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Informativo
do Cooperado

Cooabriel
participa
de Missão
Comercial
a Israel

Cooperativa integrou
delegação do Mercosul
com objetivo de conhecer mercado e identificar oportunidades.
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Poder da Mulher
é tema de evento
do Núcleo
Feminino
Confraternização
com palestra, sorteio de
brindes, almoço e show
marcou o encerramento
das atividades do ano.
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GUIA DO
CAFEICULTOR

Adensamento
de lavouras
de café conilon
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Tecnologia
de
adensamento vem
se destacando pela
elevação da produtividade e longevidade da lavoura. Esta
é uma técnica de excelentes resultados,
pois, na cafeicultura, como em grande
parte das culturas, a
produtividade está
ligada ao número
ideal de plantas e
hastes por hectare.

Cooabriel entre as melhores no
15º Anuário do Agronegócio Globo Rural
Cooperativa está entre as melhores do setor e evoluiu também considerando as maiores em 21 categorias
A Cooabriel está entre
as 10 melhores do setor
cooperativista, de acordo
com o 15º Anuário Melhores do Agronegócio da

Revista Globo Rural. No
ranking geral, subiu 54
posições,
conquistando
a classificação 221ª, uma
importante evolução em

relação ao ano passado.
O evento de premiação
das campeãs de 21 categorias ocorreu em 28 de novembro, em São Paulo. O

presidente da Cooabriel,
Luiz Carlos Bastianello, e o
diretor secretário, Onivaldo Lorenzoni, representaram a cooperativa.

| CONHECIMENTO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Eventos técnicos beneficiam
8.500 produtores em 2019

Ao longo do ano, cerca de
8.500 pessoas foram beneficiadas com Dias de Campo e
palestras técnicas, além da 1ª
Feira de Agronegócios Cooabriel, realizada em agosto,

em São Gabriel da Palha.
Foram mais de 50 atividades, que beneficiaram produtores do Espírito Santo e
da Bahia.
Estudo recente aponta

92% dos agricultores destacam feiras, exposições, Dias
de Campo e palestras técnicas para se atualizar sobre
novidades para suas propriedades rurais.
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O resultado é recebido
com muita alegria, pois é
mais uma demonstração do
trabalho que a cooperativa
entrega para seus sócios.

pág.2

Jornal da Cooabriel

EDITORIAL

Que nossos elos sejam ainda mais fortes
POR LUIZ CARLOS BASTIANELLO | DIRETOR-PRESIDENTE

rezado leitor, o ano de
P
2019 se encerra. Esta é a
nossa última edição do ano

e nela traduzimos um pouco de nossas atividades nesse período de novembro até
meados de dezembro.
O período vem sendo
marcado ainda pela necessidade de melhorias no preço
do café que, apesar da pequena reação neste final de
ano, ainda não remunera a
atividade. Vamos continuar
trabalhando. Jamais desistir
é nosso lema!
A força da nossa união,
seguramente, vem sendo o
segredo de nossas superações e conquistas. O resultado da recepção de safra, que
até meados deste mês ultrapassou 1,6 milhão de sacas,
é fruto dessa união. Esta
força é que permite à cooperativa seguir com melhorias
na prestação de serviços nas
diversas frentes de atuação,
e colhermos com isto outros
resultados que nos alegram.
O reconhecimento conquistado pela cooperativa

é um deles. Cabe citar a
posição da Cooabriel em
9º lugar dentre as 10 cooperativas do agro brasileiro,
conforme o 15º Anuário da
Revista Globo Rural. Em
posição geral entre as 500
maiores no anuário, conquistamos a colocação 221º,
subindo 54 posições em relação ao ano anterior.
Também em novembro,
vale citar o reconhecimento
em prêmios regionais, como
o Gazeta Empresarial Nova
Venécia (1ª em compra e
venda de café) e o Prêmio
Excelência In Foco (1° lugar
em compra e venda de café e
loja agropecuária).
Iniciamos dezembro recebendo nossas premiações no
Prêmio Destaque Hoje Notícia, onde obtivemos primeiro lugar em quatro segmentos, incluindo São Gabriel da
Palha e Vila Valério.
Devemos destacar, essas
conquistas aconteceram devido à participação e credibilidade de nossos associados.
A satisfação em 95% de con-

A força da
nossa união,
seguramente,
vem sendo o
segredo de nossas
superações e
conquistas.
Esta força é
que permite
à cooperativa
seguir com
melhorias na
prestação de
serviços

fiabilidade da Cooabriel com
os sócios foi confirmada em
resultado de pesquisa recente, o que muito nos orgulha.
Soma-se a isso o empenho de nossos colaboradores. E nesse empenho cabe
recordar oportunidades que
realizamos no ano, como o
sucesso de nossa 1ª Feira de
Agronegócio e que já tem
data marcada para 23 a 25 de
julho de 2020.
O período foi marcante
também em termos de projetos e conhecimento. Vale
dizer: realinhamento das
metas na revisão do planejamento estratégico da cooperativa, realização de eventos
técnicos, melhorias de estrutura em unidades, realização
de ação comercial com excelentes oportunidades de negócios (Black Friday).
Também tivemos participação em feiras, missões técnicas, intercâmbio
com outras cooperativas.
Cabe citar que a Cooabriel
foi uma das cooperativas
brasileiras participantes de

Bons negócios durante a Black Friday
Pelo terceiro ano consecutivo, a Cooabriel realizou
em suas lojas a campanha
Black Friday, com o objetivo
de oferecer mais uma oportunidade para sócios e clientes fazerem bons negócios
em produtos para a lavoura.
Dentre as novidades desta
etapa, estavam o “Esquenta”
Black Friday e os viveiros na
campanha.
Foram mais de 30 itens em
oferta especial, com preços
muito atrativos, que agradaram aos produtores.
Segundo o presidente da
Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, essa é uma grande
oportunidade para os produtores. “Como tivemos ótimos
resultados em vendas, conseguimos preços especiais para
nossos clientes. Não maquiamos os valores, que foram realmente especiais”, afirmou.

De acordo com o gerente
corporativo da Cooabriel,
Carlos Augusto Pandolfi,
a cooperativa prepara momentos importantes para os
produtores suprirem as necessidades de insumos em
suas lavouras. “Sabemos do
quanto 2019 foi difícil para o
produtor, principalmente de
café, que sofreu com preços
baixos da saca e com alta nos
preços dos insumos. Com o
preço do café reagindo e com
a participação de nossos parceiros, foi possível fazer uma
Black Friday para atender o
produtor em suas necessidades de aplicação para a lavoura, com os melhores preços
do mercado”, disse.
As equipes prepararam as
lojas com criatividade e atratividades para criar ambientes alegres e descontraídos
para os produtores.

