das famílias 
da região Noroeste capixaba.

Muito apreciado por seu 
sabor marcante, sua com-
posição contém o autêntico 
conilon produzido pelas fa-
mílias cooperadas que plan-
tam, cuidam, selecionam e 
colhem os grãos, que fazem 
do Guardião um café com a 

A Cooabriel abre, no dia 
1º de julho, as inscrições 
para o 1º Concurso Sabores 
Café & Chocolate, para os 
apaixonados por culinária 
em café.

O concurso é voltado às 
famílias cooperadas e tem o 
objetivo de possibilitar aos 
participantes apresentarem 
pratos doces ou salgados 
feitos à base de café combi-
nado com chocolate (com 
teor de cacau 50% acima).

As inscrições se encerram 
no dia 15 de julho ou quan-
do atingirem 50 inscritos. 
Cada participante poderá 
inscrever somente  um tipo 
de prato. Poderá participar 
um integrante por família 
e o participante deverá ser 
maior de 15 anos de idade. 

A primeira seleção ocor-
rerá no dia 26 de julho, por 
um júri técnico que irá se-

A luta na busca pela 
criação de um preço míni-
mo de garantia para o café 
continua. A Cooabriel está 
sempre junto nesta ques-
tão. O preço anunciado pela 
Conab antes da entrada da 
safra não atendeu às expec-
tativas dos produtores, em 
especial os que cultivam o 
conilon. O arábica passou 
de R$ 341,21 para R$ 362,53 
a saca, uma alta de 6,25%. Já 
o conilon saiu de R$ 202,19 
para R$ 210,13 a saca, um 
aumento de 3,93%. 

A pedido do deputa-
do federal Evair de Melo 

» Café torrado: grãos de qualidade

» Doce à base de café: sabores

» Café Guardião está disponível nas versões extraforte e tradicional

» Bastianelo (à direita) falou durante a Audiência Pública na Câmara

força da união e único. 
O produto pode ser com-

prado nas unidades da Coo-
abriel no Espírito Santo e Sul 
da Bahia. Também é encon-
trado no Supermercado De 
Nadai, em São Gabriel da 
Palha; no Supermercado 
Estrela, em Vila Valério; e 
em breve em vários outros 
pontos de venda. Procure o 
Guardião, o Café com For-
ça! Siga no Instagram (@
cafeguardiaooficial) e no 
Facebook (cafeguardiao).

lecionar cinco pratos. Eles 
irão pontuar as delícias nos 
critérios sabor, aroma e 
apresentação. 

Os cinco finalistas serão 
levados para voto popular, 
na ocasião da 1ª Feira de 
Agronegócios Cooabriel, 
que acontece de 8 a 10 de 
agosto, no Parque de Exposi-
ções de São Gabriel da Palha.

As inscrições podem ser 
feitas nas unidades da Coo-
abriel. Mais informações no 
site www.cooabriel.coop.br.

Guardião movimenta gôndolas

Prêmio para melhores receitas  
à base de café e chocolate

Audiência Pública em Brasília
(PP-ES), a Comissão de 
Agricultura da Câmara, 
em Brasília, realizou em 
maio uma audiência pú-
blica para discutir o preço 
mínimo do café.

A audiência contou com 
a participação do presi-
dente da Cooabriel, Luiz 
Carlos Bastianello, que 
declarou em seu discurso 
ser preciso “uma política 
que garanta a subsistência 
do produtor”. Segundo ele, 
o preço mínimo atual não 
cobre os custos com a pro-
dução do café, o que gera 
muitas dificuldades.

| RECONHECIMENTO

Prêmios
» O XVI Concurso Conilon de Ex-
celência Cooabriel irá premiar os 
20 melhores lotes de cafés inscri-
tos, sendo 10 lotes de cada cate-
goria. O sócio poderá participar 
com um lote e escolher uma das 
categorias:  conilon cereja des-
cascado ou natural.

PREMIAÇÃO para classificados 
em café natural 

» 1º lugar: 10 sacas 
» 2º lugar: 08 sacas 
» 3º lugar: 06 sacas 
» 4º lugar: 05 sacas 
» 5º lugar: 04 sacas 
» 6º ao 10º lugar: 03 sacas

PREMIAÇÃO para classificados 
em café cereja descascado 

» 1º lugar – 10 sacas
» 2º lugar – 08 sacas 
» 3º lugar – 06 sacas 
» 4º lugar – 05 sacas 
» 5º lugar – 04 sacas 
» 6º ao 10º lugar – 03 sacas.

