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Feira da Cooabriel reúne mais
de 7 mil e é aprovada pelo público

Evento realizado em São Gabriel da Palha proporcionou troca de conhecimentos e movimentou mais de R$ 30 milhões em negócios
A 1ª Feira de Agronegó-

cios Cooabriel, realizada 
entre 8 e 10 de agosto, em 
São Gabriel da Palha (ES), 

foi um sucesso! O evento 
reuniu mais de 7 mil pes-
soas e foi aprovado tanto 
pelos sócios quanto pelos 

demais públicos.
Associados de toda área 

de ação da cooperativa  
participaram da progra-

mação, que proporcionou 
conhecimentos variados, 
um ambiente de negócios 
com condições diferencia-

das, integração com outros 
produtores e técnicos de 
várias áreas. A feira reuniu 
também pesquisadores e 

estudantes.
O evento movimentou 

mais de R$ 30 milhões em 
negócios.

O que tem sido ob-
servado nas regiões de 
abrangência da coo-
perativa é que muitas 
lavouras começaram a 
apresentar um amarele-

cimento nas folhas mais 
velhas que, por conse-
guinte, resulta em queda 
prematura.

 Saiba, nesta edição,   
como evitar  o problema.

ESPAÇO SUSTENTÁVEL_pág.4 NOÇÕES LEGISLATIVAS_pág.5DE OLHO NO CAFÉ_pág.3

Samara Cuquetto Batista
Consultora técnica

Luiz Carlos Bastianello
Advogado

Antônio Joaquim de Souza Neto 
Diretor vice-presidente

Sustentabilidade: 
responsabilidade e oportunidades

Auxílio-doença
e prazo de recebimento

O giro pela 
cafeicultura

Amarelecimento das 
folhas do cafeeiro conilon

Sessenta e nove 
amostras
participam do 
Concurso de
Excelência

Nematoide no 
cafeeiro conilon

Cooabriel mantém liderança no 
segmento em ranking do IEL

| RECONHECIMENTO 

A Cooabriel se mantém 
como a primeira empre-
sa do ramo cooperativista 
agropecuário. É a 25ª maior 
empresa do Espírito San-
to e sobe 10 posições no 
Ranking IEL – Instituto Eu-
valdo Lodi. Antes da Coo-
abriel, a cooperativa Uni-
med Vitória, do ramo saúde, 
ocupou a 12ª posição.

O 23º Anuário IEL 200 
Maiores e Melhores Em-
presas no Espírito Santo foi 
apresentado no dia 21 de 
agosto, em evento realizado 
em Vitória (ES). Os dados 
para apuração do ranking 

GUIA DO CAFEICULTOR

Cooperativa é a 1ª do ramo cooperativista agropecuário e 25ª maior empresa do ES

são referentes ao exercício 
de 2018 e foram analisados 
a partir de informações eco-
nômico-financeiras forneci-
das pelas organizações.

Criatividade 
marca o Concurso 
Sabores Café 
& Chocolate
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» Sede da Cooabriel: cooperativa subiu 10 posições em ranking estadual

A Cooabriel se mantém 
como a primeira empre-
sa do ramo cooperativista 
agropecuário. É a 25ª maior 
empresa do Espírito San-
to e sobe 10 posições no 
Ranking IEL – Instituto Eu-
valdo Lodi. Antes da Coo-
abriel, a cooperativa Uni-
med Vitória, do ramo saúde, 
ocupou a 12ª posição.

Para o presidente da 
Cooabriel, Luiz Carlos Bas-
tianello, os resultados são 
fruto da credibilidade da co-
operativa junto a seu quadro 
social.

“Um trabalho sério e 
transparente realizado há 
quase 56 anos de história da 
cooperativa. Aliado a isto, 
o aprimoramento constan-
te no processo de gestão, 
que permitiu à cooperati-
va oferecer aos sócios uma 

No início do mês de ju-
lho, quatro cooperativas, 
entre elas a Cooabriel, for-
malizaram a criação da 
Federação dos Cafés do 
Espírito Santo (Fecafés). 
Além da  Cooabriel, inte-
gram a Fecafés a Coope-
rativa Agropecuária Centro 
Serrana (Coopeavi), a Co-
operativa dos Produtores 
Agropecuários da Bacia 
do Cricaré (Coopbac) e a 
Cooperativa dos Cafeicul-
tores do Sul do Estado do 
Espírito Santo (Cafesul).

O presidente da Coo-
abriel, Luiz Carlos Bas-
tianello, foi eleito o pre-
sidente da federação. A 
entidade, que tem o ob-
jetivo de promover a ca-
deia produtiva cafeeira e 

garantir a rastreabilidade 
dos cafés capixabas, terá 
abrangência estadual e vai 
congregar não somente 
cooperativas, como tam-
bém associações ligadas 
à cafeicultura.

Bastianello destaca que 
a Fecafés irá atuar, prin-
cipalmente, na defesa da 
Indicações Geográficas 
(IGs) já em andamento em 
três territórios, que são: 
Caparaó, Montanhas do 
Espírito Santo e Conilon 
Capixaba.

“O propósito é trazer 
notoriedade e proteção 
ao café, como o conilon 
capixaba que projetou o 
Estado do Espírito Santo 
para o Brasil e o mundo”, 
observou.

Cooperativa participa de criação 
da Federação dos Cafés do ES

Cooabriel mantém liderança no 
segmento cooperativa agropecuária

prestação de serviços mais 
competitiva. Esse mérito, 
sem dúvida, é do produtor 
cooperado por ter acredita-
do e do Conselho de Admi-
nistração pela gestão, bem 
como dos colaboradores 
pelo empenho e dedicação. 
Parabéns a todos pela con-
quista”, destacou.

O 23º Anuário IEL 200 
Maiores e Melhores Em-
presas no Espírito Santo foi 
apresentado no último dia 
21 de agosto, em evento rea-
lizado em Vitória (ES).

Os dados, para apuração 
do ranking das 200 maiores, 
são referentes ao exercício 
de 2018 e foram analisa-
dos a partir de informações 
econômico-financeiras for-
necidas pelas organizações, 
como: receita operacional 
bruta, receita operacional 

EDITORIAL

POR LUIZ CARLOS BASTIANELLO | DIRETOR-PRESIDENTE

Período de grandes realizações
Nos últimos dois meses, 

trabalhamos intensa-
mente na execução de ações 
grandiosas.