» Equipes se empenharam e decoraram as lojas para receber os clientes

» Lojas foram preparadas com criatividade e ofereceram produtos com descontos especiais, para proporcionar oportunidades de bons negócios

uma missão comercial de
cooperativas agropecuárias
do Mercosul a Israel e, com
isso, caminhamos com nossa estratégia de prospecção
de novos mercados.
Falamos muito neste período sobre a importância
do uso de tecnologia, tema
de pautas em palestras e em
encontro, como ocorreu na
reunião anual do conselho
consultivo da cooperativa,
realizada recentemente.
No guia do cafeicultor,
o tema central é tecnologia
de adensamento que, de
acordo com nossos técnicos, vem se destacando pela
elevação da produtividade e
longevidade da lavoura.
Finalmente, desejamos a
todos um Natal abençoado,
fartas colheitas para 2020 e
elos ainda mais fortes com
nossos associados, clientes e
colaboradores.
Que estejamos unidos a
cada dia em um único propósito, de levar ao mundo o
nosso café conilon e a nossa
cooperativa!

Centro de Distribuição
em fase de montagem
A Cooabriel está nos preparativos finais da montagem
do Centro de Distribuição,
para armazenamento e distribuição das mercadorias
das lojas. O espaço que está
sendo instalado ao lado do
armazém da cooperativa em
São Gabriel da Palha terá estrutura ampla para atender às
demandas da área comercial.

ALES/DIVULGAÇÃO

Sócios recebem comenda
O diretor secretário da Cooabriel, Onivaldo Lorenzoni, e 16
sócios da cooperativa receberam
a Comenda do Mérito Dário Martinelli, no dia 13/11, em sessão
solene na Assembleia Legislativa,
em Vitória. Onivaldo foi homenageado em razão de sua atuação
no setor. Ele atua na Cooabriel há
11 anos e é membro efetivo do
Conselho Fiscal da Federação dos
Cafés do Estado do ES (Fecafés).
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Pesquisa confirma
satisfação
dos sócios
Como parte do planejamento estratégico
da cooperativa, a pesquisa de satisfação tem
como propósito identificar as necessidades de
melhorias na prestação
de serviços disponibilizada aos sócios.
Foi contratada uma
empresa especializada, que realizou entrevistas por telefone, de
21 de maio a 3 de junho/2019. Uma amostra estatística aleatória
de 609 sócios permitiu
um índice de confiança
de 95%, com margem
de erro de 4%, para
mais ou para menos.
O resultado geral foi
de 9,15, numa escala
de 0 a 10. Só emitiram
opinião válida sócios
que usam serviços. “A
pesquisa é importante
para sinalizar onde necessitamos melhorar.
Acreditamos que temos muito a aprimorar
para atender cada vez
melhor”, disse o presidente da Cooabriel,
Luiz Carlos Bastianello.

CURTAS

Nova edição de feira
já tem data marcada
Amigo leitor, anote
em sua agenda! A segunda edição da Feira
de Agronegócios da
Cooabriel já tem data
marcada, será de 23 a
25 de julho/2020, no
Parque de Exposições
de São Gabriel da Palha. Aguardamos sua
visita e vamos fazer
bons negócios!

Cooperativa Agrária
dos Cafeicultores de
São Gabriel da Palha-ES

Café Guardião nas
ondas da rádio
O Café Guardião lançou
neste mês de dezembro
(de 09 a 21/12) promoções
com prêmios para ouvintes das rádios Nova Onda
(@novaondanv) e Notícia
FM (@redenoticiaes). Os
ganhadores receberão um
fogão quatro bocas e 5 kg de
café Guardião cada. Fiquem
atentos, que novas promoções estão vindo por aí!
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| NOVOS MERCADOS

Cooabriel participa de Missão
de Prospecção Comercial a Israel
Cooperativa integrou
delegação do Mercosul
com objetivo de conhecer
mercado e identificar
oportunidades

Cooabriel foi uma das
A
cooperativas brasileiras participantes de uma

missão comercial de cooperativas agropecuárias do
Mercosul a Israel, que ocorreu de 25 a 29 de novembro,
organizada pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa),
com apoio da Organização
da Cooperativas Brasileiras
(OCB).
Participaram do grupo
brasileiro representantes da
OCB, do Mapa, de cooperativas do ramo agro, além de
entidades representativas
do cooperativismo do Uruguai, Paraguai e Argentina.
A delegação percorreu o
país para conhecer melhor
as oportunidades e desafios
para seus produtos.
Como parte da programação, o grupo participou
de encontro com membros
do Ministério da Economia
israelense, conversas com
membros de embaixadas,
apresentação de produtos

» Edimilson Calegari: negociação

» Comitiva com representantes de cooperativas, da OCB e do Mapa se reuniu com autoridades israelenses

brasileiros ao Departamento de Comércio Exterior
do Ministério da Agricultura de Israel e rodadas de
negócios na feira Israfood,
um dos maiores eventos de
comércio de alimentos de
Israel. A programação também incluiu visitas de campo e ao Porto de Haifa.
Além da Cooabriel, outras duas cooperativas do
Espírito Santo, a Coopbac e
a Selita, também participaram da missão. “Para nós,
do Sistema OCB/ES, é motivo de muita alegria e de
fundamental importância
contribuirmos de maneira
direta como estimuladores
e apoiadores na participação das cooperativas agropecuárias capixabas nesta
Missão de Prospecção Comercial a Israel”, afirmou o
superintendente do Sistema OCB/ES, Carlos André
Santos de Oliveira.
Quem representou a
Cooabriel foi o gerente corporativo de café, Edimilson
Calegari.
Conversamos

com o gerente, que falou
sobre alguns pontos da experiência.
Jornal da Cooabriel –
Qual a importância da
missão?
Edimilson Calegari – Foi
muito importante, pois,
nos permitiu conhecer uma
nova realidade de mercado
e que tende a abrir portas.
É realmente uma oportunidade para as cooperativas.
Como foram as experiências em negócios?
Fizemos contatos interessantes.Vimos uma oportunidade de apresentar o
nosso conilon a partir dos
contatos prospectados durante a rodada de negócios
que ocorreu em um dos
momentos da Feira Israfood, pois, eles conhecem e
consomem os cafés robustas da Índia e do Vietnã.
Mas queremos que conheçam o nosso café conilon e, assim, abrir possibilidades.