REGULAMENTO
» O regulamento do concurso 
está disponível em todas as uni-
dades da Cooabriel e também no 
site www.cooabriel.coop.br

PRAZO
» O prazo máximo para o lote 
inscrito estar na Cooabriel é  até 
o dia 16 de agosto. Ele deverá ser 
entregue em bica corrida para 
rebenefício e enquadramento no 
padrão do concurso e serão sele-
cionados os lotes que obtiverem 
volume mínimo de cinco sacas 
padronizadas (300 kg líquidos) e 
máximo de 320 sacas padroniza-
das (19.200 kg líquidos).

SAIBA MAIS

Crédito para estocagem Evento em SP
O Sicoob Norte abriu linha de 

crédito rural com recursos pró-
prios para estocagem de café, 
em função da baixa do preço 
da saca. Segundo a instituição, 
o prazo é até 31/03/2020, com 
taxa de juros de 9% ao ano, 
sendo válida para conilon tipo 
7/8 para melhor. Mais informa-
ções podem ser consultadas 
nas agências.

O gerente da área de 
café da Cooabriel, Edimil-
son Calegari, participou do 
8º Coffee Dinner & Sum-
mit, promovido pelo Con-
selho dos Exportadores de 
Café do Brasil (Cecafé), em 
maio, em SP, com o tema 
“Cafés do Brasil: Qualidade 
com Sustentabilidade”.

CURTAS
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» Equipe técnica: iniciativas para uso responsável de agroquímicos

» O gerente da unidade, Maurício, e  equipe: “Excelentes expectativas”

» Inauguração da filial foi prestigiada por cerca de 200 sócios da região, autoridades, representantes de empresas e entidades de classe

» Bastianello, Carlos Pandolfi, pastor Emerson, o vice-prefeito de Vila 
Pavão, José Wilson, e o secretário Onivaldo Lorenzoni cortam faixa

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em 
razão do Dia Mundial do 
Meio Ambiente, comemo-
rado no dia 5 de junho, 
criou grandes debates em 
torno do tema “poluição 
do ar”. A campanha propôs 
um desafio à população 
para a tomada de ações no 
sentido de diminuir a po-
luição do ar. 

Trazendo este tema para 
avaliar nossa atividade ca-
feeira ou mesmo dentro 
das nossas casas e em nos-
so dia a dia, podemos ob-
servar várias ações que 
contribuem para esse au-
mento da poluição.

Cabe, portanto, uma re-
flexão sobre as atitudes e 
ações que podemos adotar 
para diminuir o problema. 
Vejamos:

Destinação do lixo 
doméstico

Fazer a separação do 
lixo orgânico dos reciclá-
veis e fazer a destinação 
dos recicláveis para cen-
trais apropriadas. Evitar 
queimar plástico, borra-
cha, tecidos ou outros ma-
teriais poluidores. 

Fonte de calor nos 
secadores de café

Usar somente lenha 
seca. Não utilizar materiais 

A nossa responsabilidade
que possam deixar cheiro 
no café (pneu e plástico, 
por exemplo), pois isso faz 
aumentar a poluição do ar.

Máquinas agrícolas 
e caminhões
Fazer as manutenções ne-
cessárias nas máquinas 
agrícolas e caminhões, 
principalmente, os escapa-
mentos e catalizadores, e 
usar somente quando ne-
cessário.

Resíduos diversos
Vamos considerar aqui 

todos os demais resíduos 
que geramos na proprieda-
de como: embalagens de 
defensivos, embalagens de 
fertilizantes de corretivos, 
material de colheita, pneus 
e outros. Cada material 
tem uma destinação apro-
priada e quando queima-
mos estamos lançando no 
ar poluentes tóxicos para a 
saúde humana e para o am-
biente.

Ações e decisões que to-
mamos diariamente vão 
influenciar na quantidade 
de resíduos que geramos. 
Por isso, precisamos saber 
como tratar esses resíduos 
para diminuir a poluição.

Nesse sentido, o núcleo 
feminino da Cooabriel está 
desenvolvendo um projeto 
que irá discutir o que fazer 
com o lixo doméstico. Na 
busca de melhores práticas 
relacionadas a esse tema, 
serão realizados encontros, 
visitas técnicas, painéis, 
palestras e debates educati-
vos.

A nossa responsabilida-
de é contribuir para uma 
relação sustentável com o 
planeta.