De um lado, em nossas 
unidades trabalhamos com 
o fechamento da recepção 
da safra de café dos sócios 
com grandes operações de 
logística interna. Até mea-
dos de agosto, atingimos a 
marca de 1,6 milhão de sa-
cas (60 kg) de café recebidas. 
Este volume é um recorde 
marcante para todos nós, 
principalmente, porque é 
fruto da credibilidade dos 
nossos sócios para com o 
nosso trabalho.

Mais uma vez, agradece-
mos a confiança depositada 
na Cooabriel. Nos dedica-
mos  com afinco para fazer 
sempre um bom trabalho 
com uma prestação de servi-
ço de excelência.

Por um outro lado, foram 
intensas também nossas 
agendas e atividades nes-

ses últimos meses, com os 
preparativos da 1ª Feira de 
Agronegócios Cooabriel, 
realizada com sucesso de 8 a 
10 de agosto, em São Gabriel 
da Palha (ES).

A feira foi a realização de 
mais um sonho comparti-
lhado. A Cooabriel foi a rea-
lizadora desse evento que foi 
coordenado por uma comis-
são de várias áreas de traba-
lho da cooperativa e apoiado 
por grandes parceiros.

Vejo que o evento cum-
priu seu objetivo de promo-
ver ganhos nos negócios e 
conhecimentos diversos, 
seja por meio das novas tec-
nologias apresentadas pelos 
expositores, informações 
compartilhadas nos estan-
des e por meio dos debates 
com temas ministrados por 
autoridades renomadas do 
agronegócio.

Esta edição traz ainda ar-
tigos técnicos importantes 
para orientar nosso cafeicul-

tor. No Guia do Cafeicultor, 
nossos técnicos falam sobre 
amarelecimento nas folhas 
do cafeeiro conilon, um fe-
nômeno que tem sido obser-
vado nas regiões de abran-
gência da cooperativa.

Também nesta edição, 
trataremos de um inimi-
go invisível e perigoso para 
nossas lavouras: o nematoi-
de no cafeeiro conilon, ver-
me de solo que infecta uma 
imensa diversidade de plan-
tas cultivadas. 

A Cooabriel trata com ex-
trema seriedade este assunto 
em suas unidades de produ-
ção de mudas (no Espírito 
Santo e na Bahia), com mo-
nitoria constante e progra-
mada. Assim, as mudas pro-
duzidas pela Cooabriel são 
isentas deste patógeno. 

Também estamos falando 
sobre o Concurso Conilon 
de Excelência Cooabriel, 
que chega em sua 16ª edi-
ção premiando os cafés de 

qualidade produzidos pelos 
sócios da safra 2019. Os 69 
lotes que concorrem nesta 
etapa 2019 serão premia-
dos nas categorias de cafés 
produzidos pelos sistemas 
de café natural e cereja des-
cascado.  Serão premiados 
até 10 lotes finalistas de cada 
categoria.

Falando em prêmio, que-
remos compartilhar nossa 
satisfação em falar que subi-
mos 10 posições no Ranking 
IEL – Instituto Euvaldo 
Lodi e somos, portanto, a 
25ª Maior Empresa, dentre 
as 200 Maiores do Espírito 
Santo. Este resultado, sem 
dúvida, é fruto da credibili-
dade da cooperativa junto a 
seu quadro social. Um tra-
balho sério e transparente 
realizado há quase 56 anos 
de história da cooperativa. 

Permaneçamos unidos, 
pois, juntos podemos en-
frentar os desafios e celebrar 
as nossas conquistas.

Mais uma vez, 
agradecemos 
a confiança 

depositada na 
Cooabriel. Nos 
dedicamos com 

afinco para fazer 
sempre um bom 

trabalho com 
uma prestação 
de serviço de 

excelência 
 

Ranking
» A Cooabriel ganhou também 

outras posições no ranking  IEL 
200 Maiores e Melhores Empre-
sas no Espírito Santo:
» 3ª dentre as melhores empresas 
do setor Comércio Atacadista.
» 5ª dentre as maiores empresas 
do setor Comércio Atacadista.
» 10ª dentre as 100 maiores 
empresas capixabas segundo a 
receita operacional líquida (ROL)
» 19ª dentre as 100 melhores 
empresas capixabas.

SAIBA MAIS

líquida, resultado líquido do 
exercício, patrimônio líqui-
do, número de empregados, 
rentabilidade do patrimô-
nio líquido, liquidez corren-
te, entre outros.

Cooabriel participa 
de Fórum Mundial

A Cooabriel esteve pre-
sente na edição 2019 do 
Fórum Mundial de Produ-
tores de Café, em Campinas 
(SP), 10 e 11 de julho. A 
cooperativa foi representa-
da pelo diretor secretário, 
Onivaldo Lorenzoni. O en-
contro reuniu lideranças de 
vários países, como Ugan-
da, Colômbia e Nigéria

Café Guardião,
agora com 500g

Chegou o Café Guardião 
em embalagem de 500 
gramas, tanto na versão 
tradicional como extrafor-
te.  O produto nasceu as-
sim como o conilon, cheio 
de energia e para todos os 
gostos. Você pode comprar 
seu Guardião nas unidades 
da Cooabriel, no Espírito 
Santo e no Sul da Bahia.

CURTAS

Cooabriel alcança marca
 de 1,6 milhão de sacas

A Cooabriel alcançou a marca de 
1,6 milhão de sacas (60 kg) de café 
até meados de agosto.  O volume é 
resultado da soma de recepção da 
safra de seus sócios em todas as 
unidades armazenadoras no Es-
pírito Santo e na Bahia. No ano de 
2018, a Cooabriel fechou o exercí-
cio com a recepção de 1.230.555 
sacas (60 kg) que era, até então, 
o maior volume recebido em toda 
sua história.
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A produção mundial 
do ano cafeeiro de 

2018-2019 foi estimada 
em 168,77 milhões 
de sacas de 60 kg, 

segundo a Organização 
Internacional do 

Café (OIC)

O consumo de café em 
nível mundial, no ano-

cafeeiro 2018-2019, 
atingiu o volume físico 

total equivalente a 164,84 
milhões de sacas de 60 

kg, o que representa 
um crescimento de 

2,1% em relação 
ao mesmo período 

anterior, de acordo com 
o Relatório Sobre o 

Mercado de Café - Julho 
2019, da Organização 

Internacional do 
Café (OIC).

O Centro do Comércio 
de Café de Vitória 

(CCCV) aponta que o 
Espírito Santo exportou, 

em julho, o maior 
volume mensal de café 
conilon: 573.717 sacas. 

