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Cooabriel premia os vencedores do
XVI Concurso Conilon de Excelência

Ganhadores nas categorias café natural e cereja descascado. Finalistas tiveram excelentes pontuações médias, o que demonstra a qualidade dos grãos produzidos
Os nomes dos campeões 

e a premiação dos primei-
ros colocados da 16ª edição 
do Concurso Conilon de 

Excelência foram revelados 
no dia 23 de outubro, em 
uma solenidade realizada 
em São Gabriel da Palha 

(ES), que reuniu mais de 
200 pessoas.

Criado pela Cooabriel em 
2003, o concurso busca in-

centivar e premiar os sócios 
que produzem e apresentam 
cafés de excelente qualidade. 
Trata-se do primeiro con-

curso voltado para conilon 
registrado no Brasil.

Foram recebidas 69 
amostras de café conilon 

produzidas pelos sócios na 
safra 2019, com grãos origi-
nados do Noroeste capixa-
ba e Sul da Bahia.
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Reconhecimento  em forma de 
troféu para  um grande líder 

| “TROFÉU ILUMINAÇÃO”

A Cooabriel homena-
geou seu atual vice-presi-
dente, Antônio Joaquim de 
Souza Neto, com o “Troféu 
Iluminação”, em reconheci-
mento ao seu trabalho por 
mais de 36 anos de atuação 
na cooperativa.

O troféu retrata em sua 
essência o homem firme e 
forte, que sonha, pensa di-
ferente, tem mente ilumi-
nada e age por meio de rea-
lizações inspiradoras para o 
desenvolvimento da cafei-
cultura com benefícios cole-
tivos. Retrata ao alto o grão 
do café, como um guia, um 
produto que chega ao coo-
perativismo transformando 
realidades.

O Núcleo Feminino da 
Cooabriel completou 10 
anos de atividade, no dia 
19 de outubro. O grupo é 
formado por 68 mulheres, 
representadas por sócias, 
esposas e filhas de sócios. 

Atua por meio de calen-
dário de atividades organi-
zado anualmente, no qual 
as cooperativistas realizam 
ações em conformidade 
com os seis pilares norte-
adores do grupo: empre-
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A falta de plane-
jamento de manejos 
pode comprometer o 
resultado da atividade 
na propriedade e, con-
sequentemente, a  sua 
viabilidade.

Planejamento 
dos manejos 
no café conilon

GUIA DO 
CAFEICULTOR pág. 
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Núcleo Feminino da 
Cooabriel celebra 10 anos

| MULHERES COOPERATIVISTAS

endedor, cooperativista, 
familiar, social, espiritual e 
pessoal (autoestima).

O grupo foi o primeiro 
núcleo de mulheres coope-
rativistas do Espírito Santo, 
criado em 2009. 

Seu objetivo é inserir as 
mulheres no ambiente do 
cooperativismo e incenti-
var o desenvolvimento pes-
soal e profissional das inte-
grantes.

Saiba mais na página 6.
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» Sócios participaram de encontros onde foram apresentados resultados

De 26 de setembro a 10 
de outubro, a Cooabriel reu-
niu sócios do Espírito Santo 
e da Bahia para os encontros 
da pós-safra nos municípios 
com unidades da cooperati-
va. Nesta etapa, 470 sócios e 
175 visitantes participaram. 

Nos encontros coordena-
dos por diretores e gerentes 
foram apresentados os re-
sultados parciais alcançados 
pela cooperativa neste ano 
(até setembro), além dos in-
vestimentos e projetos que 
estão sendo desenvolvidos.

Como parte da programa-
ção, foi realizada palestra com 
técnicos da Cooabriel sobre 
os componentes do custo de 
produção de café. De acordo 
com o coordenador técnico 
da cooperativa, Perseu Per-
doná, o assunto despertou 
bastante o interesse dos par-
ticipantes. “Buscamos a me-
lhor forma de demonstrar a 
importância de conhecer o 

A Cooabriel realizou,  
em 25 de outubro, a As-
sembleia Geral Extraordi-
nária, no Centro de Even-
tos Palácio Café Conilon, 
em São Gabriel da Palha, 
com objetivo de tratar da 
Reforma Estatuária. A 
condução foi feita pelo 
presidente Luiz Carlos 
Bastianello.

Participaram cerca de 
70 pessoas, que discuti-
ram pontos importantes 
para a caminhada da coo-
perativa, como a inclusão 
de novas CNAE’s (Classi-
ficação Nacional de Ativi-
dades Econômicas) e ou-
tros pontos, para facilitar 
e ampliar a prestação de 
serviços. “As mudanças 
foram bem feitas e impor-
tantes para facilitar o tra-
balho da administração e 
acompanhar a evolução. 
Os novos CNAE’s são im-
portantes para a coopera-

tiva abrir novas possibili-
dades de negócios”, disse 
o sócio Elvidio Cuquetto. 

Outro ponto alterado 
no estatuto foi o artigo 8º, 
que trata de quem pode 
ingressar na cooperativa. 

Antes, somente produ-
tores de café que tinham o 
direito. Hoje, todo produ-
tor rural pode fazer parte 
da Cooabriel, aproveitan-
do benefícios como o des-
conto na compra de insu-
mos, o que  foi alterado 
visando também maior 
competitividade das lojas. 

Outra alteração refere-
-se à eleição da diretoria 
executiva, que será no 
mesmo dia da Assem-
bleia Geral Ordinária, em 
uma reunião exclusiva do 
conselho eleito, e a posse 
a partir do dia 1º de abril. 
Isso para que não ocor-
ram problemas com ban-
cos e demais instituições.

Reforma Estatutária é definida em 
Assembleia Geral Extraordinária

Vila Valério vai  
receber novo  
armazém com 
tombador hidráulico 

Cooabriel apresenta projetos 
em encontros com sócios

real custo de produção para 
apoiá-los nas decisões. É in-
teressante como nós, produ-
tores rurais, muito questiona-
mos o atual preço pago pelo 
café sem ao menos conhecer 
quanto custou para essa saca 
ser produzida”, afirmou.

Produtores destacaram a 
importância dos encontros. 
“A fala sobre o custo do café 
foi importante. Precisamos 
saber o que estamos gastando 
para saber investir”, disse a só-
cia Marilsa Will.

“Interessante a questão do 
custo de produção, porque é 
muito comum a gente traba-
lhar, produzir e não saber se 
está tendo resultado”, disse o 
sócio Alvécio Tófano. “Os só-
cios deveriam participar mais 
da cooperativa para aprovei-
tar os benefícios. Há mais de 
seis anos, controlo o custo e 
aprendi um pouco mais do 
que já sabia”, completou o só-
cio Wenceslau Coan.