ESPAÇO SUSTENTÁVEL
Samara Cuquetto Batista
Consultora técnica - Cooabriel

  
Cada material tem uma 
destinação apropriada 
e quando queimamos 
estamos lançando no ar 
poluentes tóxicos para a 
saúde humana e para o 
ambiente 

A Cooabriel inaugurou, 
em 13 de junho, sua 

unidade de serviços no mu-
nicípio de Vila Pavão (ES). 
Cerca de 200 pessoas pres-
tigiaram a inauguração, que 
reuniu membros da direto-
ria e conselheiros, sócios e 
outros produtores da região, 
autoridades, representantes 
de empresas de fomento e 
entidades de classe, equipe 
gerencial e outros colabora-
dores.

Esta é a 14ª filial da Co-
operativa e o novo espaço 
comporta a loja agropecuá-
ria, o escritório de comercia-
lização de café e serviços de 
assistência técnica.

O pastor Emerson Li-

Cooabriel inaugura em
Vila Pavão sua 14ª unidade

| EXPANSÃO

nause, da Igreja Luterana 
Missouri de Vila Pavão, con-
duziu um momento de bên-
çãos para abrir os trabalhos 
de mais este momento im-
portante para a Cooperativa. 

O presidente da Coo-
abriel, Luiz Carlos Bas-
tianello, ao fazer o corte sim-
bólico da faixa inaugural, 
situou o posicionamento da 
Cooperativa no agronegócio 
e falou da importância da 
unidade para dar suporte à 
prestação de serviços na re-
gião. “Estamos muito felizes 
de inaugurar mais uma loja. 
Muito nos orgulha dizer que 
fazemos parte da maior coo-
perativa de café conilon do 
Brasil e o resultado é a soma 
da participação de cada só-
cio”, destacou.

Bastianello avaliou que 
a abertura em Vila Pavão, 
além de fazer parte do plano 
de expansão da Cooperativa 
para 2019, objetiva facilitar 
a prestação de serviços jun-
to aos sócios e ampliar esses 
serviços para os demais pro-
dutores da região.

Também veio atender à 
solicitação de um bom gru-
po de produtores que já são 
associados na região. Eram 
211 sócios na ocasião. 

O gerente corporativo 
comercial e técnico Carlos 
Augusto Pandolfi afirmou 
que Vila Pavão surpreendeu 

pela participação do público 
e pelo retorno positivo dos 
sócios, que aguardavam an-
siosos a abertura da unida-
de. “É importante estarmos 
presentes com uma unidade 
física, pois passa a ser uma 
referência que disciplina a 
prática de mercado, tanto da 
área de insumos quanto do 
negócio café. Muito em bre-
ve estaremos ofertando todo 
leque de serviços e produtos 
no local”, ressaltou.

O gerente da unidade, 

Maurício Mauri, disse que a 
inauguração traz excelentes 
expectativas. “A nova unida-
de vem promover o desen-
volvimento da região, trazer 
novas opções para os pro-
dutores e ampliar o cresci-
mento da Cooperativa. Tra-
balhando com a seriedade e 
o compromisso que já temos 
com os nossos produtores, 
vamos formar novas parce-
rias, ampliar os negócios e 
cumprir nossa missão com 
a evolução da região”, frisou.

Filial com loja, escritório 
de comercialização 
e serviços permite 

melhorar o atendimento 
aos sócios da região 

 

  
Estamos muito felizes de 
inaugurar mais uma loja. 
Muito nos orgulha dizer 
que fazemos parte da 
maior cooperativa de café 
conilon do Brasil 

» Luiz Carlos Bastianello, 
presidente da Cooabriel

Nos dias 8 e 9 de maio, 
a equipe técnica da Coo-
abriel recebeu o treina-
mento do Método SBL – 
Synapse-based Learning, 
idealizado pela Plataforma 
Global do Café, organiza-
ção que envolve os atores da 
cadeia produtiva e da qual a 
Cooabriel  é membro.

A Plataforma desenvol-
ve iniciativas para promo-
ver a sustentabilidade para 
a cafeicultura e um dos 
projetos incentivados refe-
re-se ao “Uso Responsável 
de Agroquímicos”.

A Cooabriel irá imple-
mentar o projeto, que tem 
duração de cinco anos 
(2018 a 2023), com ações 
para resolver quatro temas 
ligados ao uso de agroquí-
micos: uso correto de EPI, 

Equipe técnica recebe
treinamento da metodologia SBL

local adequado para arma-
zenamento, treinamento 
na aplicação desses produ-
tos e devolução adequada 
de embalagens.