A última vez que o 
Estado havia exportado 

um número tão alto 
foi em 1991, com 

546.769 sacas.

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

Conilon de Excelência 
recebe 69 amostras

O XVI Concurso Conilon 
de Excelência Cooabriel 

recebeu 69 amostras de café 
conilon produzidos pelos 
sócios na safra 2019. Criado 
pela Cooabriel em 2003, o 
concurso objetiva incentivar 
e premiar os sócios que pro-
duzem e apresentam cafés de 
excelentes qualidades.

As amostras foram ins-
critas nas unidades da Coo-
abriel em que os sócios fa-
zem a movimentação de 
trabalho. Nesta safra, cinco 
unidades da cooperativa 
no Espírito Santo e uma na 
Bahia receberam os lotes 
concorrentes: São Gabriel da 
Palha, Nova Venécia, Águia 
Branca, Vila Valério, Alto 
Rio Novo e Itabela (BA).

Os cafés participantes 

nesta safra são de origem de 
propriedades em oito mu-
nicípios da região Noroeste 
capixaba e um município 
do Sul da Bahia.

O concurso irá premiar 
as categorias de grãos pro-
duzidos pelos sistemas de 
café natural e cereja descas-
cado e premiará até os 10 
lotes finalistas de cada cate-
goria.

Os lotes selecionados se-
rão divulgados após análises 
dos quesitos físicos e senso-
riais dos produtos, que se-
rão julgados por renomados 
classificadores/degustado-
res de cafés especiais.

A XVI edição do 
concurso realizado pela 
Cooabriel irá premiar 
até o 10º lote finalista 

de cada categoria
 

 

A importância de se 
entender a dinâmica do 
mercado, o crescimento 
da demanda mundial pelo 
produto e as perspectivas 
de melhoria do preço dos 
grãos. Esses foram alguns 
dos temas debatidos na pa-
lestra “As perspectivas para 
o mercado de café conilon”, 
apresentada pelo diretor de 
café verde do Grupo Tris-
tão, Márcio Cândido Fer-
reira, no dia 9 de agosto, 
durante a 1ª Feira de Agro-
negócios Cooabriel.

Ele falou sobre a impor-
tância dos produtores es-
tarem sempre em busca de 

» Márcio Fer-
reira, diretor de 
café verde do 
Grupo Tristão,  
falou sobre 
perspectivas 
de melhoria do 
preço do café

conhecimento para enten-
derem  a dinâmica do mer-
cado. 

“Não basta acompanhar 
o noticiário. É preciso es-
tar atento à movimentação 
das Bolsas de Nova Iorque 
e Londres. Quem não tem 
informação pode ser mani-
pulado e induzido a vender 
o café no momento errado”, 
afirmou.

Crescimento
O palestrante destacou 

ainda o crescimento do 
mercado mundial, espe-
cialmente o chinês, que tem 
alto consumo de café solú-

Perspectivas para o mercado de café 

| CONCURSO

Prêmios
» O XVI Concurso Conilon de Ex-
celência Cooabriel irá premiar os 
20 melhores lotes de cafés ins-
critos, sendo até 10 lotes de cada 
uma das categorias:  conilon ce-
reja descascado 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.

SAIBA MAIS
A divulgação dos classi-

ficados (em ordem alfabé-
tica) acontecerá no dia 2 de 
outubro de 2019 e 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).

Será distribuído o equi-
valente a 96 sacas de café 
em prêmios, para os 10 pri-
meiros colocados em cada 
uma das categorias.

De acordo com o presi-
dente da Cooabriel, Luiz 
Carlos Bastianello, o con-
curso faz parte de um pro-
jeto de melhoria da quali-
dade do café, por meio de 
estímulos por premiação, 
e tem alcançado resultados 
surpreendentes.

“Desde 2003, quando foi 
realizado o 1º concurso, até 
esta data, podemos afirmar 
que a qualidade evoluiu 
muito e hoje temos cafés 
com pontuação inimaginá-
vel à época inicial”, declarou.

Desde 2003, quando foi 
realizado o 1º concurso, 
a qualidade evoluiu muito 
e hoje temos cafés com 
pontuação inimaginável  
à época inicial 
» Luiz Carlos Bastianello, 
presidente da Cooabriel

O resultado mais 
plausível será em média 
1.150 mm de chuvas por 
ano, ao longo dos próxi-
mos 10 anos 
» Luiz Carlos Molion,  
climatologista

» Luiz Carlos Molion é crítico à teoria do aquecimento global

O professor Luiz Car-
los Molion, considerado a 
maior autoridade brasileira 
em matéria de clima, falou 
sobre “Perspectiva do clima 
para safra 2019/2020 e sua 
tendência para os 10 anos”, 
em palestra na 1ª Feira de 
Agronegócios Cooabriel.

Com comparativos de 
estudos climáticos por mais 
de 70 anos, Molion demons-
trou variações do compor-
tamento do clima em várias 
áreas do planeta, regiões do 
Brasil e do Espírito Santo e 
ênfase na região de São Ga-
briel da Palha. Apresentou 
os resultados de análise e 

diagnóstico do regime de 
chuvas de São Gabriel e re-
gião, incluídos os impactos 
do fenômeno El Niño. O es-
pecialista disse que, de acor-
do com as previsões para o 
ano que vem, São Gabriel 
da Palha e região poderá ter 
chuvas abaixo da média, mas 

Previsões com autoridade sobre clima 
tranquilizou que não haverá 
nenhuma seca severa.

Ele recordou os períodos 
das secas históricas da re-
gião (1954, 1963, 2015/16, 
esta última no mesmo nível 
da primeira), explicou o fe-
nômeno que levou a isso, o 
que por vários comparati-
vos (mais de 70 anos) traçou 
uma previsão. “O resultado 
mais plausível será, em mé-
dia, 1.150 mm de chuvas por 
ano, ao longo dos próximos 
10 anos”, destacou.

Molion é um dos prin-
cipais críticos à teoria do 
aquecimento global e apre-
senta ao mundo o discurso 
inverso ao apresentado pela 
maioria dos climatologistas. 
Disse que a tendência não é 
aquecimento, mas resfria-
mento.  Avaliou que, inde-
pendentemente do clima, a 
conservação ambiental é ne-
cessária. Falou para os pro-
dutores intensificarem boas 
práticas agrícolas. “Tem que 
plantar em curvas de nível, 
segurar a água do solo e bo-
tar mais matéria orgânica”, 
aconselhou.
» Mais feira na pág. 8.

vel, produto com maior va-
lor agregado. 