Algum negócio a vista?
Fruto da missão, estamos em contato com cinco
empresas importadoras de
café daquele país. Estamos
enviando amostras de produtos e encaminhamos três
tipos de café que as torrefadoras demonstraram interesse e estarão avaliando
para uma futura negociação.
No geral, como relata as
experiências em Israel?
Impressiona o modelo
tecnológico aplicado à agricultura e também o próprio
perfil do povo, que é muito
trabalhador, sem medo de
dificuldades e que busca soluções para seus problemas.
Uma grande lição é a questão da consciência de uso da
água e os esforços para vencerem o deserto, com exemplos de despoluição e reúso
da água, dessanilização para
aproveitamento da água do
mar. Fiquei muito impressionado com tudo, especialmente com a forma que eles
têm de encarar os desafios.

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

Parabéns ao sócio Gustavo
Sturm, de Teixeira
de Freitas (BA), que
conquistou o 4º lugar, no
Concurso Coffee of The
Year 2019 (COY), para café
conilon. O capixaba Luiz
Cláudio de Souza, do Sítio
Grãos de Ouro, de Muqui
(ES), foi bicampeão na
categoria. Ele é sócio da
coirmã Cafesul.
Vila Valério (ES) ganhará
estrutura de armazenagem
da Cooabriel com 5.700m²
de área. Será o primeiro
armazém da cooperativa
com tombador “hidráulico”,
para dar agilidade na
recepção de café do sócio,
nas cargas a granel. A
inauguração será em breve.
Jaguaré (ES) virá
em seguida para as
novas instalações de
armazenagem. Etapas
já foram iniciadas e as
estruturas seguirão nos
moldes da unidade de
Vila Valério. É a Cooabriel
levando melhorias para
seus sócios naquela região.
O preço de café reagiu,
mas está aquém do que se
esperava, considerando
as altas dos custos de
produção. O momento
é de cautela e sabemos
que muitos produtores
diminuíram os tratos
culturais nas lavouras, o
que, por certo, refletirá no
resultado futuro.
O produtor só conseguirá
sobreviver com esse
preço, se a produtividade
média de suas lavouras
for acima de 60 sacas por

hectare. Pense nisto!
Ao preço pago hoje
para café conilon, nós
produtores recebemos
o equivalente a cinco
centavos por xícara.
É fato que muitos
produtores enfrentam
problemas de
endividamento. E o
pior é que as regras de
financiamentos bancários
mudaram. Procurem
orientações sobre as
mudanças para evitar
surpresas de última hora.
Em novembro, o Brasil
exportou 3,1 milhões de
sacas de café, totalizando,
de janeiro a novembro, 37,4
milhões, considerando a
soma de café verde, solúvel
e torrado e moído, de
acordo com o Cecafé. Entre
café conilon e solúvel, o
volume exportado superou
7,3 milhões de sacas.
O café é a segunda bebida
mais consumida no mundo,
só perde para a água.
O consumo mundial de café
estimado para este ano de
2019 deverá atingir 167,90
milhões de sacas de 60 kg.
O Brasil passou os Estados
Unidos e se consolidou
como o maior consumidor
de café do mundo,
segundo levantamento da
Euromonitor Internacional.
Em média, o brasileiro
toma 839 xícaras de café
por ano. Dá mais do que
duas por dia.

Comitiva na Semana Internacional do Café

Uma comitiva da Cooabriel com 40 representantes
fez parte da missão capixaba,
realizada em parceria com o
Sebrae/ES e OCB/ES, para
participar da Semana Internacional do Café 2019 (SIC),
principal evento nacional e
um dos maiores do mundo
do setor, realizado em Belo
Horizonte, Minas Gerais, de
20 a 22 de novembro.
Nossos representantes e
demais produtores do país
se uniram a torrefadores,
classificadores, baristas, especialistas e consumidores
para compor o grande pú-

blico dos três dias da feira,
que ofereceu extensa programação direcionada a
três áreas de interesse: Mercado & Consumo, Conhecimento & Inovação, Negócios & Empreendedorismo,
com eventos simultâneos,
encontros, seminários, cursos, concursos e sessões de
cupping (prova de cafés).
“Essa foi uma excelente
oportunidade para nossos
participantes ampliarem conhecimento e trocarem experiências”, afirmou o presidente da Cooabriel, Luiz
Carlos Bastianello.

Concurso
O concurso Coffee of The
Year (COY), que elegeu os
melhores cafés arábica e conilon (canéfora) do Brasil, foi
de grande importância para
as comitivas. Nos resultados
apurados para as amostras
de café conilon, dois dos cinco melhores cafés foram do
Espírito Santo. O sócio Gustavo Sturm, de Teixeira de
Freitas (BA), conquistou o 4º
lugar, dentre os melhores cafés da variedade.
A Semana Internacional
de Café tem como foco o desenvolvimento do mercado

» Grupo de representantes da Cooabriel ampliou conhecimentos e trocou experiências durante o evento

brasileiro e a divulgação da
qualidade dos cafés nacionais para o consumidor interno e países compradores,
além de potencializar o resultado econômico e social
do setor. “Há três anos, a
Cooabriel tem uma participação mais efetiva na SIC. É
um momento muito importante, pois trata-se do maior
evento da cadeia produtiva
do país. disse o gerente Corporativo
Administrativo
Financeiro da Cooabriel,
Samuel Lopes Fontes.

Núcleo Feminino
Um grupo de 20 integrantes do Núcleo Feminino da Cooabriel participou da comitiva. Elas
representaram a cooperativa na programação da
Aliança Internacional das
Mulheres do Café do Brasil (IWCA Brasil) – rede
formada por mulheres envolvidas em toda a cadeia
produtiva do café. “A participação nesses eventos
vem agregar muito à nossa
experiência”, finalizou a coordenadora do Núcleo Feminino, Nadya Bronelle.