Dentre as ações con-
templadas estão treina-
mentos para a equipe 
técnica. A metodologia 
SBL foi desenvolvida pela 
Synapse Treinamentos e 
consiste em um processo 
de ensino-aprendizagem, 
híbrido entre aulas expo-
sitivas e o grupo tutorial 
do problem-based Lear-
ning (PBL). A consulto-
ra técnica da Cooabriel 
Samara Cuquetto Batista 
destacou que esse método 
pode ser usado para dis-
cutir com os produtores 
determinada tecnologia 
ou prática sustentável.

Endereço da nova loja
» Rua Graciliano de Oliveira, 11, Centro - Vila Pavão-ES
» Telefone: (27) 3753-1387

SAIBA MAIS

FALA, SÓCIO!

Melhoria de vida

Sucesso garantido

“Estou muito feliz com a abertura 
da loja. A Cooabriel tem me 
ajudado. Dobrou o resultado da 
minha lavoura graças ao apoio 
da cooperativa e ao serviço de 
assistência técnica. Consegui 
maior rentabilidade e melhoria de 
vida para minha família”, Orlando 
Bening, de Córrego do Maroto.

 “Essa é a concretização de um sonho. 
Agora, está mais perto e teremos mais 

facilidade de acesso à loja e a outros 
serviços, e também podemos estar 
mais próximos da vida da Coopera-

tiva. A unidade é sucesso garantido”, 
Verônica Kruger Wutke de Oliveira, 

conselheira fiscal da Cooabriel.



Jornal da Cooabriel |  EDIÇÃO 221 pág.5

Obter rentabilidade na 
cultura do café coni-

lon, atualmente, é um de-
safio. No entanto, qualquer 
outra atividade que o pro-
dutor venha desenvolver na 
sua propriedade não será 
muito diferente. A rentabi-
lidade nos negócios requer 
muito conhecimento, dedi-
cação, habilidade e atitude 
do investidor para errar o 
mínimo possível e alcançar 
os resultados esperados. 

A situação atual do café 
vem demonstrando que 
melhorias contínuas pre-
cisam ser implantadas no 
sistema produtivo, princi-
palmente no que se refere 
à gestão do negócio., isto 
é, otimizar os recursos uti-
lizados na atividade para 
obter lucro.

O valor pago pelo café 
se encontra em patama-
res menores do que no 
ano passado (Figura 1). 
Em contrapartida, os pre-
ços dos insumos possuem 
expectativa de alta com a 
oscilação do dólar. Dian-
te disso, a primeira reação 
do produtor é cortar gas-
tos com a lavoura, o que 
não é recomendado, pois, 
quando os manejos bási-
cos são deixados de lado, a 
lavoura tende a reduzir sua 
produção, passa a ser mais 
atacada por pragas e doen-
ças e, consequentemente, 
há uma forte tendência na 
redução da produção, so-
bretudo no ano seguinte, 
o que acarreta em menores 
lucros.

| Defensivos
Os defensivos agrícolas, 

embora tenham menor re-
presentatividade no custo 
de produção, devem ser 
utilizados de forma susten-
tável como uma estratégia 
no manejo de pragas, do-
enças e plantas daninhas na 
propriedade. Com o uso ra-
cional dos defensivos agrí-

NOÇÕES LEGISLATIVASGUIA DO CAFEICULTOR
Luiz Carlos Bastianello
Advogado

José Roberto Gonçalves 
Engenheiro Agrônomo da Cooabriel

Perseu Fernando Perdoná 
Engenheiro agrônomo
e coordenador técnico da Cooabriel

A busca pela rentabilidade
no café conilon

colas, são minimizados os 
riscos para a saúde do pro-
dutor, consumidor e meio 
ambiente.

| Qual  o seu custo?
É unanime os produto-

res de café reclamarem do 
preço pago pela saca pro-
duzida. Logo, uma grande 
maioria não sabe o tama-
nho do seu lucro ou preju-
ízo com o preço recebido 
na comercialização do seu 
produto. 

A grande dificuldade de 
gerar esta informação, na 
maioria das vezes, é a falta 
de informação para reali-
zar um simples custo ope-
racional de produção das 
suas lavouras de café. Nesse 
sentido, os produtores pre-
cisam de apoio para desen-
volver essa habilidade. 

