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Carlos Augusto Rodrigues de Melo 
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Capital por Idade; os benefícios 
do Recadastra; os resultados dos 
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2021 começou e temos a esperança de que será 
um ano melhor. Nossas atividades estão seguindo o 
cronograma de maneira totalmente adaptada para 
que a saúde - nosso bem maior - continue protegida 
e segura por conta da COVID -19. A começar pela FE-
MAGRI e Feira do Cerrado. Neste ano, nossas feiras 
acontecerão somente em ambiente virtual durante 
todo mês de fevereiro. Não teremos espaço para in-
terações sociais e de demonstração e exposição de 
maquinários como estamos acostumados, mas esta-
mos certos de que tomamos a decisão correta para 
preservar a integridade das famílias cooperadas. No 
entanto, quero destacar a vocês que a cooperativa 
se preparou e mesmo em uma plataforma digital 
está pronta para atendê-los com ótimas vantagens 
e condições de negócios, para que os produtores in-
vistam em tecnologia, elevem a eficiência na lavou-
ra e tenham redução de custos na produção cafeei-
ra. Importante lembrar que um dos benefícios deste 
ano é a troca de café, em que o cooperado poderá 
fazer as suas aquisições com prazos de 3 até 5 anos 
para parcelamento. O acesso às feiras pode ser fei-
to por site ou pelo APP Cooxupé. Todos os Núcleos 
de atendimento estão à disposição para auxiliar o 
cooperado no que for preciso. Há muitas novidades, 
aproveitem! Nossas expectativas são as melhores.

Também quero destacar que está em ação o Re-
cadastra, o projeto de recadastramento da Cooxupé, 
que integra nosso Planejamento Estratégico.

Estamos com uma equipe de recenseadores 
(alunos do IFSULDEMINAS e IFTriânguloMineiro) trei-
nada, orientada e supervisionada pelos agrônomos 
da cooperativa, visitando as propriedades para o 
levantamento e atualização de informação. Isto é 
muito benéfico a vocês cooperados, pois além de 
manterem vocês mais próximos à Cooxupé, permite 
mais agilidade e simplifica processos como capta-
ção de crédito e outras oportunidades. Há também 
no aplicativo Cooxupé uma parte do Recadastra em 
que o produtor pode fazer a própria atualização de 
seus dados. Lembrando que todos os protocolos de 
prevenção à Covid-19 serão obedecidos no momento 
do recenseamento.

E por falar em benefício, no mês de dezembro a 
cooperativa realizou pelo segundo ano o pagamen-
to pelo Programa de Restituição de Capital por Ida-
de, contemplando os cooperados acima de 75 anos. 
Foram restituídos R$ 25 milhões e ficamos muito sa-
tisfeitos com este resultado.

É com muita alegria também que compartilha-
mos com vocês cooperados a nossa meta batida em 
embarques e exportação. A chegada da pandemia 
nos trouxe receios sobre impactos no porto de San-
tos, mas o funcionamento das atividades portuárias 
favoreceu o escoamento da nossa commodity.  Os 
meses de novembro e dezembro também apresen-
taram altas demandas em embarques, contribuin-
do para o nosso sucesso. Embarcamos no total mais 
de 5.9 milhões de sacas, das quais 4.983 mi foram 
diretamente para o mercado internacional.

Vale lembrar também que no ano passado ba-
temos recorde em recebimento: 8.1 milhões de sa-
cas, das quais 6.7 mi foram enviadas somente por 
vocês cooperados. Um trabalho de união e confian-
ça.

Em março está programada a Assembleia Ge-
ral Ordinária para apresentação do nosso balanço 
de 2020. Ainda devido à pandemia, devemos realizá-
-la como no ano passado: com número limitado de 
pessoas e transmissão ao vivo pela internet. Tudo 
isso é muito importante para assegurar a saúde de 
todos. E o momento pede bom senso.