“Isso aumenta muito as 
possibilidades de consumo 
de conilon, porque cerca 
de 90% do solúvel contêm o 
robusta”, explicou.

Ele ainda tranquilizou 
os produtores com uma 
perspectiva de melhoria no 
preço. “Essa fase é passagei-
ra. Estimo que em um ano, 
no máximo, os produtores 
já possam comercializar o 
grão com um valor mais 
alto. Por isso, oriento a con-
tinuarem trabalhando com 
seriedade e que busquem 
informação”, finalizou.

O XVI Concurso 
Conilon de Excelência 
Cooabriel recebeu 69 

amostras de café conilon 
produzido pelos sócios 
na safra 2019. Criado 

pela Cooabriel no ano de 
2003, o concurso objetiva 

incentivar e premiar os 
sócios que produzem 
e apresentam cafés de 
excelentes qualidades. 

A Cooabriel
é apoiadora do 3° 

Concurso Regional 
Conilon de Qualidade 

em Teixeira de 
Freitas (BA).

A Cooabriel alcançou a 
marca de 1,6 milhão de 
sacas (60 kg) de café até

meados desse 
mês de agosto.

Temos vivido um 
momento difícil de 

preços baixos do café. 
Mas, aconselhamos 
os produtores a não 

deixarem de cuidar das 
suas lavouras. Realizar 
os tratos culturais para 
que a lavoura não perca 
produtividade, e, assim, 

na hora que reverter 
a situação, tenham 

condições de aproveitar 
os melhores preços.

A grande lição 
aprendida: os produtores 

precisam fracionar 
mais as vendas do seu 
café para aproveitar 

os momentos de 
melhor cotação do 

café no período.
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Nematoides são 
vermes de solo 
que infectam 
uma imensa 
diversidade 
de plantas 
cultivadas, e 
não existem 
tecnologias 
capazes de 
eliminá-los 
do solo. ”

Em outra edição, já fala-
mos que a sustentabilidade 
(baseada nos pilares eco-
nômicos, sociais e ambien-
tais) é de responsabilidade 
de todos, cada indivíduo 
tem seu papel e sua res-
ponsabilidade em tornar o 
local onde vive mais sus-
tentável.

Lembrando isto, pode-
mos falar um pouco agora 
que tudo que fazemos re-
quer dedicação e muita 
responsabilidade. No que 
diz respeito à cafeicultura 
sustentável, esses quesitos 
são importantíssimos, 
além de outros, é claro.

Quando nos dedicamos 
a fazer algo, na maioria das 
vezes, é porque temos al-
gum envolvimento, amor, 
paixão, prazer, satisfação, e 
queremos ter algum ganho 
financeiro ou outro tipo de 
ganho. Isso contribuirá 
para que façamos bem fei-
to o que nos propusermos 
e, com isso, teremos resul-
tados satisfatórios.

A cafeicultura exige de 
nós dedicação em cada ati-
vidade empregada na la-
voura. Mas, sabemos que 
existem situações um pou-
co mais desafiadoras e que 
será necessário o emprego 

Sustentabilidade: 
responsabilidade e oportunidades

de mais atenção e maior 
dedicação.

Nesses momentos de 
desafios, encontramos, na 
maioria das vezes, solu-
ções alternativas e cami-
nhos diferentes para nossa 
atividade.  

Somos os responsáveis 
em fazer nosso negócio ir 
bem. Temos de assumir 
nosso papel e a nossa res-
ponsabilidade em ajustar o 
que podemos ajustar, e 
não apenas reclamar do 
que não temos controle.

Nas dificuldades encon-
tramos oportunidades e 
temos de estar atentos, que 
elas aparecem próximas a 
nós.  Seja na adoção de tec-
nologias simples e de bai-
xo custo, assistência técni-
ca, controle de custos, 
anotações das atividades, 
manejos realizados no 
momento certo. Tudo isso 
vai contribuir para os me-
lhores resultados.

Além disto, nos manter-
mos informados do cená-
rio atual e futuro e estar-
mos atentos ao que o 
mercado consumidor de-
seja.

A sustentabilidade tam-
bém é uma oportunidade 
quando mostramos para o 
consumidor que estamos 
preocupados com o am-
biente, com as pessoas e 
temos rastreabilidade do 
produto e dos processos.

Olhemos, portanto,  
para as oportunidades e 
não apenas para as dificul-
dades.

ESPAÇO SUSTENTÁVEL
Samara Cuquetto Batista
Consultora técnica - Cooabriel

  
Nas dificuldades 
encontramos 
oportunidades e
temos de estar atentos, 
que elas aparecem 
próximas a nós 

A cadeia produtiva do 
café conilon passou 

nas últimas décadas por 
mudanças organizacionais 
e tecnológicas importan-
tes, estruturou-se e hoje 
o cafeeiro conilon atinge 
produtividades inimagi-
náveis a décadas atrás. Boa 
parte dessa mudança se 
deve à adoção de varieda-
des clonais, uma das nos-
sas principais fortalezas. 
Contudo, nessa fortaleza, 
uso de clones, reside tam-
bém nossa principal fra-
queza: a suscetibilidade a 
determinada doença.

Quando esse patógeno 
é o nematoide, o assunto 
toma tons mais sérios, pois 
temos distribuídos nos 
solos agrícolas capixabas 
e, pontualmente, no Sul 
da Bahia as duas espécies 
de nematoide-das-galhas 
mais agressivas ao cafeeiro 
conilon, ou seja, Meloido-
gyne incognita e Meloido-
gyne paranaensis. Aliado 
a esse fato, não temos ne-
nhum clone com resistên-
cias a essas espécies de ne-
matoides.

Mas o risco da presença 
dos nematoides reside no 
fato de tornar o cultivo do 
solo mais oneroso, ou mes-
mo impróprio para alguns 
cultivos agrícolas, pois não 
se trata apenas de planta 
doente, o solo infestado 
está doente.