No entanto, isso não 
pode ser imposto para  o 
produtor. Ele precisa en-
tender a importância de ge-
rir melhor seus resultados 
na propriedade e querer 
fazer parte dessa mudança.

| Melhorias contínuas 
É muito comum encon-

trarmos propriedades rea-
lizando adubação das suas 
lavouras sem sequer fazer 
uma análise de solo, fazen-
do um manejo inadequado 

da irrigação e dos defensi-
vos agrícolas. Precisamos 
virar essa página, buscando 
pontuar as melhorias contí-
nuas dos processos da pro-
priedade e evoluirmos para 
aumentar a produtividade 
com rentabilidade. 

| Apoio técnico ajuda no 
processo de mudança

O velho ditado que diz  
“é na crise que surgem as 
oportunidades” é uma rea-
lidade, uma vez que as di-
ficuldades provocam mu-
danças de comportamento 
nas pessoas, e estas geram 

transformações nos seus 
negócios. O simples fato 
do produtor buscar apoio 
técnico com um profissio-
nal de uma empresa de sua 
confiança para fazer parte 
das transformações neces-
sárias na sua propriedade já 
é um bom começo de uma 
história. 

A Cooabriel conta com 
uma equipe técnica al-
tamente capacitada para 
atender seus sócios, por 
meio dos programas de 
Consultoria Técnica. Atu-
almente, são mais de 1.000 
sócios assistidos direta-
mente. Os sócios partici-
pantes do programa têm 
obtido melhores produtivi-
dades médias e redução no 
custo de produção, devido 
ao simples fato de serem 
mais eficientes nas ativida-
des da propriedade. 

Aumentar a produtivi-
dade da propriedade de 
forma sustentável para 
obter maiores lucros não 
é uma tarefa fácil! Mas a 
Cooabriel está preparada 
para essa tarefa. Procure 
um profissional da equipe 
da Consultoria Técnica da 
sua cooperativa e faça parte 
dessa transformação.

» Produtor deve anotar todos os custos para melhor planejamento

O georreferenciamen-
to de imóveis rurais é um 
instrumento de controle 
e registro da proprieda-
de rural, agregando uma 
referência e estabelecen-
do um endereço para o 
imóvel no planeta Terra. 
Extremamente útil para 
os donos de propriedades 
rurais, o georreferencia-
mento de imóveis surgiu 
como uma necessida-
de de proteger as terras, 
além de levantar os dados 
da propriedade e mantê-
-la certificada.

A palavra “geo” signifi-
ca terra e referenciar sig-
nifica tomar como ponto 
de referência, localizar. 
Portanto, georreferenciar 
é situar o imóvel no globo 
terrestre.

 Significa estabelecer 
um endereço para este 
imóvel na Terra, definin-
do sua forma, dimensão 
e localização por meio de 
métodos de levantamento 
topográfico, descrevendo 
seus limites, caracterís-
ticas e confrontações do 
mesmo. É feito por meio 
de memorial descritivo, 
que deve conter as coor-
denadas dos vértices de-
finidores dos limites dos 
imóveis rurais georrefe-
renciadas ao sistema geo-
désico brasileiro.

LEI
O georreferenciamen-

to foi instituído pela Lei 
10.267/2001 e regula-
mentado pelo Decreto 
4.449/2002, onde, dentre 
outras normas, estabele-
ceu prazos para a reali-
zação do georreferencia-
mento por tamanho de 

Georreferenciamento de 
propriedades rurais 

áreas, assim definidos:
 
• Prazo até 20/11/2018, 
para  imóveis com áreas de 
100 a 250 hectares;
• Prazo até 30/11/2023, 
para imóveis com áreas 
entre 25 a 100 hectares;
• Prazo até 20/11/2025, 
para os imóveis com área 
inferior a 25 hectares.

Vale alertar  que os pro-
prietários que não reali-
zarem o georreferencia-
mento dentro dos prazos 
estabelecidos, possivel-
mente, terão dificuldades 
na transferência de imó-
veis ou na realização de 
outras operações.

O georreferenciamento 
de imóveis rurais permite 
a inserção de informa-
ções pelo meio digital e, 
dessa forma, todo proces-
so de registro do imóvel 
se torna mais fácil, dimi-
nuindo erros e evitando 
maiores problemas. As 
informações são con-
frontadas com bancos de 
dados já existentes, a fim 
de garantir a legalidade 
dessas propriedades, sem 
sobreposições com dados 
de outras propriedades.  
O instrumento tornou-se 
um grande avanço, prin-
cipalmente, pelo fato 
desse serviço facilitar o 
reconhecimento e o ca-
dastramento de terras de 
uma maneira autêntica, 
permitindo aos proprie-
tários e trabalhadores a 
garantia de seus direitos.