O município de Vila Va-
lério ganhará estrutura de 
armazenagem da Cooabriel 
com plataformas de maqui-
nários completos para logís-
tica de cargas e descargas.

O armazém ocupa  
5.700m² e tem capacidade de 
armazenar 200 mil sacas de 
café. Está localizado em um 
terreno próprio no Córre-
go Ferrugem, Arariboia, em 
Vila Valério, sentido Córre-
go Tiradentes/Bananal, en-
tre duas filiais para melhor 
atender os sócios. Este será o 
primeiro armazém da Coo-
perativa a comportar o tom-
bador “hidráulico” para dar 
agilidade na recepção de café 
do sócio, nas cargas de forma 
convencional ou a granel. 

O tombador será tam-
bém instalado, a médio pra-
zo, nas unidades de São Ga-
briel da Palha, Nova Venécia 
e Boa Esperança.

“Estamos investindo em 
novas estruturas para a me-
lhoria constante de atendi-
mento aos sócios”, destacou 
o vice-presidente da Coo-
abriel, Antônio Joaquim de 
Souza Neto.

A obra de Vila Valério de-
verá ser inaugurada no pri-
meiro trimestre de 2020.

EDITORIAL

POR LUIZ CARLOS BASTIANELLO | DIRETOR-PRESIDENTE

Fortalecimento e reconhecimento
Prezado leitor, nos últimos 

dois meses (setembro e 
outubro), aconteceram mo-
mentos bem interessantes na 
vida da nossa cooperativa. 

Primeiro, vale destacar 
que o mês de setembro é es-
pecial para a Cooabriel, pois 
comemora-se sua fundação 
(13/09/1963). Portanto, são 
56 anos de história lembra-
da em cada unidade da co-
operativa, que parou junto a 
sócios e colaboradores para 
agradecer e celebrar a data. 

Especial também é re-
cordar o aniversário de 10 
anos do Núcleo Feminino 
da Cooabriel (19/10), que 
foi celebrado com reunião e 
comemoração pelo grupo,  
que soma hoje 68 coopera-
tivistas. 

Nas ações de relaciona-
mento com nossos sócios, 
nos encontramos em vá-
rios momentos para falar 
de projetos e para debater 
assuntos da vida da coope-

rativa e de melhoramento 
dos serviços: foram as reu-
niões de pós-safra, onde 
visitamos cada unidade, 
conversamos com os sócios 
e demonstramos resultados, 
projetos e ações do período. 
Finalizamos esse momento 
de encontro com a Assem-
bleia Geral Extraordinária, 
em São Gabriel da Palha, no 
dia 25 de outubro, quando 
discutimos e aprovamos no-
vos CNAE’s e outros pontos 
da reforma do estatuto.

No quesito qualidade do 
café, revelamos os sócios 
campeões do XVI Concurso 
Conilon de Excelência Coo-
abriel. Os 15 melhores, dos 
69 lotes de cafés inscritos na 
safra 2019, foram premia-
dos no dia 23 de outubro, 
em uma solenidade que reu-
niu mais de 200 pessoas, em 
São Gabriel da Palha.

Vale destacar que, du-
rante o evento, a Cooabriel 
homenageou a honradez 

e excelência de seu líder, 
Antônio Joaquim de Souza 
Neto, mais conhecido como 
Toninho, atual vice-presi-
dente e que foi presidente da 
Cooabriel por 26 anos, além 
de atuar por 10 anos em ou-
tros cargos. Um momento 
especial, quando fizemos 
a entrega da homenagem 
máxima da cooperativa, o 
“Troféu Iluminação”. 

Além disso, a marca da 
Cooabriel esteve presente 
em alguns eventos no Es-
tado, como o 12º Simpósio 
Estadual de Café, em Vitó-
ria, onde fomos muito bem 
representados por sócios 
e pelo núcleo feminino. O 
X Simpósio de Pesquisa de 
Cafés do Brasil, onde, como 
representantes da Fecafé, 
participamos de uma me-
sa-redonda com o tema: “O 
papel das cooperativas na 
inovação e sustentabilidade 
da cafeicultura”, assim como 
tivemos degustação do nos-

so café Guardião. 
Como modelo de organi-

zação e referência em café, a 
Cooabriel é rota de delega-
ções internacionais. Rece-
beu, nesses últimos dois me-
ses, visitas de representantes 
da Colômbia, Espanha e 
Costa Rica.  Ainda recebeu 
alunos de escolas regionais 
e locais que conheceram a 
história da cooperativa e 
estruturas de produção de 
mudas de  armazenamento. 

Os eventos técnicos (pa-
lestras, dias de campo) que 
realizou junto a parceiros 
em várias localidades pro-
porcionaram oportunidade 
de troca de conhecimento 
entre produtores, técnicos e 
empresas parceiras. 

Por falar em informações 
técnicas, no Guia do Cafei-
cultor estão várias dicas de 
nossos técnicos. Vale a pena 
conferir!

Permaneçamos unidos!

Setembro é 
especial para a 
Cooabriel, pois 
comemora-se 
sua fundação 
(13/09/1963). 

Portanto, são 56 
anos de história 

lembrada em 
cada unidade 

da cooperativa
 

Mudas de alta  
qualidade em Itabela

A partir do mês de no-
vembro, o viveiro da Coo-
abriel em Itabela (BA) terá 
disponíveis mudas de café 
de alta qualidade.

Os interessados podem 
procurar uma das filiais 
da Cooabriel na Bahia ou 
fazer encomendas direto 
pelo telefone (73) 99922-
7355.

Já experimentou  
o Café Guardião?

O café Guardião pos-
sui aroma e sabor mar-
cantes, nas versões 
tradicional e extraforte, 
para seu dia ter muito 
mais energia. Disponí-
vel nos supermercados 
e padarias da sua cida-
de e em todas as lojas 
da Cooabriel. Guardião 
é café com força!

CURTAS

Consumo de cafés 
especiais em pauta

Na cerimônia de pre-
miação do XVI Con-
curso Conilon de Ex-
celência, em 23/11, foi 
realizada palestra com o 
tema “Consumo de café 
de qualidade no Brasil”, 
ministrada pela  prova-
dora e barista Paula Dul-
gheroff, sócia da Torre-
fação Mundo Café, em 
Uberlândia (MG).
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» Delegação de empresários da Costa Rica foi recebida  na Cooabriel

Parabéns aos sócios 
vencedores do XVI 

Concurso Conilon de 
Excelência Cooabriel 

safra 2019!

O município de Vila 
Valério (ES) ganhará 

nova estrutura de 
armazenagem da 
Cooabriel com 
plataformas de 

maquinários completos 
para logística de cargas 

e descargas. A obra 
deverá ser inaugurada 

no primeiro trimestre de 
2020.