Nematoide no cafeeiro conilon:
um inimigo invisível e perigoso

INFORME TÉCNICO

Nematoides são ver-
mes de solo que infectam 
uma imensa diversidade 
de plantas cultivadas, e 
não existem tecnologias 
capazes de eliminá-los do 
solo. Por se tratar de pató-
geno de solo, sua disper-
são dentro da propriedade 
é, geralmente, silenciosa 
e detectada tardiamente. 
Considerando que a cafei-
cultura de conilon capixa-
ba está alicerçada em pro-
priedades com tamanho 
médio de oito hectares, a 
contaminação do solo com 
nematoide pode, depen-
dendo dos clones selecio-
nados, inviabilizar o plan-

tio de conilon.
É importante destacar 

que, dependendo da espé-
cie e do nível populacional 
de nematoides no plantio, 
a lavoura tende a morrer 
até a terceira colheita. Ge-
ralmente, o clone vai per-
dendo vigor na parte aé-
rea, apresenta crescimento 
reduzido, desfolha, baixa 
produtividade e morte pre-
coce da planta. Mas, para 
correlacionar esses sinto-
mas da parte aérea com 
nematoide, é necessário 
observar as raízes, que na 
presença do parasita irão 
apresentar-se com engros-
samentos nas raízes mais 
grossas. E esse parasitismo 
radicular interfere signi-
ficativamente na absorção 
de água e nutrientes.

No caso dos nematoi-
des, o mais importante é 
sempre prevenir.

 Primeiramente, ad-

quirindo mudas sadias e, 
quando detectado na pro-
priedade, evitar a disper-
são para áreas isentas.

Para reduzir ao máxi-
mo o risco, o produtor 
deve, ao escolher a área 
do futuro plantio, realizar 
a amostragem do solo, a 
fim de detectar presença 
de nematoides parasitas 
do cafeeiro. Essa amostra 
de solo deve ser enviada a 
um laboratório especiali-
zado em nematoides. Com 
a certeza da sanidade do 
solo e das mudas quanto a 
nematoides, a garantia da 
longevidade do cafeeiro 
está garantida.

As regras de ouro para 
convivência com nematoi-
de: proibido uso de mudas 
infectadas, e solos infes-
tados necessitam de um 
plano de manejo antes e 
depois do plantio.

Inorbert de Melo Lima
Engenheiro agrônomo, doutor em Fitopatologia/Nematologia e pesquisador do Incaper

» Lavoura de café pode morrer precocemente se contaminada
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Uma vez iniciado 
o processo de 
amarelecimento 
e queda de  
folhas,
é muito difícil 
interromper ou 
reverter o dano”

Estamos em um ano 
em que, felizmente, as 

lavouras de café, de um 
modo geral, apresentaram 
bom nível de produção, e 
isso naturalmente exige 
grande demanda energé-
tica por parte do cafeeiro. 
Contudo, diante de preços 
elevados dos fertilizantes 
e demais insumos, e em 
uma realidade de preço 
baixo para o café, muitos 
produtores não fizeram o 
investimento adequado na 
nutrição e manejo fitossa-
nitário das lavouras.

O que tem sido obser-
vado nas regiões de abran-
gência da cooperativa é 
que muitas lavouras co-
meçaram a apresentar um 
amarelecimento nas folhas 
mais velhas que, por con-
seguinte, resulta em queda 
prematura.

Causas prováveis 
do Amarelecimento

Muito embora sabendo 
da gravidade do problema 
em perder folhas do cafe-
eiro próximo à floração, 
tal fenômeno ocorre por 
diversos motivos:

» Longo período 
sem adubação

A planta, assim como o 
ser humano, depende de 
nutrientes durante todo 
o tempo, e nem sempre a 
quantidade presente no 
solo supre sua demanda. 
Nesta época do ano, o ca-
feeiro drena grande parte 
das suas reservas na re-
alização de um processo 
conhecido como diferen-
ciação floral (formação 
da flor), e como a grande 
maioria dos cafeicultores 
faz um longo intervalo de 
adubação durante a safra, 
a planta começa a extrair 
os nutrientes das reservas 
presentes no caule e nas 

GUIA DO CAFEICULTOR
Gilberto M. Tessaro  
Engenheiro agrônomo 
e consultor técnico da Cooabriel

Perseu Fernando Perdoná 
Engenheiro agrônomo
e coordenador técnico da Cooabriel

Amarelecimento das 
folhas do cafeeiro conilon

folhas mais velhas, que 
consequentemente come-
çam a amarelecer e caem 
prematuramente.

» Carga alta
 Assim como um atle-

ta de alta performance, a 
planta com alta carga de-

pende de muitos recur-
sos (adubo, água, cuida-
do com pragas e doenças, 
etc), se um ou mais destes 
recursos faltarem ou fo-
rem fornecidos em quanti-
dade insuficiente, a planta 
enfraquece e precisará de 
um certo tempo para se re-
cuperar.

» Estresse devido ao frio
Apesar de o resfriamen-

to não matar diretamen-
te as células vegetais, ele 
reduz o fluxo de água das 
raízes e, então, interfere na 
transpiração e na nutrição 
do vegetal.

» Longo período sem água
Caso o produtor não 

monitore regularmente 
a umidade do solo, pode 
ocorrer redução acentua-
da da umidade e a falta de 

água compromete direta-
mente o desenvolvimento 
do cafeeiro.

» Excesso de ventos
Nesse período do ano 

é comum a ocorrência de 
fortes ventos, que, por sua 
vez, afetam o crescimento 
das plantas de três manei-
ras: absorção de carbono 
CO2, efeito mecânico so-
bre as folhas e ramos e na 
transpiração. O café, por 
ser uma cultura perene e 
de porte médio, é afetado 
negativamente pelos efei-
tos dos ventos.

» Atraso na poda
A operação de colhei-

ta do café causa uma sé-
rie de lesões na planta, e 
para a sua recuperação é 
necessário que seja feito 
uso das reservas de ener-
gia do cafeeiro. Quando 
a poda é feita logo em 
seguida à colheita, existe 
uma redução na quan-
tidade de energia gasta 
para sua recuperação, 
pois é feita uma limpeza 
no cafeeiro, ficando ape-
nas os ramos viáveis.

É importante lembrar 
que, por ser uma planta 
perene, o cafeeiro tende 
a viver muitos anos. Sen-
do assim, ressaltamos a 
necessidade de observar 
os pontos discutidos aci-
ma e cuidar para que, no 
futuro, a lavoura fique 
equilibrada e forte, não 
repetindo o problema 
ocorrido nesta safra.

A Cooabriel dispõe de 
profissionais qualificados 
para dar suporte a você, 
produtor. 

Procure-nos, pois, juntos 
podemos ir mais longe!