O instrumento 
tornou-se um grande 
avanço, principalmente, 
pelo fato desse serviço 
facilitar o reconhecimento 
e o cadastramento de 
terras de uma maneira 
autêntica, permitindo a 
garantia de direitos 

PREÇO

Fonte: Cooabriel

Valor Médio da Saca
de Café Conilon Tipo 7 (60 kg)

R$ 340
R$ 320
R$ 300
R$ 280

JAN
306,702018

2019
295,00 295,24 298,81 307,81 315,74

286,14 284,20 282,42 272,76 261,61 270,97
315,32 301,52 302,95 311,18 313,50 293,50

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ 260
R$ 240

Quem é habilitado
Apenas poderão realizar 

os trabalhos de georre-
ferenciamento, para fins 
da Lei 10.267/2001, os 
profissionais habilitados 
a expedir Anotação De 
Responsabilidade Técnica 
e credenciados pelo IN-
CRA. Portanto, ao buscar 
o profissional para realizar 
a tarefa,  é necessário an-
tes, analisar se este possui 
essa habilitação e creden-
ciamento.
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Cooperativismo forte: Cooabriel 
participa de debates nacionais

| EVENTOS

» Bastianello (centro) foi um dos apresentadores de tema no 14º CBC. Ele falou sobre intercooperação

» Bastianello 
entre  os geren-
tes corporativos 
Samuel Lopes e 
Carlos Pandolfi 
no Encontro 
Nacional das 
Cooperativas 
Agropecuárias

ENTRE NÓS

Parabéns!
» O fofo Lorenzzo Braga Fantin comemo-
rou seu 1º aninho no dia 11/06. Ele é filho 
dos sócios Lusiani Fantin e Weslei Braga 
Fortes, da região de  Alcobaça (BA).

Linda 
» Muito linda a Thayná Feltz Ost Folz. 
Ela celebrou seu primeiro aninho 
(13/04) com muita doçura, alegrando 
a vida dos pais, Anielli Feltz Ost Folz 
(sócia) e Devacir,  e encantando os 
avós, Valdiro Feltz (sócio) e Laura.

Fofo
»  Muito fofo o 
Isaque Schnei-
der Rocha!
Ele tem 1 aninho 
(04/04) e é a ale-
gria dos bisavós, 
Samuel Sch-
neider (sócio) 
e dona Paulina. 
Filho de Rayane 
e Matheus.

» Dia C – Dia de Cooperar 
Equipe de Voluntários das Cooperativas 
Cooabriel, Coopesg, Coopcam e Sicoob 
no preparo do Dia de Cooperar, que 
será realizado no dia 30/06, às 9h.

Anjinho
» Linda e parece um anjinho. Cecília 
Ressurreição completou 1 aninho no 
dia 15/06 e, a cada dia, surpreende com 
alegria seus pais, Benesson Ressurrei-
ção (funcionário) e Glaydes Lorena. 

A Cooabriel esteve pre-
sente em momentos de 

grande importância para o 
fortalecimento do coope-
rativismo brasileiro. Dois  
eventos realizados entre os 
meses de maio e junho úl-
timos, foram bem expres-
sivos.

Em maio, entre os dias 8 
e 10,  o presidente da Coo-
abriel,  Luiz Carlos Bas-
tianello, participou do 14° 
Congresso Brasileiro do 
Cooperativismo (CBC), re-
alizado em Brasília. 

Considerado o evento 
mais importante do setor 
no país, o congresso tratou 
do tema “O Cooperativis-
mo do Futuro se Constrói 
Agora” e teve a participação 
de autoridades mundiais 
e nacionais do segmento, 
dirigentes e cooperados, 
embaixadores, ouvintes e 
imprensa.

Seis temas nortearam as 
discussões do 14º CBC: Co-
municação, Governança e 
Gestão, Inovação, Intercoo-
peração, Mercado e Repre-
sentação.

 “Foi um evento mui-

to organizado e, na minha 
avaliação, muito positivo e 
fundamental para o forta-
lecimento do cooperativis-
mo”, afirmou Bastianello.

