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AGO

Editorial
Cooabriel reúne mais de mil
pessoas em assembleia

No dia 28 de março, mais
de mil pessoas, entre associados da Cooabriel, familiares, representantes
de entidades do setor cafeeiro e autoridades, reuniram-se em um
dos armazéns da cooperativa, em São Gabriel da Palha, para a
realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Em pauta, a
prestação de contas dos demonstrativos contábeis do exercício de
2013 e as realizações no período.
Na ocasião, também foram eleitos os novos conselheiros administrativos e fiscais da Cooperativa.
Fazem parte do novo Conselho de Administração, eleito para o
mandato 2014 a 2017, os sócios: Albertinho Pinaffo , Aldecyr Pinto Pirschner, Antônio Joaquim de Souza Neto, Fabricia Colombi,
Juremar Pin, Luiz Carlos Bastianello, Michel Pereira Machado, Nivaldo Mauri e Onivaldo Lorenzoni
Para o novo Conselho fiscal, eleito por um período de um ano, estão os sócios: Membros Efetivos: Bruno Pilon Bastianello, Douglas
Busato, Paulo Sergio Matuchak. Membros Suplentes : Aldo Antonio Ferrete, Ednelson Caminote e Schirlandra Nogueira Coimbra
Quinelato.
O Cetcaf se fez presente na AGO através do seu presidente, Dário
Martinelli, que secretariou a eleição da nova diretoria, do superintendente Frederico de Almeida Daher, e de seu assessor técnico
Marcos Moulin Teixeira.
“Para nós é uma honra poder
prestigiar essa cooperativa que
é um orgulho para toda cafeicultura capixaba”, afirma o superintendente.
O presidente do Centro do
Comércio de Café de Vitória
(CCCV), Luiz Antonio Polese,
também prestigiou a ocasião.
Homenagens
Ainda
na
assembleia,
a
Cooabriel homenageou duas
lideranças com a entrega do
“Troféu Café Iluminação”, em
reconhecimento aos históricos
de vida profissional e pessoal
voltados para a cafeicultura e
sua relação com o cooperativismo.

A pouco e pouco vai se aproximando o início da colheita do
café no Espírito Santo. Com nossos parceiros temos desenvolvido treinamentos específicos
tratando da palpitante questão
da colheita e pós-colheita.
Dá para perceber com clareza que os resultados advindos
dessa ação permitirão novo impulso à qualidade do café capixaba, seja ele arábica ou conilon.
Com o patrocínio do SENAR-ES
e apoio do Sistema OCB-ES/
SESCOOP-ES, SICOOB, BANDES e INCAPER, temos conseguido sensibilizar o cafeicultor
sobre a espantosa perda de
peso no produto final por práticas inadequadas na colheita,
secagem e pilagem do café.
Ainda agora, quando os preços
conseguiram retornar a patamares decentes de remuneração,
sentimos que nossa fala nesses
treinamentos têm calado fundo
na percepção dos cafeicultores.
No ano de 2013, percorremos
32 municípios, e em 2014, até
o início da colheita teremos
percorrido mais 20 outros importantes municípios.
Sem ufanismo, consideramos
estar dando a contribuição necessária na mudança do padrão
do café capixaba.

Conselho de Administração eleito durante
a AGO

Resta-nos confiar, perseverando sempre no trabalho sério e
dedicado.
Persistamos!

Os homenageados foram Es- Assembleia da Cooabriel com os mais de
thério Sebastião Colnago e mil presentes, entre associados, autoridades e familiares.
Wanderlino Medeiros Bastos.

Treinamentos
Cetcaf realiza mais sete treinamentos
Durante o mês de março, o Cetcaf
deu continuidade aos treinamentos
de Colheita e Pós-colheita que estão sendo ministrados para as lideranças da cafeicultura capixaba.
No último mês, sete municípios receberam o treinamento com a equipe do Cetcaf, visando à melhora da
qualidade dos cafés produzidos.
Os encontros aconteceram em: Alfredo Chaves, no dia 11 de março,
Santa Leopoldina, dia 12, São José
do Calçado, dia 18, Apiacá, 19, Atílio Vivacqua, 20, Castelo, 25, e Domingos Martins, no dia 26.

Participantes do treinamento em Atílio Vivácqua, no dia 20 de março.

Ao todo, 266 lideranças da cafeicultura das localidades visitadas
receberam os treinamentos. Em
abril, o Cetcaf dá continuidade aos
cursos, finalizando ao final do mês, Treinamento em Castelo, com o presium total de 20 municípios contem- dente do Sindicato Rural, Francisco V.
da Cruz
plados.
O treinamento Colheita e Pós-colheita tem patrocínio do Sistema
Faes/Senar-ES e apoio da OCB-ES/
Sescoop-ES, Bandes, Sicoob e Incaper.
Treinamento em Domingos Martins, com a
gerente do Sicoob, Wilma Barth

Os concursos de qualidade de
café que vêm sendo realizados a
nível municipal e estadual atestam a convicção de que estamos
trilhando a bom caminho.

Frederico de Almeida Daher
Superintendente do Cetcaf

Curtas
Encontro
No dia
25 de
abril,
acont e c e o XII Encontro de Produtores de Ibatiba, evento do
qual o Cetcaf é parceiro desde
a primeira edição.
Todas os cafeicultores da região
estão convidados para debater
os temas deste ano: Refletindo o Mercado, Colheita e Póscolheita e Manejo da Lavoura
Cafeeira.

Agenda
Neste
mês de
abril,
depois
d o s
treinamentos
Colheita e Pós-colheita, o Cetcaf começa a programar gestões para
a realização de cursos para cafeicultores, simpósios e encontros municipais.
As novidades serão divulgadas
nas próximas edições do Cetcaf
Online. Fique ligado!
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