No dia 25/10, foi lançada 
a pedra fundamental da 

Companhia Cacique Café 
Solúvel, que iniciará as 

obras da sua nova fábrica, 
no Distrito de Bebedouro, 
no município de Linhares 
(ES).  A previsão é que a 
primeira etapa da nova 

fábrica seja concluída no 
primeiro trimestre de 

2021. A primeira unidade 
fabril foi inaugurada 

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

em 1959, na cidade de 
Londrina (PR), por 

Horácio Sabino Coimbra.

De 20 a 22 de novembro, 
acontecerá a 7ª edição 

da Semana Internacional 
do Café (SIC), no 

Expominas, em Belo 
Horizonte (MG).

Segundo a Secretaria 
de Comércio Exterior 

(Secex), as exportações 
brasileiras de café em 
grão em outubro, até 

o dia 20, foram de 
1.989.100 sacas de 60 

quilos (média diária de 
142,1 mil sacas).

Foi recriado o Conselho 
Deliberativo da Política 

do Café (CDPC). Ele 
tinha sido extinto em 
abril deste ano e agora 

retorna para gerir a 
aprovação do plano 
de safra para o setor 

cafeeiro e do programa 
de produção da 

exportação do produto.

O XVI Concurso Conilon 
de Excelência premiou 

os melhores cafés dentre 69 
sócios inscritos nesta safra 
2019. Os cafés vencedores 
tiveram origem em seis mu-
nicípios da área de ação da 
Cooabriel. Confira aqui a 
galeria de ganhadores nas 
duas categorias: café natural 
e cereja descascado. Saiba 
mais sobre a entrega do prê-
mio na página 8.

Confira os ganhadores do XVI 
Concurso Conilon de Excelência 

| PREMIAÇÃO

56 years ago, COOABRIEL began its operaons establishing a consumer sector (grocery store / supermarket) to
meet its associates basic needs. Then it began providing coffee commercializaon and processing services.

Over the years, the Cooperave was structured to support the coffee business as a whole. In addion to storage
and commercializaon services – which are their main acvity nowadays, it added many other benefits to the
services provided, to meet its associates needs.

By joining the Cooperave, the Associates, know their parcipaon and their bond are not just a contact purely
based on buying and selling their coffee. They're not just mere customers. They're partners! They own it!

Fale com a gente.

Se você não entende o texto acima,
está na hora de aprender Inglês!

Rua Senador Alio Vivaqua, 116, Bairro Jardim de Infância, São Gabriel da Palha-ES

lo�english@gmail.com

(27) 99900-5352

3º Valmir de Oliveira Silva, Bar-
ra de São Francisco. Seca-
gem: terreiro de cimento

1º Adair Batista Borges, de Alto Rio Novo. 
Secagem em terreiro de estufa

4º Victorio Pelluzio Junior, de 
Nova Venécia. Secagem 
em terreiro de pedra

5º Valmir Quinelato, de 
Ecoporanga. Secagem em 
terreiro de cimento

6º Jorcelino Boone Herzog, 
de Nova Venécia. Seca-
gem em terreiro de pedra

2º Marcos Tadeu Herzog Silva, de Nova 
Venécia. Secagem em terreiro de pedra

7º Sulane Xavier Vieira 
Herzog, de Nova Venécia. 
Secagem: terreiro de pedra

8º Rogério Puppim, de Nova 
Venécia. Secagem em 
terreiro de cimento

9º Leonir Canal, de Vila 
Pavão. Secagem em ter-
reiro de cimento

10º Maria de Lourdes Z. 
Secchin, de Nova Venécia. 
Secagem: terreiro de pedra

CAFÉ NATURAL

CAFÉ CEREJA DESCASCADO

3º
Vantuil Xisto Rigo, de Nova 
Venécia. Secagem em fornalha 
a fogo indireto

Rodrigo 
Marcio 
Rigo, de 
São Gabriel 
da Palha. 
Secagem em 
fornalha a 
fogo indireto

1º

4º Flávio Bastianello, representado pela 
filha Elisa (esq.), de Nova Venécia. 
Secagem em fornalha a fogo indireto

5º Edgar Bastianello, de Nova Venécia. 
Secagem em fornalha a fogo indireto

Wilson 
Luciano Mont 
Mor, de Alto 
Rio Novo. 
Secagem 
em terreiro 
suspenso

2º

A Cooabriel recebeu 
três delegações interna-
cionais em setembro e ou-
tubro, para conhecerem 
os serviços e o processo 
de produção do café coni-
lon. No dia 20/09, a visita 
foi de um grupo espanhol 
da área de café solúvel. No 
dia 23/09, foi a vez de um 
grupo de produtores, em-
presários e membros de 
governo da Colômbia.

No dia 22/10, empresá-
rios da Costa Rica, junto a 
representantes do Incaper 

Cooperativa recebe visitas  
de delegações internacionais

e da empresa Pinhalense, 
participaram de um en-
contro com a diretoria e 
gerências da Cooabriel e  
visitaram propriedades

Outros grupos
No dia 20/09, a Coo-

abriel recebeu a visita de 45 
produtores de Rio Bananal 
e Governador Lindenberg 
(ES). Em 21 e 24/10, tam-
bém recebeu alunos das 
escolas do Córrego Dumer, 
São Domingos do Nor-
te, e Carlos Dias Miranda 
Cunha, em São Gabriel.
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Vamos entender como é 
feito o controle das pragas 
usando o conceito de pro-
dução sustentável e manejo 
integrado. Estamos em um 
período em que os grãos de 
café, que ainda estão em ex-
pansão, sofrem ataque de 
três importantes pragas: a 
lagartinha da roseta, a co-
chonilha da roseta e a broca 
do fruto.  Muita gente pode 
se perguntar, como  uma 
produção sustentável faz o 
controle de pragas? Será que 
fazem uso de defensivos? 

Na produção sustentável 
é permitido o uso de defen-
sivos agrícolas, porém o 
manejo integrado sempre é 
considerado. Desta forma, 
é realizado um manejo da 
praga e não apenas o con-
trole. São várias medidas 
que vão contribuir para que 
a praga não cause danos 
econômicos

Dentro do manejo inte-
grado, várias ações são to-
madas antes de fazer o con-
trole químico. O primeiro 
passo é realizar o monitora-
mento de cada praga em 
cada talhão ou, mais especi-
ficamente, por clones. Cada 
praga tem um nível de in-
festação que irá causar da-
nos econômicos e, com o 
monitoramento, é possível 
saber o momento ideal para 
se fazer uma intervenção. 