» Representantes da Cooabriel prestigiaram nova diretoria do CCCV

Cooabriel presente na posse
do novo presidente do CCCV
Aconteceu, no dia 5 de
dezembro, em Vitória, a
posse da nova diretoria do
Centro de Comércio de
Café de Vitória (CCCV).
Márcio Cândido Ferreira
é o novo presidente. Competência, profissionalismo,
comprometimento e espírito humano são algumas das
características desse líder,
que, com certeza, conduzirá com sucesso os trabalhos
da entidade. Sinceros parabéns de toda família Coo-

abriel!
Representaram a Cooabriel na solenidade de
posse o vice-presidente,
Antônio Joaquim de Souza
Neto, o gerente corporativo
da área de café, Edimilson
Calegari, o gerente corporativo comercial e técnico
Carlos Augusto Pandolfi
e os gerentes de armazém,
José Carlos de Azevedo
(São Gabriel da Palha) e
Valdecir Schimidt (Nova
Venécia).
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ESPAÇO SUSTENTÁVEL
Samara Cuquetto Batista
Consultora técnica - Cooabriel

Atenção!
Vamos falar aqui de alguns pontos de ATENÇÃO
para a produção sustentável.
Atenção é uma palavra que
sempre que a lemos põe nosso cérebro e nosso corpo em
estado de alerta, o que nos
faz pensar, neste caso de produção sustentável da lavoura, sobre situações que precisamos observar.
Três pontos iremos alertar:
1) Comportamento Sustentável: Lembrar que a sustentabilidade precisa estar
incorporada ao nosso dia a
dia, como uma rotina, considerando que ela está ao alcance tanto do grande quanto do pequeno produtor. Os
pilares sustentáveis são uma
produção socialmente justa,
ambientalmente correta e
economicamente viável. E
muitos pontos do social e
ambiental irão evoluir se a
parte econômica estiver bem
gerenciada, com informações para tomada de decisões.
2) Atento ao Mercado:
Temos de nos preparar para
atender o mercado consumidor que cada dia torna-se
mais exigente e, por isso, de-

vemos estar atentos aos
acontecimentos dentro e
fora da porteira.
3) Organização E Planejamento: Organizar rotinas,
atividades a serem executadas e planejar com antecedência as ações que serão tomadas para que sua
produção tenha o menor
custo, melhor qualidades e
produtividade.
Definir metas e estratégias é um ponto que merece
bastante atenção. Metas vão
ajudar a melhorar os resultados, vão fazer você sair da
zona de conforto.
Ao final de cada ciclo, fazer uma avaliação dos acontecimentos, processos, resultados, erros e acertos.
o ano de 2019 está terminado, 2020 vem aí com muitas oportunidades e desafios.
Vamos nos preparar para as
oportunidades que passarem por nós. Fiquemos
atentos às exigências do
mercado.
E faça o que precisa ser
feito da maneira correta, no
momento certo, no período
adequado. Contem conosco
para ajudar a vencer os desafios em 2020!

Cooabriel realiza Planejamento
Estratégico até 2024
Nos dias 18 e 19 de novembro, a Cooabriel reuniu
suas equipes em São Gabriel
da Palha para revisão do
Planejamento Estratégico.
Cerca de 30 representantes, entre diretores, membros dos conselhos de administração e fiscal, equipe
gerencial e membros de setor participaram do estudo,
que traçou ações até 2024.
O Planejamento Estratégico é uma das atividades
do Programa Parceiros para
Excelência (Paex), que a
Cooabriel desenvolve por
meio de parcerias.
Dentre as ações, foram
reforçadas a Identidade da
Cooperativa, sua missão,
visão, base de valores e a
proposta de valor que norteará as ações dentro do período. “Esse é o momento
de traçarmos e alinharmos
o futuro com segurança.
As reuniões são feitas e, à
medida que colocarmos os
projetos em prática, as ações
serão transmitidas aos nos-

sos colaboradores e sócios”,
afirmou o presidente da
Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello.
Todo o direcionamento
estratégico foi conduzido
pelo professor orientador
do Paex, Omar Fantoni da
DVF, filiado à Fundação
Dom Cabral, que traçou um
horizonte de 2019 até 2024.
“Alinhamos quais são os
pontos fortes da empresa e
definimos metas e estratégias, tudo isso com a participação das equipes envolvidas, que incluem também a
diretoria”, explicou
De acordo com a coordenadora interna do Paex
na Cooabriel, Tayani Mauri, esse trabalho já é desenvolvido há quatro anos.
“Além do planejamento
anual, realizamos reuniões
mensais para garantir que
o que foi proposto seja executado. É um trabalho que
exige dedicação para que
as metas sejam cumpridas”,
finalizou.
» Representantes de diferentes setores da
cooperativa
participam do
Planejamento
Estratégico
para definir
metas

» Dia de Campo é uma das atividades realizadas pela Cooabriel em parceria com entidades ligadas ao setor para a capacitação dos associados

| CONHECIMENTO

Eventos técnicos beneficiam
8.500 produtores em 2019
Dias de Campo, feira
e palestras ao longo do
ano abordaram temas
como novas tecnologias
e controle de custos
oi encerrada na primeira
quinzena de dezembro
a programação de eventos
técnicos da Cooabriel para
2019. Ao longo do ano, cerca de 8.500 pessoas foram
beneficiadas com Dias de
Campo e palestras técnicas,
além da 1ª Feira de Agronegócios Cooabriel, realizada
em agosto, em São Gabriel
da Palha.
As atividades beneficiaram produtores do Espírito
Santo e da Bahia.
Nos dias 10 e 11/12, foram realizados os Dias de
Campo em Nova Venécia e
São Mateus, fechando a programação do ano.
Sócio da Cooabriel há
mais de 50 anos, o produtor
Miguel Fernandes Partelli,
de São Mateus, faz questão
de participar dos encontros,
mesmo com tanta experiência na cafeicultura. “É muito
importante para me atualizar, porque as tecnologias
mudam ao longo dos anos.

