COOABRIEL - Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel
Há 50 Anos com o Cafeicultor, vivendo a essência Cooperativista.
A ideia e motivação de um Padre e a coragem de 38 produtores da cidade de São
Gabriel da Palha, no Espírito Santo, fez surgir aquela que tornou-se uma das mais
importantes e respeitadas Cooperativas Agropecuárias do País.
COOABRIEL – PERFIL
- 50 Anos de fundação -13/09/1963
- Maior Cooperativa Agropecuária do Espírito Santo.
- Maior Cooperativa de café conilon do Brasil.
- 47ª Maior Empresa do Espírito Santo.
- Destaque entre as empresas que mais arrecadaram ICMS no Espírito Santo
- 22ª Maior empresa privada com controle de capital capixaba.
- 19ª Maior empresa comercial.
- 11ª das que mais cresceram segundo receita operacional líquida.
- 12ª das que mais cresceram segundo receita operacional bruta.
- 10ª Maior empresa do ramo atacadista .
- 06 Filiais no Espírito Santo-atende 24 municípios.
- 02 Filiais no Sul da Bahia-atende 20 municípios.
- 05 lojas de insumos
- 250 empregos diretos
- 1.001.120 sacas de café recebidas
- 4.200 sócios efetivos
- R$300.446.349 em faturamento bruto.
- 835.431 sacas de café comercializadas.
- 61.948 sacas de café financiadas aos cooperados em equivalência café,
convertidos em contratos de adubos, defensivos, mudas, implementos.
- R$3.899.435 em custeio de safra através de NPR.
- 13.263 amostras analisadas em seu laboratório.
- 2.568.254 mil mudas clonais de Café Conilon vendidas em seu viveiro clonal.
- 12.860 sacos de sal mineral (COABRISAL) produzidos em sua mini-indústria.
- R$1.776.854, investidos em fretes para a armazenagem do café dos associados.

- 1.000.000 de sacarias emprestadas aos sócios
- R$765.034 investidos em assistência técnica e gerencial aos sócios.
- R$283.110 investidos em programas de desenvolvimento.
- X Concurso de Qualidade de Café "Conilon de Excelência Cooabriel".
- Núcleo de Mulheres e apoio ao Programa de Jovens Lideranças Cooperativistas.
- implantação do Programa de Organização do Quadro Social.
Cooabriel - Contexto histórico
As primeiras manifestações cooperativistas chegaram à cidade de São Gabriel da
Palha, noroeste do Espírito Santo (cidade sede da Cooabriel),no início da década de
60, quando o município ainda era distrito do município de Colatina, por iniciativa do
Pároco da época, Padre Simão Civalero, o qual além de atender preceitos da
doutrina social da igreja, teve um empenho pessoal na busca de soluções para as
dificuldades dos agricultores regionais.
Nessa mesma época, São Gabriel, tinha como base da economia, o café da
variedade arábica (bourbon) e eram precárias as condições para os produtores
venderem o produto. Contavam com poucas informações do mercado, por quase
não existirem meios de comunicação que pudessem noticiar o preço do café, o que
os obrigavam a vender o produto pelo preço estipulado pelos compradores, que na
maioria das vezes, o valor pago não cobria a despesa da colheita.
Para amenizar estas e outras dificuldades, Padre Simão, se empenhou em
difundir a ideia de união dos cafeicultores e motivar a formação de uma cooperativa
Em encontros formais ou nos bate-papos no final das missas do interior, ele reunia
os produtores para falar do pensamento cooperativista e discutir a viabilidade de
criação de uma cooperativa agrícola, especialmente, de cafeicultores.
Houve a necessidade de buscarem conhecimento sobre o assunto, por isto, o
padre e os cafeicultores senhores, Vicente Colombi e Loclarindo Lorenzoni,
participaram por volta de 1962, durante 08 dias, de um curso, que aconteceu na
Escola Agrotécnica de Rive, município de Alegre-ES, com representantes de todas
as regiões do Estado, onde aprenderam os passos para a fundação da entidade.
Os cafeicultores foram se unindo e com a orientação do Padre se prepararam,
estudaram o Estatuto Social e verificaram os caminhos legais para a criação da
Cooperativa.
Assim, quatro meses após a emancipação de São Gabriel da Palha, mais
precisamente, em 13 de setembro de 1963, era realizada, no cine “Estrela” a
Assembleia Geral de Constituição, da qual um grupo formado pelo padre e por 37
cafeicultores fazia nascer a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel.
O primeiro presidente eleito foi também Padre Simão, o qual naquela primeira
assembleia pronunciou uma frase que viria marcar o futuro da cooperativa e está
registrada na primeira ata: “O presidente eleito, declarou definitivamente
constituída e organizada desta data para o futuro, a Cooperativa Agrária dos

Cafeicultores de São Gabriel... com o objetivo econômico de beneficiar,
rebeneficiar, padronizar, vender e exportar a produção de seus associados e
promover a defesa de seus interesses econômicos e profissionais e do seu
bem estar social,” .....
Assim, nasceu a COOABRIEL que iniciou suas atividades montando um setor de
consumo (mercearia/supermercado) para atender seus associados. Depois é que
passou a prestar serviços de comercialização, beneficiamento do café.
Passou por grandes desafios, especialmente, no impacto da erradicação geral do
café no final da década de 60, mas superou, graças ao idealismo, trabalho e espírito
de luta de seus dirigentes e produtores.
Um elemento marcante da história da Cooabriel, foi a chegada do café conilon em
São Gabriel da Palha,no início da década de setenta, pelas mãos de duas lideranças
políticas do município na época: Dário Martinelli e Eduardo Glazar com apoio da
RealCafé Solúvel, de Jônice Tristão, que comprometeu-se em absorver o grao
produzido, como materia-prima para a indústria de café solúvel que estava
inaugurando.
Foi a oportunidade que a Cooabriel abraçou, como causa, junto a seus cafeicultores,
dando suporte ao nascimento da história de cultivo do café conilon no Espírito Santo e
participando de sua expansão, especialmente. nas regiões norte e noroeste capixaba
e sul da Bahia, regiões de ação. Portanto, a cooperativa conta com 06 filiais no
Espírito Santo e 02 filiais na Bahia, atendendo 44 municípios nesses dois estados.
A cooperativa passou a ser a grande representante do café conilon. Para isso
evoluiu constantemente, se tornando uma grande prestadora de serviços voltados à
cafeicultura e suporte da atividade dos cooperados, bem como, promoveu o
desenvolvimento do café conilon. Disponibiliza estruturas de armazenagem,
comercialização, planos de financiamentos de fertilizantes e defensivos. Ainda,
programas de assistência técnica, lojas de insumos (COOABRICAMPO) com 05
lojas. Tem um conceituado laboratório de Análises químicas de Solos e Plantas e um
dos mais importantes setores de produção (jardim clonal e viveiro) de mudas clonais
de café conilon, além de outros empreendimentos.
É a Maior Cooperativa de Café Conilon do Brasil, a Maior Cooperativa Agropecuária do
Espírito Santo e a 47ª Maior Empresa Capixaba.