De acordo com o nível de 
infestação e de dano que a 
praga esteja causando, com 
as condições climáticas, 
fase fenológica da planta e 
outros fatores, vamos deci-
dir qual a melhor forma de 

Manejo sustentável de pragas

controle, que pode ser o 
controle cultural, controle 
biológico, físico, químico, 
dentre outros. Ou, também, 
a decisão de usar mais de 
um método de controle.

Temos que ficar atentos 
ao monitoramento. Em 
muitos casos, é feita uma 
intervenção com aplicação 
de um defensivo em mo-
mentos  que a praga não 
está causando danos ou que 
outro método de controle 
poderia ser mais eficiente e 
mais econômico. 

Os produtores precisam 
conhecer as principais pra-
gas que atacam a lavoura de 
café e em qual período de-
vem se preocupar com o 
monitoramento. 

Lembrem-se que cada 
talhão pode ter comporta-
mentos diferentes, e nem 
sempre é preciso fazer o 
controle em todas os ta-
lhões. Não inicie um con-
trole químico apenas por-
que o vizinho está fazendo! 

Quando mais informa-
ções tivermos dos talhões,  
melhores resultados pode-
remos obter. O escritor José 
Luiz Tejon diz que “seria fá-
cil se não fossem as dificul-
dades”! Para termos resul-
tados melhores temos que 
atentar aos detalhes e ficar 
sempre em estado de moni-
toramento.

ESPAÇO SUSTENTÁVEL
Samara Cuquetto Batista
Consultora técnica - Cooabriel

  
Dentro do manejo
integrado, várias ações são 
tomadas antes de fazer o
controle químico

Cooabriel: 56 anos de força e 
inovação, sem perder tradição

| ANIVERSÁRIO

A  Cooabriel completou 
56 anos de história! Ao 

longo dos anos, a coopera-
tiva evoluiu, mantendo suas 
origens e tradição. Preserva 
os mesmos valores de quan-
do foi fundada pela comu-
nidade católica, por meio 
do Padre Simão Civalero, 
pároco municipal. Na déca-
da de 1950, ele sensibilizava 
os produtores em reuniões 
e cursos de cooperativismo, 
buscando solucionar as di-
ficuldades, sobretudo, dos 
cafeicultores  que na época já 
detinham grande parque ca-
feeiro da variedade arábica.

Em 13 de setembro de 
1963, quatro meses após a 
emancipação de São Gabriel 
da Palha, 37 cafeicultores e 
Padre Simão constituíram 
a Cooabriel, da qual ele foi 
eleito o primeiro presidente. 

A cooperativa iniciou suas 
atividades montando um se-
tor de consumo (mercearia/
supermercado) para aten-
der seus associados nas ne-
cessidades básicas. Depois, 
passou a prestar serviços de 
comercialização e beneficia-
mento do café.  Ao longo dos 
anos, estruturou-se para dar 

Cooperativa preserva 
seus valores e 

estruturou-se para 
dar suporte completo 

à atividade cafeeira

suporte à atividade cafeeira 
como um todo. Além dos 
serviços de armazenagem 
e comercialização, agregou 
muitos outros benefícios.

A estrutura permite 
acompanhar os sócios desde 
a escolha da área para a la-
voura, oferecendo laborató-
rio próprio para análises de 
solo e plantas, mudas de alto 
padrão genético, orientação 
de manejo, produção, co-
lheita, secagem e melhora-
mento da qualidade do café. 
Disponibiliza planos de fi-
nanciamento de insumos, 
lojas agropecuárias, além de 
oferecer armazenagem pa-
dronizada, comercialização 
e outros benefícios. Serviços 
que contribuem para maior 
produtividade e qualidade 
do produto, o que agrega va-
lor, aumentando a lucrativi-
dade das lavouras.

Esse trabalho gera muitos 
resultados. É o caso do pro-
dutor Antoninho Canal, que 

tem propriedade em Águia 
Branca. Ele e seu pai, Armir 
Canal, são sócios da coope-
rativa desde 1971. “Tenho 
muito orgulho de fazer parte 
desta história. A Cooabriel 
evoluiu muito e faz parte da 
minha família”, disse.

O vice-presidente, An-
tônio Joaquim de Souza 
Neto, destacou que o asso-
ciadosabe que seu vínculo 
não se resume a um conta-
to de compra e venda. Ele 
é sócio, é dono, é usuário. 
Não é um mero cliente. “A 
Cooabriel tem raiz forte que 
vem da força e idealismo do 
Padre Simão e de homens 
corajosos. Conduzida nes-
ses seus 56 anos de história 
por homens honrados. A 
Cooabriel é exemplo. Uma 
cooperativa respeitada pelo 
trabalho e credibilidade no 
que faz. É referência em café 
conilon. Sou sócio há 48 
anos e acompanho a histó-
ria desta cooperativa, ver-
dadeiramente parceira dos 
seus sócios, que faz tudo o 
que é possível para ajudar 

Em setembro e outubro, 
a equipe técnica da Coo-
abriel, com apoio de par-
ceiros, promoveu eventos 
técnicos em várias regiões 
do Noroeste capixaba e Sul 
da Bahia, com temas volta-
dos para melhoramento da 
atividade dos produtores.  
Foram 11 eventos (dias de 
campo e palestras técnicas), 
que reuniram mais de 600 
produtores e familiares 

Nutrição de plantas, ma-
nejo de pragas do cafeeiro 
conilon, adubação de alta 
performance, ações de re-

Eventos com palestras técnicas 
ajudam a  ampliar os horizontes

colhimentos de embalagens 
vazias de agrotóxicos, boas 
práticas de plantio em saco-
la e tubete, técnica de aden-
samento, formação de la-
voura de forma sustentável 
e energia solar foram alguns 
dos assuntos debatidos.

A equipe também leva 
informações aos produtores 
sobre aspectos gerais do tra-
balho da Cooabriel. Neste 
ciclo, também participaram 
os parceiros Bayer, Yara, Syn-
genta, Compass Minerals, 
Corteva, Ecopawer, Herin-
ger, Oxiquímica e UPL.

» Dia de Campo 
foi uma das 
atividades que 
reuniu sócios 
e familiares e 
possibilitou 
troca de 
conhecimento

» Palestras 
abordaram  
diferentes 

temas, como 
controle de 

pragas e  
manejo 

sustentável 
da lavoura

 Nossa história tem 
raízes. Aliado a isto, 
temos o aprimoramento 
constante no processo 
de gestão 

» Luiz Carlos Bastianello.
 presidente da Cooabriel

o produtor a melhorar sua 
atividade e, consequente-
mente, a qualidade de vida 
de sua família”, declarou

“Temos o aprimoramen-
to constante no processo de 
gestão, que permite oferecer 
aos sócios uma prestação de 
serviços mais competitiva. 
Nosso propósito é  levá-los a 
buscar a eficiência na condu-
ção da sua atividade e alinhar 
estratégias em novos me-
canismos de mercado para 
agregar valor ao produto”, dis-
se o presidente da Cooabriel, 
Luiz Carlos Bastianello.