F

A iniciativa da Cooabriel é
muito importante”, disse.
O papel das capacitações
foi comprovado em um estudo recente. A 7ª Pesquisa
Hábitos do Produtor Rural,
da Associação Brasileira de
Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), mostra
que 92% dos agricultores
destacam feiras, exposições,
Dias de Campo e palestras
técnicas para se atualizar
sobre novidades para suas
propriedades. Esses dados
sinalizam que os produtores
rurais levam muito a sério a
participação em eventos técnicos. O estudo foi publicado no site Mundocoop.
“Não se trata de passeio.
São locais perfeitos para tro-

» Produtores recebem orientação

ca de ideias, contato com
novas tecnologias, atualização técnica, encontro com
especialistas, comparação de
custos e equipamentos. Enfim, os produtores recebem
informações úteis para o
sucesso da sua propriedade”,
explica Guilherme Vianna,
diretor de equipamentos da
ABMRA.
A pesquisa é o mais completo levantamento do perfil
de compra e hábitos de mídia dos agricultores e produtores de animais. Foram
2.835 entrevistas com produtores em 15 estados brasileiros.
A Cooabriel, que conhece
esta preferência do seu produtor, está a cada ano ampliando as possibilidades de
participação com a promoção de eventos. Foram mais
de 50 ações durante o ano,
realizadas em parceria com
outras entidades.
Sócio há 20 anos, Bruno
Pilon Bastianello, de Nova
Venécia, sempre busca atualização nos eventos. “É
importante buscar conhecimento. Faz toda a diferença
na qualidade e economia da
produção de café”, disse.

A equipe está também levando informações aos produtores sobre o trabalho da
Cooabriel, principalmente,
sobre os programas de atendimento técnico oferecidos
aos sócios. “A proposta é
aproximar mais a cooperativa dos cooperados, demonstrando os benefícios de participar de uma Consultoria
Técnica oferecida pela Cooabriel e usufruir dos demais
produtos e serviços (lojas
de insumos, laboratório
de análises, viveiro de mudas clonais e o armazém de
café)”, destacou o engenheiro agrônomo da Cooabriel,
José Roberto Gonçalves.
“Importantes para produtores e para os profissionais técnicos, esses eventos
favorecem o aprendizado,
colaboram com a difusão de
tecnologias, além de outras
vantagens. É um ambiente
que oportuniza a socialização de experiências. Há uma
grandiosa troca de conhecimentos e todos aprendem
juntos, pelas novas perspectivas que se abrem”, avalia o
gerente corporativo comercial e técnico da Cooabriel,
Carlos Augusto Pandolfi.

Jornal da Cooabriel
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NOÇÕES LEGISLATIVAS

GUIA DO CAFEICULTOR
Carlos Otávio R. Constantino
Engenheiro agrônomo do Projeto
Conilon Eficiente Cooabriel

Roberto Passon Casagrande
Engenheiro agrônomo do Projeto
Conilon Eficiente Cooabriel

Jeferson Pereira Ferreira
Engenheiro agrônomo do Projeto
Conilon Eficiente Cooabriel

Gilberto M. Tessaro
Engenheiro agrônomo
e consultor técnico da Cooabriel

Você sabia?

Adensamento de lavouras
de café conilon

O

Espírito Santo é o
principal
produtor
de café conilon do Brasil.
Pela tradição no cultivo e
empreendedorismo dos
produtores, centros de
pesquisa, cooperativas e
consultores, possui umas
das melhores tecnologias a
nível mundial para produção desta espécie.
Neste contexto, a tecnologia de adensamento
vem se destacando pela
elevação da produtividade
e longevidade da lavoura.
Esta é uma técnica de excelentes resultados, pois,
na cafeicultura, como em
grande parte das culturas,
a produtividade está ligada
ao número ideal de plantas
e hastes por hectare.
A tecnologia sustenta-se
sobre um pilar bem simples: a produção é dividida pelo maior número de
plantas, isso faz com que
cada pé de café produza
menos
individualmente, mas produza mais por
hectare. O fato de produzir
menos individualmente
faz com que os pés de café
se estressem menos com a
produção, podendo se recuperar melhor para a safra seguinte, diminuindo,
assim, a sazonalidade de
produção (um dos maiores
problemas da produção cafeeira).
No quadro 01, apresentamos a evolução dos espaçamentos em lavouras de
café conilon, num panorama geral.
Este artigo trata do adensamento entre plantas na
linha de plantio, mantendo
uma boa distância entre linhas, o que facilita os tratos
culturais.
Com o adensamento na
linha de plantio, foi possível aumentar o número de
plantas por hectare conferindo maior potencial
de produção, ao mesmo
tempo que trouxe outras
vantagens para o produtor
como:
» Com plantas mais próximas, o solo fica coberto
mais rapidamente, reduzindo a germinação de
mato próximo à muda;
» Acelera o sombreamento do solo na linha de
plantio, reduzindo, assim,
o estresse provocado pelo
sol e a evaporação de água
próximo à muda;
» Plantas mais próximas

No Brasil existem cinco regimes de bens para
o casamento. Pois é, e cada um com suas peculiaridades, conforme abordaremos a seguir:
1) Regime de Comunhão Parcial: É aquele
também denominado legal (quando os nubentes
não fazem opção por um
específico), é adotado o regime de comunhão parcial
de bens, caso em que tudo
que o casal construir com
esforço comum e a título
oneroso na constância do
casamento, será dividido
em caso de divórcio; Não
se inclui na divisão desse
regime os bens adquiridos
por doação e por herança.

» Lavoura
plantada no
espaçamento
3,5 X 0,60
metros na
1° colheita
– Condução
com 2 hastes/
planta –
Produtividade
de 149 sacas/
hectare.

» Lavoura
plantada no
espaçamento 3,5
X 0,60 metros
na 2° colheita –
Condução com
2 hastes/planta
– Produtividade
de 163 sacas/
hectare

» Lavoura plantada
no espaçamento
3,5 X 0,60 metros
após a poda da
2° colheita –
Condução com 2
hastes/planta

aproveitam melhor o fertilizante e a água aplicados,
pois, praticamente toda a
linha de plantio fica ocupada pelas raízes do cafeeiro;
» São necessários menos galhos por planta.
Sendo assim, é exigido
menor número de podas
para formação inicial da
planta, atrasando menos
seu desenvolvimento e
demandando menos mãode-obra;
Cada planta produz menos, resultando em menor
estresse, menos morte de
plantas e, ao mesmo tempo, mantendo ou aumentando a produtividade.
(Ver quadro 2).
Conforme verificamos
no quadro 2, temos maior
potencial de produtividade
em lavouras com número
de plantas na ordem de 5
mil a 6 mil por hectare.

QUADRO 1
Ano

Espaçamento (m)

Plantas/ha

1970 a 1980

4x3

830

1980 a 1990

3x2

1.666

1990 a 2000

3 x 1,5

2.222

1990 a 2000

2x1

5.000

2005

3x1

3.333

2008

3,5 x 0,8

3.570

2012

3,5 x 0,60

4.760

Quadro 1: a evolução dos espaçamentos em lavouras de café
conilon, num panorama geral.