» Amarelecimento das folhas mais velhas é causado por diferentes fatores e resulta em queda prematura

» Debates técnicos orientaram produtores na pré-florada

Sintoma de 
déficit hídrico

Sintoma de 
deficiência 
nutricional

NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello
Advogado

Os segurados do INSS 
que buscam a concessão 
do benefício de auxílio-
-doença têm passado por 
situações inusitadas quan-
to à duração do benefício, 
onde muitos têm o bene-
fício suspenso mesmo sem 
condições de retornar ao 
trabalho, sem saber ao cer-
to o porquê de tal situação.

O maior número de ca-
sos, contudo, tem ocorrido 
para os segurados que dis-
cutem o direito via judicial.

Tal situação foi gerada 
pela inclusão dos parágra-
fos 8 e 9 do artigo 60 da Lei 
8.213/91, onde o legislador 
autoriza o INSS a suspen-
der o benefício quando o 
juiz não aponta o prazo de 
duração do mesmo, o que 
era, e ainda é, muito co-
mum nas decisões judiciais.

Na regra que vigia, uma 
vez concedida a medida 
liminar, o benefício só po-
deria ser suspenso por ou-
tra decisão do mesmo juiz, 
seja por improcedência 
do pedido ou após a rea-
lização da perícia que não 
reconhecia a incapacidade 
do segurado. Muitos segu-
rados continuavam rece-
bendo o benefício mesmo 
já estando recuperados da 
doença.

A mudança ocorreu 
com a vigência da Lei 
13.457 de 26.06.2017, que 
incluiu os parágrafos 8 e 9 
da Lei 8.213, cuja redação 
consta o seguinte teor:

Auxílio-doença 
e prazo de recebimento

“§ 8º - Sempre que 
possível, o ato de conces-
são ou de reativação de 
auxílio-doença, judicial 
ou administrativo, de-
verá fixar o prazo esti-
mado para a duração do 
benefício.

§ 9º Na ausência de 
fixação do prazo de que 
trata o § 8º deste artigo, 
o benefício cessará após 
o prazo de cento e vinte 
dias, contado da data de 
concessão ou de reativa-
ção do auxílio-doença, 
exceto se o segurado re-
querer a sua prorroga-

ção perante o INSS, na 
forma do regulamento, 
observado o disposto no 
art. 62 desta Lei. 

§ 10º  O segurado em 
gozo de auxílio-doença, 
concedido judicial ou 
administrativamente, 
poderá ser convocado a 
qualquer momento para 
avaliação das condições 
que ensejaram sua con-
cessão ou manutenção, 
observado o disposto no 
art. 101 desta Lei.”

A suspensão do benefí-
cio concedido administra-
tivamente é mais rara de 
ocorrer, porque o próprio 
INSS, quando o concede, 
assinala o prazo de vigên-
cia do benefício e o segu-
rado fica ciente desse prazo 
no ato da concessão.

Como a lei entrou em 
vigência recentemente, os 
processos que já estavam 
em trâmite quando passou 
a vigorar a nova redação da 
lei foram suspensos sem 
qualquer comunicação ao 
segurado. Por isso, muitos 
que estavam recebendo 
tiveram seus benefícios 
suspensos sem qualquer 
ciência prévia, inclusive 
aqueles que já estavam pe-
riciados, mesmo compro-
vando a incapacidade de 
trabalho.

A recomendação é que 
os segurados que se encon-
tram nesta situação  fiquem 
atentos aos prazos conce-
didos nos benefícios de au-
xílio-doença, no sentido de 
que, se não estiverem recu-
perados para o retorno ao 
trabalho, busquem o INSS 
15 dias antes do prazo de 
duração assinalado pelo 
INSS para realizar nova pe-
rícia.

Para os segurados que 
têm processos judiciali-
zados, procurem seus res-
pectivos advogados para 
tomarem as medidas ne-
cessárias ao restabeleci-
mento do benefício, solici-
tando ao juiz que assinale o 
prazo para manutenção do 
benefício, se for o caso.

De julho a agosto, técni-
cos da Cooabriel das áreas 
de campo e loja de insu-
mos, com apoio da equipe 
comercial, realizaram junto 
a parceiros eventos de co-
nhecimento técnico (Dias 
de Campo e palestra técni-
ca) voltados aos produtores 
da região, para debaterem 
vários temas de relevância 

Conhecimento técnico: ciclo de 
eventos na pré-florada do café

para o momento, especial-
mente, informações da pré-
-florada do café conilon. 

O ciclo de eventos (de 
julho a agosto) ocorreu 
nas regiões de São Gabriel 
da Palha, Governador 
Lindenberg, Rio Bananal, 
Linhares e Vila Valério, 
reunindo centenas de pro-
dutores. FOTO: ED
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Criatividade marca o 1º Concurso 
Sabores Café & Chocolate

| EVENTO

Muita criatividade e 
sabores de dar água 

na boca marcaram o 1º 
Concurso Sabores Café & 
Chocolate, lançado pela 
Cooabriel neste ano com 
o próposito de envolver as 
famílias cooperadas na arte 
de preparo da culinária em 
café, com pratos doces ou 
salgados feitos à base da be-
bida combinada com cho-
colate.

As cinco receitas finalis-
tas participaram do voto 
popular, no dia 9 de agosto, 
durante a 1ª Feira de Agro-
negócios Cooabriel. Os pra-
tos foram identificados por 
números, de modo a manter 
a impessoalidade no julga-
mento dos mesmos. Foram 
distribuídas 130 porções de 
cada prato para os visitantes 
da feira, que degustaram e 
avaliaram.

A divulgação dos resulta-
dos aconteceu em um mo-
mento de grande expectati-
va tanto do público, quanto 
das participantes.

Cinco receitas foram 
avaliadas por voto 

popular durante a Feira 
de Agronegócios, após o 
público provar as delícias  

 

A senhora Denacir Sch-
midt Zeferino, esposa do 
sócio Nivaldo Zeferino, foi 
a vencedora desta 1ª edição 
do concurso. A receita cam-
peã foi um bolo de café com 
chocolate, que dentre várias 
combinações de ingredien-
tes tinha composição do 
Café Guardião Extraforte 
coado, chocolate em 100% 
cacau, leite em pó e creme 
de leite.

“Foi uma emoção muito 
grande. Fui a primeira a me 
inscrever para o concurso. 
Testei a receita sete vezes até 
chegar ao ponto ideal. Es-
tou muito feliz e realizada”, 
afirmou a vencedora.