 “Uma grande satisfação 
saber que estamos dando 
continuidade ao trabalho 
dos fundadores, em um pro-
cesso contínuo de inovação, 
trabalho e desenvolvimento”, 
destacou o diretor secretário, 
Onivaldo Lorenzoni.

Para muitos, a Cooabriel 
é uma extensão da família. 
É o caso do gerente corpora-
tivo de café, Edimilson Ca-
legari. “Estou na Cooabriel 
há 37 anos e tenho muito 
orgulho de fazer parte desta 
história. Somos uma grande 
família onde trabalham com 
o mesmo ideal, que é valori-
zar o produtor”, afirmou.

Com mais de 6 mil só-
cios, a Cooabriel mantém-
-se como a primeira empre-
sa do ramo cooperativista 
agropecuário. É a 25ª maior 
empresa do Estado.
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É muito comum ouvir a 
expressão que o “tem-

po passa rápido” e, quando 
menos imaginamos, já che-
gou o Natal. Nesse sentido, 
muitos projetos em nos-
sas vidas ficam para trás: 
a viagem com a família, a 
visita a um parente distan-
te, uma avaliação médica 
geral, a melhoria do tipo 
de alimentação, entre ou-
tros projetos que não são 
concretizados. Logo, se re-
fletimos, o tempo continua 
com as 24 horas, as sema-
nas continuam tendo sete 
dias, os meses, em média, 
30 dias e o ano 365 dias. 
Sendo assim, o tempo não 
está mais curto, nós que 
não estamos conseguindo 
nos organizar e priorizar 
nosso planejamento para 
curtir a família e os amigos 
e as atividades na proprie-
dade. Se é comum a difi-
culdade em planejar nossa 
vida pessoal, imagina pla-
nejar os manejos em nossas 
lavouras de café.

O Café Conilon no Bra-
sil vem se destacando anu-
almente em produtividade 
e qualidade, devido à ado-
ção de tecnologias, princi-
palmente no que se refere 
à seleção de novos culti-
vares, irrigação, nutrição e 
manejo das áreas. No en-
tanto, também é muito co-
mum observar em algumas 
propriedades uma falta de 
planejamento de muitos 
manejos que podem com-
prometer o resultado da 
atividade na propriedade e, 
consequentemente, a viabi-
lidade da atividade.

Planejamento das adu-
bações das lavouras:

É muito difícil encon-
trar um produtor de café 

GUIA DO CAFEICULTOR
José Roberto Gonçalves 
Engenheiro Agrônomo 
da Cooabriel

Perseu Fernando Perdoná 
Engenheiro Agrônomo
e coordenador Técnico da Cooabriel

Planejamento dos Manejos no Café Conilon:
A corrida contra o tempo

que não reclame do preço 
dos fertilizantes (que estão 
muito caros) e em muitas 
situações não planeja as 
adubações em tempo, para 
não ter perdas desde o iní-
cio da safra. Observa-se, 
na tabela 1, que o fato de 
não realizar uma análise 
do solo no início da safra 
pode comprometer a assi-
milação dos nutrientes pe-
las plantas de acordo com 
o pH do solo e comprome-
ter tanto o pegamento da 
florada e o vingamento do 
chumbinho. (Ver tabela de 
Estimativa)

Para muitos produtores, 
o início da safra do café 
conilon se mistura com o 
final da safra e aumenta 
os desafios de correção do 
solo e planejamento das 
primeiras adubações da la-
voura. Uma alternativa se-
ria fazer as análises de solo 
antes do período da colhei-
ta e, em algumas lavouras, 
seria possível antecipar até 
mesmo a correção do solo, 
com intuito de melhorar o 
aproveitamento do investi-
mento com os fertilizantes, 
que se encontra na faixa de 
20% do custo de produção 
(dados do projeto Conilon 
Eficiente da Cooabriel).

Manejo preventivo de 
plantas daninhas, pragas e 
doenças:

O monitoramento das 
doenças, pragas e plantas 
daninhas na lavoura de 
café conilon e sua respec-
tiva avaliação do nível de 
dano econômico (NDE) é 
uma das formas mais sus-
tentáveis no manejo das 
lavouras. No entanto, exis-
te ainda muita dificuldade 
dos produtores realizarem 
este monitoramento eficaz, 

para tomadas de decisão, 
no manejo das lavouras 
no momento exato, sem 
perdas de rentabilidade na 
propriedade. Nesse senti-
do, o acompanhamento de 
um engenheiro agrônomo 
e/ou um técnico agrícola 
na propriedade do produ-
tor pode orientar a melhor 
alternativa para o manejo 
preventivo nas lavouras, 
reduzindo os riscos, com 
melhor custo-benefício.

Um bom exemplo do 
manejo preventivo é a es-
tratégia de controle do 
mato com herbicidas pré-
-emergentes e/ou manejo 
de cobertura do solo com 
brachiária (A), do mane-
jo da ferrugem do cafeeiro 
(B) e da cochonilha da ro-
seta (C).

É sempre importante se 
atentar que a planta de café 
conilon possui necessida-
des diferentes de nutrição e 
manejo nas suas diferentes 
fases de desenvolvimen-
to (pré-florada, floração, 
chumbinho, granação, 
maturação, colheita e pós-
-colheita). Tomando como 
exemplo o nitrogênio, um 
dos principais nutrientes 
na adubação do café coni-
lon, em cada fase da planta 
ela necessita de quantidade 
diferentes desse elemento.

Nota-se que no mês de 
dezembro um clone pre-
coce/médio na fase de 
produção exige em média 
18% do nitrogênio total do 
ciclo, enquanto um clone 
tardio exige apenas 11%. Já 
no mês de abril o inverso 
acontece o clone precoce/
médio exige 4%, enquan-
to o tardio exige 8%. Em 
lavouras formadas por 
diferentes tipos de clones 
(precoce e tardio), quando 
tratados da mesma forma 
podemos ter perda de de-
sempenho das plantas, po-
dendo acarretar até mesmo 
a mortalidade de plantas na 
lavoura.

A iniciativa do produtor 
para procurar um apoio 
técnico para ajudar nas to-
madas de decisão na pro-
priedade é muito assertiva, 
uma vez que no cenário 
atual da cafeicultura um 
posicionamento errado 
pode comprometer o resul-
tado de toda uma safra.