Os espaçamentos que
vêm sendo mais amplamente difundidos pelo setor técnico da Cooabriel
são o de 3,5m X 0,6m
(4.762 plantas/hectare) e
o de 3,5m X 0,5m (5.714
plantas/hectare), em virtude do conhecimento que se
tem sobre o manejo e de todos os custos envolvidos na

QUADRO 2
Espaçamento
entre linhas (m)

Luiz Carlos Bastianello
Advogado

Nº plantas Nº de hastes Produção por Produção
por ha
por planta
planta (L)
(saca/ha)

Acréscimo em
relação ao 3X1 (%)

3X2

1667

6

10

50

-50

3 X 1,5

2222

5

10

66

-33

3X1

3333

3

10

99

0

3,5 X 0,8

3571

3

10

106

7

3,5 X 0,6

4762

2

10

142

43

3,5 X 0,5

5714

2

10

170

71

Quadro 2: Simulação de diferentes densidades de plantios, nº de plantas por hectare, nº de hastes
por planta, produção por planta e produtividade para o café conilon.

atividade produtiva.
Analisando os fatores
mencionados neste artigo,
verificamos que o adensamento entre plantas é uma
ótima ferramenta para o
incremento da produtividade, objetivando o aumento da rentabilidade e
lucratividade da propriedade rural cafeeira. Com
isso, destacamos os seguintes pontos:
» Permite produtividade superior e manutenção
dos tratos culturais de forma normal;
» Diminui tempo de formação da lavoura;
» Menor gasto no controle de plantas daninhas;
» Confere precocidade
de produção e longevidade
da vida útil da lavoura;
» A maior produtividade permite redução de
custos.

2) Regime de Comunhão Universal de Bens:
É aquele em que tudo
o que for produzido na
constância do casamento, seja a título gratuito ou
oneroso, será dividido ao
final, podendo incluir os
bens anteriores ao casamento e as doações que
não constarem incomunicabilidade e herança. O
que disciplina a partilha
nessa modalidade de regime é o pacto antenupcial
(escritura pública que é
lavrada antes do casamento).
A ausência de pacto
antenupcial ou a sua nulidade torna o regime de
casamento como o legal
(comunhão parcial);
3) Regime de Separação Convencional de
Bens: É aquele em que, por
liberdade, os nubentes fazem opção para que tudo
o que for construído na
constância do casamento
não seja dividido em caso
de divórcio. É necessário
o pacto antenupcial para
disciplinar os bens.
Nesse caso, é importante observar que o que cada
um dos cônjuges produzir
deve ser colocado em seu
nome.
Em caso de divórcio,
vale o que está no nome de
cada um. No regime de separação não haverá obrigação de pensão de um
cônjuge ao outro em caso
de divórcio, nem cobertura de pensão por morte.
4) Regime de Separação Legal de Bens: É
aquele que, por força de lei,
não pode ser realizado por
outro regime. Pessoas com
mais de 70 anos e aquelas
pessoas que dependem de
suprimento judicial para
casar, casam-se por esse
regime sem opção de outro. Esse regime indepen-

de de pacto antenupcial.
São causas suspensivas da celebração do casamento que não devem
casar senão por esse regime: o viúvo ou a viúva
que tiver filho do cônjuge
falecido, enquanto não
fizer inventário dos bens
do casal e der partilha aos
herdeiros; a viúva, ou a
mulher cujo casamento se
desfez por ser nulo ou ter
sido anulado, até 10 meses depois do começo da
viuvez; o divorciado, enquanto não houver sido
homologada ou decidida a
partilha dos bens do casal;
o tutor ou o curador e os
seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados
ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar
a tutela ou curatela, e não
estiverem saldadas as respectivas contas.
5) Regime de Participação Final nos Aquestos: Nessa modalidade
de regime, cada cônjuge
possui patrimônio próprio e lhe cabe, à época da
dissolução da sociedade
conjugal, direito à metade
dos bens adquiridos pelo
casal, a título oneroso, na
constância do casamento.
Sendo assim, durante o
casamento aplicam-se todas as regras da separação
total e, após sua dissolução, as da comunhão parcial. Nasce da convenção,
dependendo, pois, de pacto antenupcial.
Os bens que cada cônjuge possuía ao casar serão
incluídos no patrimônio
próprio, assim como os
por ele adquiridos, a qualquer título, desde que na
constância do casamento.
Cada cônjuge ficará
responsável pela administração de seus bens e poderá vende-los livremente,
quando móveis.
Caso ocorra a dissolução do casamento, deverá
ser apurado o montante
dos aquestos e excluir da
soma dos patrimônios
próprios dos cônjuges;
os bens anteriores ao casamento e os que em seu
lugar se sub-rogaram; os
que sobrevieram a cada
cônjuge por sucessão ou
liberalidade; e as dívidas
relativas a esses bens.
Apesar de constar no
nosso ordenamento jurídico, não é muito comum
a utilização desse regime.

Treinamento sobre defensivos
A Cooabriel, com apoio
da Bayer, realizou treinamento para aprimoramento das técnicas de
aplicação de defensivos,
nos dias 12 e 13/11. Toda
equipe técnica da cooperativa participou, tendo
como propósito a transferência dos conhecimentos

aos produtores, para que
utilizem com eficiência as
técnicas de aplicação e, assim, diminuam índices residuais, protegendo o meio
ambiente, a vida e também
diminuam custos. O instrutor foi o professor da
Unitec, Paulo Rosa, um
dos experts no assunto.
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Poder da Mulher é tema de
evento do Núcleo Feminino
Confraternização
com palestra, sorteio de
brindes, almoço e show
marcou o encerramento
das atividades do ano

alestra e bate-papo soP
bre a importância e a
valorização das mulheres,

sorteio de brindes, almoço
comemorativo e show marcaram a confraternização
de fim de ano do Núcleo
Feminino da Cooabriel, em
São Gabriel da Palha (ES),
para celebrar o encerramento das atividades de
2019.
O evento foi realizado no
dia 11 de dezembro, na propriedade da integrante do
Núcleo Márcia Filipini de
Freitas e de seu marido, o
sócio da Cooabriel há mais
de 10 anos Rogério Colombi de Freitas.
“Foi um momento de integração entre as mulheres.
Participo do Núcleo desde
o ano passado e está sendo muito importante para
mim, pois deixei de atuar
no comércio após 20 anos.
Com as atividades, ocupo
meu tempo e faço novas
amizades”, disse Márcia, a
anfitriã do evento.
A programação teve início com um café da manhã
partilhado. Logo após, foi
realizada a palestra “O Po-