Da mesma forma que 
Denacir, os demais par-
ticipantes do concurso se 
envolveram bastante no 
preparo das receitas. “Uma 
nova experiência que es-
tamos abrindo com este 
concurso e com ele tivemos 
muita coisa boa, dentre elas, 
o envolvimento de outros 
membros da família, a inte-
ração com outros públicos 
que ocorreu desde a fase 
classificatória. Realmente, 
um projeto interessante e 
que tende a ser ampliado”, 
destacou a coordenadora 
da ação, Nadya Bronelle.

1º lugar

» Bolo de Café com 
Chocolate, de 
Denacir Schmidt 
Zeferino (espo-
sa de sócio).

» Prêmio: Um smar-
tphone Samsung 
Galaxy A30 e duas 
diárias em tempo-
rada de inverno com 
um acompanhante 
na Pousada Pedra 
Azul, Região Serrana 
do Espírito Santo.

2º lugar
» Pastelzinho de Chocolate 

com Café, de Marilsa Will Verneki 
(sócia  e membro do Núcleo Fe-
minino).

» Prêmio: Um smartphone 
Samsung Galaxy A30.

3º lugar
» Tiramisú, de Aleide Piekarz 

(filha de sócia e membro do Nú-
cleo Feminino).

» Prêmio: Uma churrasqueira 
elétrica.

4º lugar
» Alfajor, de Jocelina da Penha 

Araújo Cuquetto (sócia e membro 
do Núcleo Feminino).

» Prêmio: Um jogo com 6 xíca-
ras para café e uma cafeteira de 
1,2L Tramontina personalizada 
da Cooabriel.

5º lugar
» Brownie com Café, de Jana-

ína Fernandes Colombi (filha de 
sócio).

» Prêmio: Um jogo com 6 xíca-
ras para café e uma cafeteira de 
1,2L Tramontina personalizada 
da Cooabriel.

PREMIAÇÃO

» Finalistas do concurso com suas receitas, que encantaram. Projeto envolveu famílias de cooperados, foi um sucesso e terá outras edições

» Homenagem ao  padre Simão

A cidade de Nova Venécia 
(ES), que sedia uma das uni-
dades da Cooabriel, realizou 
de 22 a 25 de agosto a tercei-
ra edição da Cappitella, fes-
ta que resgata a história da 
imigração italiana no muni-
cípio. A Cooabriel foi uma 
das apoiadoras do evento, 
que vem resgatar a cultura 
dos colonos italianos, que há 
131 anos chegaram à região 
e desbravaram, sobretudo, 
as localidades rurais, partici-

pando do desenvolvimento 
de um município promissor.

A festa teve como um dos 
atrativos o tradicional “Car-
rettino”, desfile em homena-
gem aos “nonos” desbravado-
res. A Cooabriel participou 
pelo 2º ano e homenageou 
o seu saudoso idealizador, o 
italiano  padre Simão Civale-
ro. Na praça, expôs produtos, 
como o Café Guardião.

O secretário da Cooabriel, 
Onivaldo Lorenzoni, pa-
rabenizou a equipe da uni-
dade de Nova Venécia pelo 
envolvimento. “Esse registro 
é importante para resgatar o 
grande trabalho dos descen-
dentes no desenvolvimen-
to tanto de Nova Venécia, 
quanto em toda região, espe-
cialmente na expansão das 
áreas de cultivo de café que 
veio apoiar o crescimento da 
cooperativa na região.”

ENTRE NÓS

É muita fofura!
» Helena Marques Pupim, 2 aninhos, neti-
nha da Nadya Bronelle (sócia e funcioná-
ria). Encanto dos pais, Eduardo e Rosana. 

“O Preybói D+” 
» O humorista Zezinho Gasolina (do SBT) 
divertiu o público na Feira Cooabriel.

Princesa
»  Maria Alice 
Pereira Babo-
sa, 2 aninhos. 
Fofura dos 
pais, Dou-
glas Barbosa 
(funcionário) 
e Ana Paula.

Parceria  
» Registro especial de amigos co-
operativistas: Cooabriel e Coocafé 
durante a 1ª Feira do Agronegócio.

Mulheres poderosas
» Presença marcante destas incríveis 
mulheres cooperativistas em todos 
os momentos da Feira Cooabriel.

Cooabriel apoia Terceira 
Cappitella de Nova Venécia
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Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. 
Incluir outros métodos de controle do programa do Manejo Integrado 
de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Registros MAPA: 
Abacus® HC nº 9210, Cantus® nº 07503, Comet® nº 08801, 
Opera® nº 08601, Tutor® nº 02908, Orkestra® SC nº 08813, 
Fastac® 100 nº 002793, Nomolt® 150 nº 01393, Verismo® nº 18817, 
Heat® nº 01013 e Finale® nº 0691.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

Com as soluções BASF, você consegue mais da sua lavoura de café: 
mais proteção, mais produtividade e mais resultados.

| Serviços
 Troca

 Agroclima PRO BASF
 APP BASF Agro

| Fungicidas
 Opera®

 Cantus®

 Orkestra® SC
 Comet®

 Tutor®

 Abacus® HC

| Inseticidas
 Verismo®

 Nomolt® 150
 Fastac® 100

| Herbicidas
 Heat®

|   PRODUTOS

Solução completa BASF. 
Seu Legado de Café com 
mais confiança e resultado.

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

AF_65.150.217.814_Anuncio BASF CAFÉ_Jr.Cooabriel_31x45.pdf   1   02/08/19   12:03
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A 1ª Feira de Agronegó-
cios Cooabriel, realiza-

da pela cooperativa entre 8 e 
10 de agosto, em São Gabriel 
da Palha (ES), foi um suces-
so! O evento reuniu mais de 
7 mil pessoas e foi aprovado 
tanto pelos sócios quanto 
pelos demais públicos.

Associados de toda área 
de ação da cooperativa par-
ticiparam da programação, 
que proporcionou conhe-
cimentos variados, um 
ambiente de negócios com 
condições diferenciadas, 
integração com outros pro-
dutores e técnicos de várias 
áreas. A feira reuniu também 
pesquisadores e estudantes.

O evento movimentou 
mais de R$ 30 milhões em 
negócios. O presidente da 
Cooabriel, Luiz Carlos Bas-
tianello, disse que a realização 
é parte de um sonho da coo-
perativa em fazer um evento 
nesse formato. “Superou nos-
sas expectativas”, afirmou.

As operações foram efetu-
adas a partir de um centro de 
negócios,  com atendimen-
to apoiado por engenheiros 
agrônomos e técnicos, bem 
como exposição e demons-
tração de produtos e equi-
pamentos de 41 empresas de 
diversos segmentos.  