A Cooabriel possui os 
programas Conilon Efi-
ciente e o Consultoria 
Técnica para ajudar seus 
cooperados a tomarem 
as melhores decisões nos 
manejos das suas lavouras, 
reduzindo os riscos da ati-
vidade e promovendo um 
agronegócio sustentável.

CONTRATO

NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello
Advogado

Já abordamos esse 
assunto, mas, pela rele-
vância e quantidade de 
parcerias que temos na 
região, consideramos o 
assunto recorrente e que 
merece voltarmos à dis-
cussão.

 A parceria agrícola 
é um instrumento re-
gulado pela Lei Federal 
nº 4.504/64 (Estatuto 
da Terra), regulamen-
tada pelo Decreto nº 
59.566/66. Ainda se apli-
cam aos casos de parce-
ria os ditames desta lei e, 
muito embora decorridos 
quase 55 anos, a lei refe-
rida não acompanhou a 
evolução que o setor agrí-
cola desempenhou nestes 
últimos anos, estando, 
portanto, sob nossa ótica, 
defasada em alguns pon-
tos, fato que certamente 
tem desestimulado a cria-
ção de muitos vínculos 
nessa modalidade.

A parceria agrícola é 
uma modalidade muito 
interessante, mas, muitas 
vezes, fracassa primeiro 
pela ausência de clareza 
na contratação. As par-
tes precisam colocar com 
transparência todas as hi-
póteses da relação que vai 
surgir antes de celebra-
rem o contrato.

A mudança do ou-
torgado para o imóvel 
da parceria nunca deve 
ocorrer antes de assinado 
o contrato.  

A omissão ou esque-
cimento das partes em 
exporem sua pretensão 
pode gerar conflitos pos-
teriormente, daí a neces-
sidade de elaborar um 
contrato bem completo.  

Feito o contrato, res-
ta cumpri-lo, faça sol ou 
faça chuva. O descum-
primento dos termos 
contratuais gera danos 
materiais ou morais, de-
pendendo de cada caso, 
mas o litígio é muito des-
gastante, gerando, muitas 
vezes, desestímulo, seja 
pela morosidade exces-

Parceria agrícola
– peculiaridades –

Feito o contrato, 
resta cumpri-lo, 
faça sol ou faça chuva.  
O descumprimento 
dos termos contratuais 
gera danos materiais
ou morais 

siva da Justiça, seja pelos 
procedimentos burocrá-
ticos e pelo custo, o que, 
em regra, leva as partes 
a conduzirem precaria-
mente a parceria até o 
vencimento contratual, 
o que, em regra, leva ao 
desgaste e à improdutivi-
dade da lavoura.

O prazo mínimo da 
parceria é um dos pontos 
que entendemos que me-
receria mudança na lei. 
Na atividade café é muito 
comum ocorrer parce-
rias.

O café é uma cultura 
permanente e a árvore 
produz várias colheitas. 
Neste caso, de acordo 
com o que dispõe a lei, o 
prazo mínimo da vigên-
cia do contrato é de três 
anos (para lavoura em 
produção) e cinco anos 
para lavoura em forma-
ção. É preciso entender 
que, após o cumprimento 
do prazo mínimo confor-
me acima explicitado, as 
partes podem reformar o 
contrato anualmente, não 
sendo necessário refor-
mar por igual período.

Quando falamos da 
necessidade de alterar o 
prazo descrito em lei, e 
isso se aplica apenas para 
lavouras em produção 
plena, já que a parceria 
para formação é mais 
raro de acontecer, enten-
demos que, nesses casos, 
seria mais salutar que o 
prazo mínimo fosse re-
duzido a uma colheita ou 
duas colheitas.

Isso permitiria uma 
experiência entre as par-
tes contratantes e, se a 
parceria não se amoldas-
se em uma colheita, res-
cindiria-se o contrato.

Muitas vezes, o parcei-
ro outorgado após assina-
do o contrato e iniciados 
tratos culturais, deixa de 
cumprir determinadas 
obrigações e o proprietá-
rio, para evitar desgastes 
em demandas judiciais, 
permite uma condução 
inadequada até findar o 
contrato, e quando o con-
trato finda, a lavoura já 
não produz mais nada.

Há também casos em 
que a resistência de tra-
tos decorre de atitudes do 
parceiro outorgante, mais 
raros, mas existe.

Normalmente, os 
maiores desgastes ocor-
rem quando a atividade 
não remunera nenhuma 
das partes porque, em 
situações assim, normal-
mente as partes buscam 
se proteger dos prejuízos 
e levam a lavoura à im-
produtividade e a prejuí-
zos mais acentuados.

Finalizando, a reco-
mendação é conversar 
muito, buscar anteceden-
tes das partes e só conso-
lidar o contrato quando 
houver o convencimento 
de que será bom para as 
duas partes.
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Núcleo Feminino da 
Cooabriel celebra 10 anos

| MULHERES COOPERATIVISTAS

O Núcleo Feminino da 
Cooabriel completou 

10 anos de atividade, no dia 
19 de outubro. O grupo é 
formado por 68 mulheres, 
representadas por sócias, es-
posas e filhas de sócios. Atua 
por meio de calendário de 
atividades organizado anu-
almente, no qual as coope-
rativistas realizam ações em 
conformidade com os seis 
pilares norteadores do gru-
po: empreendedor, coopera-
tivista, familiar, social, espi-
ritual e pessoal (autoestima).

O Núcleo Feminino da 
Cooabriel foi o primeiro 
núcleo de mulheres coope-
rativistas do Espírito Santo, 
criado em 2009. Seu objetivo 
é inserir as mulheres no am-

Grupo formado por 
sócias, esposas e filhas  

de sócios celebra  
uma década de 

muitas realizações 

biente do cooperativismo e 
incentivar o desenvolvimen-
to pessoal e profissional das 
integrantes.

As ações contemplam 
aprimoramentos constantes 
por meio de cursos práti-
cos, treinamentos, reuniões 
mensais, vivências, inter-
câmbios, ações sociocultu-
rais, dias de campo, entre ou-
tros. “Eu amo o grupo e me 
sinto abraçada todas as vezes 
que participo dele. Aqui, o 
clima é de amizade. As ati-
vidades também envolvem 
a minha família, procuro 

         

ENTRE NÓS

Comemoração » No dia 13 de setembro, a Cooabriel 
comemorou em todas as unidades seus 56 anos de história, 
com sócios e colaboradores.

Equipe forte » Um time mais que empenhado, que se dedicou 
para garantir o sucesso da solenidade dos campeões, no XVI 
Concurso Conilon de Excelência Cooabriel.