Jornal da Cooabriel

Cooabriel faz visita à maior
cooperativa de café do país
Membros da diretoria
da Cooabriel e gerências
corporativas visitaram, em
novembro, a sede da Cooxupé, maior cooperativa
de café do Brasil, localizada
no município de Guaxupé,
em Minas Gerais.
O presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello,
o
secretário,
Onivaldo Lorenzoni, e os
gerentes, Samuel Lopes
Fontes e Carlos Augusto

Pandolfi, foram recebidos
pelo presidente da entidade,
Carlos Augusto Rodrigues
de Mello, e o vice-presidente, Osvaldo Bachião Filho.
Na pauta, oportunidades estratégicas em áreas de
negócios em comum das
cooperativas. Nossa equipe,
muito agradecida, revelou o
quanto foi impressionante a
calorosa e organizada forma
de receber dos membros da
Cooxupé.

» Diretores da Cooabriel e da Cooxupé, durante encontro em Minas

» Mulheres cooperativistas: grupo se reuniu no dia 11 de dezembro para celebrar as conquistas de 2019

der da Mulher”, com apoio
do Sistema OCB-SESCOOP/ES e ministrada pelo
palestrante José da Paz
Cury. Formado em Administração de Empresas, ele
atua como palestrante e
consultor nas áreas de Desenvolvimento Humano,
Cooperativismo, Associativismo e outros.
Há mais de 40 anos, dedica-se a cuidar do capital
mais valioso de qualquer
empresa: os talentos humanos. Teve a oportunidade

de provocar mudanças em
mais de 800 organizações
de todo o país, tendo tocado mais de 150 mil pessoas
ao longo desses anos.
“A palestra foi muito
importante, porque tratou
da valorização da mulher.
Todas saíram muito mais
motivadas e conscientes do
seu valor”, explicou a coordenadora do Núcleo Feminino pela Cooabriel, Nadya
Bronelle. Após a palestra,
foi realizado um bate-papo
com o palestrante, sorteio
de brindes, almoço e show.

Vemos o grupo
crescendo a cada dia
e desenvolvendo suas
potencialidades. Cada
uma tem seu potencial
e temos a oportunidade
de estimular nossas
qualidades
» Integrantes do Núcleo: atividades variadas fortalecem união

» Evanir Maria Cassaro
Martinelli, coordenadora do
Núcleo Feminino da Cooabriel

“Vemos o grupo crescendo a cada dia e desenvolvendo suas potencialidades. Cada uma tem seu
potencial e temos a oportunidade de estimular nossas qualidades”, afirmou a
coordenadora do Núcleo,
Evanir Maria Cassaro Martinelli.

Festival
O ano foi recheado de
atividades, com participação de integrantes do grupo. Nos dias 6 e 7 de dezembro, por exemplo, o Núcleo
Feminino da Cooabriel
participou do 1º Festival de
Cafés Especiais das Indicações Geográficas dos Cafés
do Espírito Santo, em Muqui, Sul do Espírito Santo.
O evento foi realizado
pela cooperativa Cafesul
e contou com cuppings de
cafés especiais das origens
do Espírito Santo, apresentações de baristas, Seminário de Cafeicultura e
Encontro de Mulheres do
Café.

Cooperativismo 4.0 em debate
no Encontro de Conselheiros
No dia 11 de dezembro,
a Cooabriel promoveu o
Encontro Anual de Conselheiros Consultivos. O
evento reuniu 30 sócios representantes de comunidades da área de ação da cooperativa, com participação
de membros dos conselhos
administrativo e fiscal.
O objetivo foi reforçar
valores, informar ações e
planos na melhoria da prestação de serviços e abrir diálogo com esses líderes.
A Cooabriel, em parceria com o Sistema OCB-SESCOOP/ES, promoveu
uma palestra para debater
e reforçar o Papel das Lide-

» José Cury durante palestra

ranças nas Sociedades Cooperativas, ministrada pelo
consultor José da Paz Cury,
da PazCury Desenvolvimento Humano.
Ele abordou aspectos das
lideranças que atuam nas
cooperativas e reflexões sobre a essência da cooperação. Também alertou sobre
os desafios das lideranças
dentro do avanço das tecnologias, na abordagem do cooperativismo no mundo 4.0
(4ª Revolução Industrial),
com as novas tecnologias.
Diretores e gerências corporativas apresentaram, na
ocasião, as principais ações
da cooperativa e os planos
de ação. Os conselheiros
atuam como porta-vozes
das ações junto aos sócios.
Sócio da região de Nova
Venécia, Elias de Paula, que
representa o Conselho na
comunidade do Patrimônio do XV, avaliou a importância do encontro para
ampliar conhecimentos.

ENTRE NÓS
ACERVO PESSOAL

Confraternização » A confraternização anual dos colaboradores da Cooabriel foi um sucesso! A diretoria agradeceu o empenho e

dedicação de todos pelo ano de trabalho e projetou boas vibrações para 2020 O evento foi realizado no dia 14/12, na sede do Lions Club
de São Gabriel. Parabéns à equipe organizadora!
ACERVO PESSOAL

Parabéns ao casal! » Paulina Ninke Schneider e Samuel Schneider (nosso sócio),
parabéns pelos 50 anos de matrimônio, celebrados em 12/12. O casal testemunhou o
segredo de uma relação duradoura com a seguinte frase: “O segredo dos anos de convivência
matrimonial é o amor e o perdão de um para com o outro, em Cristo Jesus”.

Celebrando em Família » Colaborador Fernando Krause celebra
as bênçãos da família, com o carinho da esposa Maria Eliana e os filhos,
Marco Antônio e Kaio. Mãe e filho (Marco Antônio, o primogênito do
casal) são os aniversariantes de janeiro. Nossos parabéns antecipados!

Abertos ao conhecimento » Os colaboradores da
Cooabriel Deiviana Carvalho, Kairo Rellis, Jorge Sampaio e Joel
Jacobsen participaram da palestra com o consultor Vicente
Falcão, dia 10/12, na Cooperativa Educacional, em São Gabriel.

Jornal da Cooabriel
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CHEGOU SEU NOVO ALIADO NO
CONTROLE DAS PLANTAS DANINHAS.
O herbicida de uma aplicação por ano que promove linhas
livres de plantas daninhas de difícil controle, além de oferecer
maior performance, eficácia e menor perda de recursos.