A estrutura contou com 
suporte financeiro de cinco 

1ª Feira de Agronegócios reúne 
mais de 7 mil e é aprovada pelo público
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instituições bancárias. O Si-
coob, principal patrocinador 
do evento, montou uma mi-
niagência e ofereceu linhas 
de crédito para financia-
mento de insumos, adubo, 
máquinas e implementos.

“Fizemos questão de 
apoiar como patrocinador 
e como agente financeiro, 
para realmente dar o suporte 
para os associados da Coo-
abriel e do Sicoob realizarem 
seus negócios. Parabeniza-
mos a Cooabriel pela orga-
nização e temos certeza que 
este evento já se tornou uma 
tradição aqui para a região”, 
afirmou o gerente da agência 
do Sicoob São Gabriel, Gio-
vanni Caser Venturim.

Também foram patroci-
nadoras as empresas Bayer, 
Syngenta, Basf e Oxiquími-
ca. O evento teve apoio ins-
titucional do Sistema OCB/
Sescoop-ES e do Sebrae-ES.

“A feira surpreendeu 
bastante. Uma oportunida-
de muito boa para estarmos 

em contato com o coopera-
do e passar as informações 
dos nossos produtos e de 
nossa condição comercial”, 
disse Yuri Mosca, enge-
nheiro agrônomo da Bayer.

O governador Renato 
Casagrande prestigiou o pri-
meiro dia. “A feira tem gran-
de importância para o pro-
dutor da região. Parabéns à 
Cooabriel e às entidades que 
estão apoiando”, afirmou.

A feira foi organizada por 
uma comissão coordenada 
pelos gerentes corporativos   
Carlos Augusto Pandolfi e 
Samuel Lopes Fontes. “Mais 
do que números, o resulta-
do do trabalho de equipe da 
feira fez toda diferença”, re-
sumiu Pandolfi, gerente da 
área comercial e técnica.

“Um marco na história da 
cooperativa, que foi possível 
pelo empenho de toda equi-
pe, que não mediu esforços 
para encantar os sócios”, dis-
se Samuel, gerente da área 
administrativa e financeira.

Evento realizado pela 
Cooabriel proporcionou 
conhecimento e possibi-
lidades de bons negócios 

para os associados

FALA, SÓCIO!

 Especialmente nesse período 
de baixa no preço do café, é muito 
importante o que Cooabriel faz: 
leva conhecimento e acesso à 
novas tecnologias aos sócios 
» Jecimiel Gerson Borchadt,  
de São Gabriel da Palha

 A feira foi uma 
oportunidade para os produtores 
adquirirem produtos a preços 
melhores, para termos como 
investir na lavoura 
» Eloisa Rocha Lopes Magnago, da 
região de Nova Venécia

 O evento foi mais do que o 
esperado. Me surpreendi com tudo 
o que foi oferecido. Fico muito 
feliz em ver a Cooabriel realizar 
a primeira feira nesse porte
» Fabíola Colombi,  
de São Gabriel da Palha

 A feira vem contribuir 
muito com a gente. Fizemos um 
comparativo de preços de produtos 
e realmente vimos uma diferença 
muito grande. A cooperativa sem-
pre é parceira do produtor 
» Thiago Herzorg, de Nova Venécia

 Foi muito importante a participa-
ção das mulheres agricultoras, com 
espaço de negócios para o Núcleo 
Feminino da Cooabriel, que tem sido  
uma bênção em nossas vidas
» Luzia Castelan Martinelli, da região 
de São Gabriel da Palha

» Diretoria e coordenadores da comissão organizadora: dedicação garantiu sucesso do evento

» Evento contou com palestras, exposição de produtos de 41 empresas e movimentou mais de R$ 30 milhões. Produtores receberam orientação de engenheiros agrônomos e técnicos da cooperativa

» Evento reuniu sócios de todas as áreas de atuação da Cooabriel

O presidente da Coo-
abriel, Luiz Carlos Bas-
tianello, avaliou que o evento 
cumpriu seu objetivo de pro-
mover ganhos nos negócios 
e conhecimentos diversos, 
seja por meio dos temas das 
palestras, seja por conhece-
rem tecnologias inovadoras. 
“A oportunidade de conhe-
cimentos diversos foi um 
grande ganho para nós, pro-
dutores. Quero agradecer às 
equipes da Cooabriel pelo 
empenho na organização, 
o que garantiu o sucesso do 
evento”, ressaltou.

O secretário de Estado da 
Agricultura, Paulo Foletto, 
também esteve na feira. “As 
palestras são fundamentais 
para a evolução do produ-
tor rural, já que, em muitos 
casos, o conhecimento é ad-

quirido na prática. Receber a 
informação de especialistas 
na área traz muitas possibili-
dades de crescimento”, disse.

O produtor precisa se mo-
dernizar e aperfeiçoar a ges-
tão agrícola e palestras são 
fonte de conhecimento. “É 
preciso utilizar as tecnologias 
disponíveis”, disse o coorde-
nador técnico da Cooabriel, 
Perseu Fernando Perdoná.

Um dos destaques foi a 
palestra do doutor em Edu-
cação José Luiz Tejon, autor 
de 33 livros e reconheci-
do como um dos melhores 
conferencistas internacio-
nais com ênfase em supera-
ção. Tejon abordou o tema 
“A Cooabriel sou eu”, falan-
do do valor da cooperação 
e seu poder de solucionar 
problemas econômicos e 

Debates de temas técnicos com autoridades 
sociais no mundo. 

Ele falou da importância 
da postura das lideranças. “O 
líder cooperativista não faz o 
que o sócio quer, mas o que 
precisa ser feito”, aconselhou. 

Outros temas foram:  “Ma-
nejo Sustentável dos Defen-
sivos Via Solo”, com Antônio 
dos Santos Júnior; “Inovação 
do Manejo de Adubação do 
Café Conilon”, com o doutor 
Henrique de Sá Paye; “Mu-
lheres dos Cafés do Brasil 
– Parte Essencial do Negó-
cio Rural Sustentável”, com 
Cíntia Matos, presidente da 
IWCA Brasil; “Molhar ou 
Irrigar – a Busca pelo Mane-
jo Sustentável”, com Elídio 
Gama Torezani; e “Adminis-
trando Minha Propriedade 
Rural”, com Heleno Gonza-
lez, consultor do Sebrae-ES.