Parabéns! » A princesinha  Kyara Cezana Hell  
completou 1 aninho dia 02/10. Mais uma alegria 
dos avós Evilásio Hell (nosso sócio) e Vanira Hell 
e dos pais, Geovanni e Bruna.

» Comemoração de aniversário do Núcleo Feminino teve bolo e outras atividades que marcaram também a campanha do Outubro Rosa

sempre trazer os meus ne-
tos. Participo desde o início e 
sou muito grata”, disse Maria 
Bueker Verdin, que integra o 
grupo desde a sua fundação.

O presidente da Coo-
abriel, Luiz Carlos Bas-
tianello, ressaltou a impor-
tância do Núcleo Feminino 
na última década. “O nosso 
papel agora é fazer com que 
as mulheres sejam cada vez 
mais protagonistas. Já esta-
mos planejando novos pro-
jetos para o fortalecimento 
feminino dentro da coopera-
tiva. Temos que aproveitar o 
potencial dessas mulheres e 
torná-las ainda mais atuan-
tes”, afirmou.  

 
Comemoração

A comemoração pelos 10 
anos do Núcleo Feminino 
teve início no dia 25 de se-
tembro, com a participação 
das mulheres no 12º Sim-
pósio Estadual de Café, no 
Centro do Comércio de Café 

de Vitória (CCCV). Como 
atividade sociocultural, no 
dia 26, as mulheres conhece-
ram alguns pontos turísticos 
da capital, como a Associa-
ção das Paneleiras de Goia-
beiras

No dia 9 de outubro, foi 
realizada uma solenidade 
comemorativa na sede da 
cooperativa, em São Gabriel 
da Palha. Cerca de 45 mulhe-
res participaram do evento, 
que  também focou na cam-
panha do “Outubro Rosa”, 
com debate sobre a necessi-
dade da prevenção do câncer 
de mama. Houve apresenta-
ções de teatro e dança e teste-
munhal sobre o tema.

“Além da celebração, foi 
um momento para trocar-
mos experiências, planejar-
mos novas ações e fazermos 
um balanço de 2019. A par-
ticipação de todas foi muito 
importante”, afirmou a coor-
denadora do Núcleo Femini-
no, Nadya Bronelle.

Os cinco melhores 
vendedores dos produtos 
Bayer nas lojas da Coo-
abriel no mês de agosto 
foram premiados pelo 
desempenho alcançado. 
Grande parte do volume 
das vendas ocorreu du-
rante a 1ª Feira de Agro-
negócios Cooabriel, reali-
zada nos dias 8, 9 e 10 de 
agosto, em São Gabriel da 
Palha.  

Os colaboradores ga-
nharam um relógio per-
sonalizado com as marcas 
da Cooabriel e da Bayer. 
De acordo com o gerente 
corporativo da Cooabriel, 
Carlos Augusto Pandol-
fi, o volume de vendas de 
produtos da marca Bayer 
teve crescimento expres-

Em 2016, o Núcleo Femi-
nino iniciou o Projeto So-
cioambiental Cambaxirra, 
que tem como objetivo levar 
para os alunos das escolas de 
ensino fundamental a res-
ponsabilidade e o compro-
misso com a valorização da 
diversidade natural e socio-
ambiental. O grupo utiliza 
como forma educativa teatro 
e atividades em sala de aula.

Elas ainda passam para 
os jovens a situação atual do 
meio ambiente e o que isso 
resulta no nosso dia a dia, 
nas lavouras e nas nossas vi-
das. O projeto tomou tama-

Bayer premia melhores 
vendedores da Cooabriel

Projeto Cambaxirra realiza  
ações de educação ambiental

sivo nos últimos anos. “A 
empresa dá foco no rela-
cionamento com nossas 
equipes, por isso ações 
como essa são muito im-
portantes”, afirmou.

O engenheiro agrôno-
mo e representante téc-
nico comercial da Bayer, 
Yuri Mosca, percorreu 
pessoalmente as unida-
des fazendo a entrega aos 
vencedores.

“Realizamos essa inicia-
tiva para incentivar as ven-
das e o bom atendimento 
dos cooperados em relação 
aos produtos da Bayer. Es-
colhemos agosto, pois foi o 
mês da feira da cooperati-
va. A parceria Cooabriel 
e Bayer tem se fortalecido 
cada vez mais”, disse.

nha importância que hoje 
faz parte do “Dia de Coope-
rar”, o Dia C.

A última edição do Pro-
jeto Cambaxirra aconteceu 
no dia 20 de setembro, na 
Escola Francisco José Mat-
tedi, no distrito de General 
Rondon, com as turmas de 
Pré I e II e as turmas de 1º até 
o 5º ano. No local, elas apre-
sentaram o teatro “Ah Cam-
baxirra se eu pudesse...”, po-
esias e também realizaram 
atividades de recorta e cola 
e entrega de marca páginas 
com a poesia “Ninho do Ti-
co-Tico”.» Teatro é uma das atividades realizadas com crianças em escolas

» Dione Paulo Capaz (ao centro), da unidade de Vila Valério

 Eu amo o grupo e me 
sinto abraçada todas as 
vezes que participo. Aqui, 
o clima é de amizade. 
As atividades também 
envolvem minha família 

» Maria Bueker Verdin, integran-
te do Núcleo Feminino desde a 
fundação

» Fernando Thomaz  e Carlos Keppe, da unidade São Gabriel da Palha

» Cleigeam Quinqui Freitas (2º à dir.) , da unidade de Jaguaré

» Lucas Nascimento  (3ª à dir.), da unidade de Vila Pavão

Lideranças » O diretor secretário da 
Cooabriel, Onivaldo Lorenzoni, junto ao 
Deputado Evair de Mello no  “1º Encontro das 
Lideranças do Agro com a Política Capixaba”.

“Tiramos 
o chápeu” » Para 
estes produtores que, 
apesar das dificuldades 
da cafeicultura, fazem a 
diferença e incorporam 
qualidade ao café conilon.  
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Os nomes dos campe-
ões e a premiação dos 

primeiros colocados da 16ª 
edição do Concurso Co-
nilon de Excelência foram 
revelados no dia 23 de ou-
tubro, em uma solenidade 
realizada em São Gabriel da 
Palha (ES), que reuniu mais 
de 200 pessoas.

Criado pela Cooabriel 
em 2003, o concurso bus-
ca incentivar e premiar 
os sócios que produzem e 
apresentam cafés de exce-
lente qualidade. Trata-se do 
primeiro concurso voltado 
para conilon registrado no 
Brasil.

Foram premiadas as ca-
tegorias de cafés produzi-
dos pelos sistemas de café 
natural e cereja descascado.