Ele foi um dos apresen-
tadores de tema das salas 
simultâneas que ocorreram 
na programação. O pre-
sidente falou sobre os as-

pectos da intercooperação 
entre a Cooabriel  e a Coo-
perativa dos Caminhonei-
ros de São Gabriel da Palha 
(Coopcam), que atua no 
ramo de transportes.

O presidente da Coop-
cam, Advaldo Antônio Zot-
telle, também participou do 
evento.

Encontro Nacional
Já no dia 5 de junho, a 

Cooperativa participou do 
Encontro Nacional das Co-
operativas Agropecuárias 
(ENCA 2019), evento rea-
lizado em Campinas (SP),  
com os temas: Aceleração 
do Crescimento, Gover-
nança, Tecnologias Digitais 
e Finanças e Gestão de Ris-
co nas Cooperativas.

Representaram a Coo-
abriel o presidente e  os 
gerentes corporativos, Sa-
muel Lopes Fontes e Carlos 
Augusto Pandolfi. “É um 
evento que traz muitas dis-
cussões importantes para 
que o setor cooperativista 
se torne mais atualizado e 
competitivo”, ressaltou Bas-
tianello.

Governança, gestão, 
intercooperação 
e inovação foram 

temos  discutidos em 
congresso e encontro

Ao idealizarem a Coo-
abriel, os sócios fundadores 
vislumbraram a criação de 
uma entidade bem repre-
sentativa da classe produ-
tora, sólida e que buscasse 
soluções para as necessida-
des de seus membros e tra-
balhasse na busca de me-
lhoria de vida de todos.

Neste aspecto, normas 
foram construídas e pro-
cessos seguidos para, assim, 
dar forma a uma entidade 
firme, construída em forte 
base de valores e realizado-
ra dos sonhos e desejos co-
letivos. 

O cuidado na escolha 
dos membros à frente da 
gestão foi sempre obser-
vado, zelando pelo sonho 
e ideais construídos pelos 
seus fundadores, que con-
duziram os primeiros pas-
sos desta, que tornou-se 
uma das mais conceituadas 
e respeitadas cooperativas 
do país. A preocupação em 
incorporar o sonho dos 
fundadores e praticar os 
valores da Cooperativa tem 
sido a base da história de su-
cessão da Cooabriel ao lon-
go dos seus mais de 55 anos 
de fundação (13/09/1963).

Os administradores que 
foram sucedendo a gestão 
da Cooperativa tiveram o 
compromisso de nortear 
suas ações entendendo os 
valores pelos quais ela foi 
criada. 

Os presidentes: Padre Si-
mão Civalero, idealizador e 
primeiro presidente (1963-
1965); Padre José Simio-
nato (1965-1967); Gustavo 
Milbratz (1967-1972); Ar-
chângelo Laurindo Loren-
zoni (1972-1974); Aurélio 
Bastianello (1974-1982); 
Wanderlino de Medeiros 
Bastos (1982-1984); Antô-
nio Joaquim de Souza Neto 
(1984-1993); Dário Marti-
nelli (1993-1999); José Co-
lombi Filho (1999-2002); 
Antônio Joaquim de Souza 
Neto (2002-2019) e Luiz 
Carlos Bastianello (início 
em abril de 2019).

A transição do atual pre-
sidente, Luiz Carlos Bas-
tianello, que sucede Antô-
nio Joaquim de Souza Neto, 
o Toninho, nos dá a oportu-
nidade de acompanhar esse 
verdadeiro processo de su-
cessão, apoiado nos valores 
que regem a entidade. Filho 
do ex-presidente Aurélio 
Bastianello, “Carlinho”, 
como é chamado, aprendeu 
desde a tenra infância como 
a união faz a força e a im-
portância dos valores e da 
prática do trabalho. 

O processo de transição 
foi estruturado há alguns 
anos e tem por base uma 
ação estratégica da Coo-
perativa, coordenada por 
Toninho.  “Essa sucessão 
foi muito planejada. Bas-

O Caminho do Sonho
tianello tem o espírito coo-
perativista, acompanha de 
perto o processo de gestão 
da cooperativa, o plane-
jamento estratégico e está 
preparado para fazer o me-
lhor. Estou ainda mais um 
ano na diretoria e muito 
tranquilo em deixar a Coo-
abriel na mão de gente sé-
ria”, afirmou Toninho.