• MENOS MÃO DE OBRA
• MENOS USO DE COMBUSTÍVEL
• MENOS TEMPO GASTO COM O MANEJO
• MAIS PERFORMANCE POR MAIS TEMPO

ALION - CONTRA O MATO, MENOS É MAIS.

WWW.BAYER.COM.BR

KV_ALION_CAFE_Canudo.indd 1

09/10/2019 14:45
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Cooabriel entre as 10 cooperativas no
15º Anuário do Agronegócio Globo Rural
Cooperativa está entre
as melhores do setor
e evoluiu também
considerando as maiores
em 21 categorias

Cooabriel está entre as
A
10 melhores do setor cooperativista, de acordo com
o 15º Anuário Melhores do
Agronegócio da Revista Globo Rural. No ranking geral,
subiu 54 posições, conquistando a classificação 221ª,
uma importante evolução
em relação ao ano passado,
quando estava em 275º lugar.
O evento de lançamento
do anuário e a premiação
das empresas campeãs de
21 categorias ocorreu em 28
de novembro, em São Paulo.
O presidente da Cooabriel,
Luiz Carlos Bastianello, e o
diretor secretário, Onivaldo
Lorenzoni, representaram a
cooperativa no evento.
O resultado que classifi-

cou a Cooabriel entre as 10
melhores do setor cooperativas é recebido com muita
alegria, pois, os desafios foram aceitos e o resultado é
mais uma demonstração clara do trabalho que a cooperativa entrega para seus sócios, por meio do conjunto
de prestação de serviços. Diretores, sócios e colaboradores da Cooabriel, celebram a
posição entre as TOP 10 Cooperativas do agro brasileiro.
“Trata-se de um reconhecimento pelo trabalho que
desempenhamos junto ao
nosso quadro social e nossos
clientes”, disse Bastianello.
“Tivemos um salto muito
grande. Isso é resultado de
investimento em inovação,
de uma equipe dedicada e
que vive em constante atualização”, afirmou Lorenzoni.
O resultado foi apurado
comparando o desempenho
da cooperativa entre os exer-

Reconhecimento em várias
premiações em 2019
O ano de 2019 se encerra
com muitas conquistas para
a Cooabriel. De agosto a dezembro, a cooperativa recebeu vários destaques, o que
comprova a importância do
trabalho desenvolvido no
país, no Estado e nas regiões
onde está inserida.
Ranking IEL – Anuário
200 Maiores e Melhores do
Espírito Santo: A Cooabriel
mantém-se como a primeira cooperativa do ramo cooperativista agropecuário
dentre as 25 maiores empresas do Espírito Santo e subiu
10 posições no Ranking IEL
– Instituto Euvaldo Lodi, divulgado em agosto.
A Cooabriel ganhou
também outras posições no
ranking: a 3ª dentre as melhores empresas do setor
Comércio Atacadista capixaba; a 5ª dentre as maiores
no setor comércio Atacadista; a 10ª dentre as 100 Maiores empresas capixabas segundo a receita operacional
líquida (ROL); a 19ª dentre
as 100 Melhores empresas
capixabas segundo a receita
operacional líquida (ROL).
Prêmio Gazeta Empresarial: Em novembro, a
Cooabriel conquistou o 1º
Lugar na Compra e Venda
de Café no Gazeta Empresarial Nova Venécia.
Prêmio In Foco: No dia
29 de novembro, a Cooabriel

conquistou o Prêmio Excelência in Foco – 2019 com
os primeiros lugares nos segmentos Comércio de Café
e Agropecuária em São Gabriel da Palha.
Prêmio Destaque Jornal
Hoje Notícias: Em dezembro (05), mais uma conquista com o Destaque Jornal
Hoje Notícias, com as seguintes premiações:
1º no segmento
Armazém de Café em São
Gabriel da Palha-ES;
1º no segmento
Comércio de Café em São
Gabriel da Palha-ES;
1º no segmento
Armazém de café de Vila
Valério -ES;
1ª no segmento
Produtos Agrícolas de
Vila Valério-ES.
Para o conselheiro administrativo de São Gabriel da
Palha e sócio desde 2003,
Jonathan Rondelli, essas
conquistas promovem o
reconhecimento da marca
e do trabalho desenvolvido. “Sempre que posso faço
questão de prestigiar as premiações”, disse.
Também conselheiro administrativo em Vila Valério
e sócio há 10 anos, Renato
Scarpat ressalta a importância das iniciativas. “É uma
grande visibilidade e oportunidade de mostrar o trabalho
que é feito ao longo do ano”.
REDE GAZETA/DIVULGAÇÃO

» Prêmio Gazeta Empresarial Nova Venécia foi uma das conquistas

cícios de 2017 e 2018, com
destaque à evolução de receita, que registrou um salto
de 41,6%, bem como o incremento de margem líquida,
revelando um grande esforço
conjunto de todas as áreas.
“Essa conquista é resultado de trabalho muito sério
realizado com grande contribuição da equipe em todos
os departamentos”, avaliou
o gerente corporativo administrativo e financeiro da
Cooabriel, Samuel Fontes.
A 15ª edição do Melhores, que traz o ranking das
RANKING

» 9º lugar

foi a posição da Cooabriel no
ranking do Globo Rural

» Subiu 54 posições
no ranking geral, alcançando a
221ª posição

500 maiores empresas do
setor, também premia a
maior de todas as inscritas,
além da melhor no quesito
Sustentabilidade e a Melhor
entre as Pequenas e Médias.
Com base em levantamento da Serasa Experian, considerando dados contábeis e a
responsabilidade socioambiental, foram escolhidas as
melhores em 21 categorias:
Alimentos e Bebidas, Atacado e Varejo, Aves e Suínos,
Bioenergia, Comércio Exterior, Cooperativas, Defensivos Agrícolas, Ferramentas
e Implementos Agrícolas,
Fertilizantes, Frutas, Flores e
Hortaliças, Indústria de Café,
Indústria de Carne Bovina,
Indústria de Soja e Óleos, Laticínios, Massas e Farinhas,
Nutrição Animal, Produção
Agropecuária, Reflorestamento, Celulose e Papel, Saúde Animal, Sementes e Tratores e Máquinas Agrícolas.

» Bastianello e Lorenzoni participaram da premiação em São Paulo