O XVI Concurso Co-
nilon de Excelência Coo-
abriel recebeu 69 amostras 
de café conilon produzidas 
pelos sócios na safra 2019, 
com grãos originados de 
propriedades localizadas 
em oito municípios da Re-
gião Noroeste capixaba e 
um município do Sul da 
Bahia.

Cooabriel premia os vencedores do 
XVI Concurso Conilon de Excelência

| RECONHECIMENTO

Quinze amostras chega-
ram à final, sendo 10 classi-
ficados na categoria natural 
e cinco da categoria cereja 
descascado.

“A qualidade do café 
que acontece, no mínimo, 
80% pós-colheita pode ser 
a ferramenta espetacular 
para mudarmos a realida-
de em nossas propriedades 
que,  na maioria das vezes, 
pode ser desenvolvida com 
ações simples e sem inves-
timentos significativos que 
poderão trazer excelentes 
resultados, a curto, médio 
e longo prazos”, afirmou o 
presidente da Cooabriel, 
Luiz Carlos Bastianello.

O sócio Adair Batista 
venceu a categoria natural, 
com café produzido no Sí-
tio Recanto, Córrego São 
Pedro, em Alto Rio Novo, e 
utilizou o sistema de seca-
gem em estufa. O café rece-
beu a média total de 83,73 
pontos. “Para este ano, sele-
cionei com mais atenção os 
clones e investi na secagem. 
Tenho planos de fazer lotes 
especiais de café”, relatou 
o sócio, que  participa do 
concurso pela quinta vez.

Rodrigo Márcio Rigo 

celebrou a conquista do 
primeiro lugar na categoria 
cereja descascado pela se-
gunda vez. “Procuro sem-
pre aguardar a maturação 
completa dos grãos e invis-
to no beneficiamento. Seria 
muito importante que mais 
produtores investissem em 
grãos de qualidade, porque 
há muita procura pelas em-
presas”, disse.  Ele venceu 
com o café produzido na 
Fazenda Saúde, Córrego da 
Saúde, em São Gabriel, com 
secagem em secador a fogo 
indireto, e obteve 82,56 
pontos.

» Tonino, entre familiares e diretores da Cooabriel, segura o Troféu Iluminação, reconhecimento de seu trabalho

Durante a cerimônia de 
premiação do XVI Concur-
so Conilon de Excelência, a 
Cooabriel homenageou seu 
grande líder, atual vice-pre-
sidente, Antônio Joaquim de 
Souza Neto, e concedeu-lhe 
o Troféu Iluminação, como 
reconhecimento à excelên-
cia do seu trabalho inovador 
por mais de 36 anos de atua-
ção na cooperativa (26 como 
presidente e 10 anos como 
conselheiro).

Um momento muito es-
pecial que teve a presença da 
família e muitos depoimen-
tos de reconhecimento.

Criada em 2010, a inicia-
tiva simboliza o reconheci-
mento da Cooabriel à exce-
lência nas áreas de liderança. 
Ao longo dos nove anos da 

criação do troféu, a coopera-
tiva homenageou 20 perso-
nalidades que contribuíram 
com a história do café coni-
lon e do cooperativismo.

“Dedico essa homenagem 
a todos os sócios, amigos, 
parceiros, companheiros de 
trabalho e especialmente à 
minha família. Eu faço parte 
de uma grande engrenagem 

Homenagem máxima para um grande líder
onde há muitas pessoas en-
volvidas com muito com-
prometimento. Só tenho a 
agradecer por tudo”, disse. 

Perfil
Carinhosamente chama- 

do de Toninho, Antônio 
Neto é agropecuarista e tem 
76 anos. Sócio da Cooabriel 
há 48 anos, foi presidente 
da cooperativa por mais de 
26 anos e atua nela por 36 
anos.  É casado com Leonti-
na Stein de Souza, tem cinco 
filhos e 11 netos.

Com forte perfil de lide-
rança, foi presidente do Sin-
dicato Rural de São Gabriel 
da Palha por oito anos, além 
de fundador e primeiro pre-
sidente do Sicoob Norte Ca-
pixaba.

 A qualidade do café 
que acontece, no mínimo, 
80% pós-colheita pode 
ser a ferramenta espe-
tacular para mudarmos 
a realidade em nossas 
propriedades 

» Luiz Carlos Bastianello.
 presidente da Cooabriel

Excelentes pontuações
Os finalistas do segundo 

e terceiro lugar de cada ca-
tegoria obtiveram excelen-
tes pontuações médias. O 
segundo lugar da categoria 
natural recebeu pontuação 
média de 82,96 e foi produ-
zido pelo sócio Marcos Ta-
deu Herzog Silva, no Sítio 
Guarani, em Nova Venécia, 
com secagem em terreiro 
de pedra. 

O sócio Valmir Quine-
lato, com 81,86 pontos de 
média, conquistou o ter-
ceiro lugar, com lote seco 
em terreiro de cimento e 

produzido no Sítio Nossa 
Senhora da Penha, em Eco-
poranga.

Na categoria cereja des-
cascado, o segundo e tercei-
ro lugares foram conquista-
dos, respectivamente, pelos 
sócios Wilson Luciano 
Mont Mor e Vantuil Xisto 
Rigo. Wilson Luciano obte-
ve 81,20 pontos com o café 
produzido no Sítio Rafalis, 
em Alto Rio Novo (ES), 
seco em terreiro suspenso. 
Wantuil, com pontuação 
média de 81,16, classificou 
o lote com café seco em se-
cador a fogo indireto e pro-

duzido no Sítio Dona Ar-
linda, Nova Venécia.

O diretor técnico do In-
caper, Nilson Araújo, pres-
tigiou o evento. “Em nome 
do Governo do Estado, 
queremos dizer que temos 
muito orgulho de partici-
par desse momento”, afir-
mou.

O superintendente do 
Sistema OCB/ES, Carlos 
André, destacou a impor-
tância da iniciativa para 
o setor. “O papel desem-
penhado pela Cooabriel é 
fundamental para a quali-
dade do café conilon”, disse.

» Adair,  Marcos e Valmir foram os primeiros na categoria café natural » Rodrigo, Wilson e Vantuil conquistaram categoria cereja descascado

» Ganhadores da 16ª edição do Concurso Conilon de Excelência recebem seus certificados. Objetivo é incentivar e premiar os sócios que produzem cafés de excelente qualidade

 Eu faço parte de uma 
grande engrenagem onde 
há muitas pessoas en-
volvidas com muito com-
prometimento. Só tenho a 
agradecer por tudo 

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

Adair Batista Borges 
e Rodrigo Márcio 

Rigo conquistaram  
os primeiros lugares 

no concurso 