“A linha de trabalho que 
aprendi na Cooabriel, ao 
longo desses anos, teve por 
base a honestidade e a serie-
dade nas decisões. É enri-
quecedor. A Cooabriel tem 
também a retidão de uma 
diretoria que se orienta 
dentro dos princípios éticos 
para gerir a entidade. Não 
tenho dúvidas da grande 
responsabilidade que é con-
duzir a Cooperativa, mas 
eu sei que o êxito da gestão 
vem do respeito aos princí-
pios e valores e de cercar-se 
de pessoas profissionais, 
eficientes e de princípios”, 
declarou Bastianello. 

O longo período ao lado 
da gestão de Toninho tem 
sido o grande aprendizado 
de Bastianello, seja como 
conselheiro administrati-
vo (por 6 anos) ou na vice-
-presidência (por 9 anos), 
onde teve como consolidar 
a prática dos princípios que 
regem a cooperativa e o 
preparo sobre todos os as-
suntos de ordem adminis-
trativa. 

Toninho realmente tem 
muita experiência, é só-
cio desde 1971 e exerceu 
vários mandatos à frente 
da Cooabriel (9 anos, de  
26/03/1984 a 31/03/1993, 
e 17 anos, de 01/03/2002 
a 31/03/2019), além da 
atuação como conselhei-
ro administrativo, diretor 
secretário e diretor vice-
-presidente (10 anos nestes 
cargos), portanto é de fun-
damental importância para 
a história de crescimento da 
Cooabriel.

Um bonito e verdadeiro 
processo de transição. Res-
peitoso e, por vezes, vindo 
de sinceras e emocionantes 
declarações, como registra-
mos em recente evento rea-
lizado pela Cooperativa.

“Muito tranquilo em 
deixar a Cooabriel na mão 
de pessoa séria como o 
Bastianello, que é filho do 
saudoso sócio-fundador e 
ex-presidente da Cooabriel, 
sr. Aurélio Bastianello. 
Quero dizer que entrei 
como sócio na Cooabriel 
através das mãos do sr. Au-
rélio, no dia 17/04/1971, e 
hoje é seu filho quem me 
sucede. Com muito orgu-
lho, passo o bastão a esse 
cooperativista”, disse Toni-
nho, emocionado.

“Devemos muito ao To-
ninho, que com sua sabe-
doria admirável e liderança 
conduziu a Cooabriel com 
firmeza, tomando decisões 
firmes em todas as ações, 
principalmente, nos mo-
mentos de desafios. Com 
um perfil ético e gestão 
inovadora e futurista, ele 
transformou a Cooabriel 
em uma das mais impor-
tantes cooperativas do país 
– a maior de café conilon 
do Brasil”, concluiu Bas-
tianello.

NOSSA HISTÓRIA

 
Os administradores
que foram sucedendo
a gestão da Cooperativa 
tiveram o compromisso 
de nortear suas ações 
entendendo os  
valores pelos quais  
ela foi criada 

OUTRAS CAPACITAÇÕES

CEARH 2019Programa Cooperar
A colaboradora Laísa Gomes 
Ferreira da Fonseca, da Área de 
Recursos Humanos, participou 
do 30º Congresso Estadual de 
Gestão de Pessoas, de 11 a 
12/06, em Vitória, com apoio do 
Sistema OCB/SESCOOP-ES. “O 
evento nos possibilitou atualizar 
sobre novas práticas e desafios 
do mercado em torno do tema e 
refletir o impacto da inteligência 
artificial nas organizações”.

O gerente corporativo comer-
cial e técnico da Cooabriel, 
Carlos Augusto Pandolfi (na 
foto, ao lado do instrutor José 
Tejon), representa a Cooabriel 
no Programa de Capacitação  
INCOOP,  promovido pela 
BASF, que trabalha com temas 
voltados à gestão de alta 
performance cooperativista. 
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O produtor pede equilíbrio na  
nutrição e redução da bienalidade. 
O negócio pede mais rentabilidade.
A indústria pede mais qualidade de bebida. 
Para tudo isso, você tem uma resposta:  
Programa NossoCafé Yara. 

O mercado pede um novo café: o seu. Por isso, o Programa NossoCafé Yara 

oferece uma nutrição completa para todo o ciclo do cultivo. Antes, durante e depois da colheita.  

Com ele, você aumenta a produtividade da lavoura e garante um café mais saboroso e de qualidade 

superior. Peça a visita do consultor Yara e veja como ter um café que o mercado procura.  

Saiba mais em nossocafeyara.com.br.

O mercado pede  
um novo café: o seu.
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