Para finalizar, quero informar que a partir de 
fevereiro devemos ter do nosso Departamento de 
Desenvolvimento Técnico uma previsão em relação 
à safra 2021 de nossos cooperados e de nossa área 
de ação. Já antecipamos por aqui que a colheita 
deste ano deve ser menor comparada a de 2019 (ci-
clo baixo do café) por conta dos efeitos climáticos 
ocorridos de setembro para cá. A CONAB - Compa-
nhia Nacional de Abastecimento está para divulgar 
as perspectivas de safra do Brasil e nós da Cooxupé 
seguimos e continuaremos a levar em consideração 
os dados divulgados por esta entidade.

Quero parabenizar nossos cooperados por 
aproveitarem de maneira muita consciente as boas 
oportunidades que o mercado de café vem oferecen-
do. O momento é bom e as possibilidades favoráveis 
ao produtor não podem ser desperdiçadas.

COOPERATIVA REGIONAL DE 
CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA
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Em novembro, a diretoria e a equipe 
de logística da Cooxupé visitaram as filiais 
do Cerrado Mineiro, nas cidades de Patro-
cínio, Serra do Salitre, Monte Carmelo, Rio 
Paranaíba e Campos Altos. 

As visitas foram acompanhadas pelo 
presidente da cooperativa Carlos Augusto 
Rodrigues de Melo; pelo vice-presidente, 
Osvaldo Bachião Filho; e pelo conselheiro, 
Carlos Paulino, e tiveram como objetivo 
avaliar a logística e as capacidades das uni-
dades da Cooxupé no Cerrado Mineiro para 
receber as safras futuras, além de sempre 
buscar melhorias no atendimento aos coo-
perados. 

As idas às filiais fazem parte do Plane-
jamento Estratégico da cooperativa e tem 
como intuito rever as estruturas e preparar 
todas as unidades para os próximos anos, 
visando o aumento da eficiência logística. 

KLEBER ROSA E SILVA MARIA VILMA PAULINO DA SILVA

FRANCISCO DE CASTRO

CRISTIANO COSMO DE OLIVEIRA

FRANCISCO RICARDO LOBO E SILVA

JOÃO BATISTA DA VEIGA

RONEIDO TEÓFILO DE CARVALHO
LUIZ DA CRUZ DO NACIMENTO

Faleceu, no dia 1º de dezembro, aos 63 anos, o Sr. Kleber Rosa e Silva. 
Era cooperado de Campestre desde agosto de 1996. 

Faleceu, no dia 20 de dezembro, a Sra. Maria Vilma Paulino da Silva. Cooperada em Monte Santo 
de Minas, foi esposa de Dr. Miguel Abrão da Silva (in memorian). Deixa os filhos Miguel Abrão da Silva 
Filho, Heloisa Paulino Silva, Eneida Paulino Silva e João Vicente Abrão Silva. 

Mensagem da Família: “Pessoa dedicada à família, espírito religioso”.

Faleceu, no dia 21 de dezembro, o Sr. Francisco de Castro. Cooperado desde 
fevereiro de 1990, era proprietário do Sítio São Francisco e Fazenda Praia.  Deixa a 
esposa Francisca de Souza Castro; os filhos Sirlane de Castro, Sirley de Castro, Maria 
Sueliy de Castro;  e os netos Luiz Fernando de Castro, César Felipe de Castro , Gislaine 
Cristina de Castro, Karoline Ribeiro de Castro. 

Mensagem da família:“Não é fácil perder  a quem amamos, fica um vazio, um 
adeus constante, tantos porquês, tantas lembranças. Tanto amor, tanta saudade. Mas 
tenha uma certeza de que não foi um adeus e somente um até breve.”

Faleceu, no dia 20 de dezembro, aos 35 anos, o cooperado  Cristiano Cosmo de 
Oliveira. 

Mensagem da família: “Não existe partida para aqueles que estão eternamente 
em nossos corações!”

Faleceu, no dia 03 de dezembro, o cooperado de Caconde, Sr. Francisco Ricardo 
Lobo e Silva. 

Mensagem da Família: “Aos 63 anos de idade, em grande parte dedicados ao 
agronegócio e turismo, Chicão descansou em paz. Seu legado será honrado e seus 
sonhos continuarão sendo sonhados. Vá em paz Chicão!”.

Faleceu, no dia 30 de dezembro, o Sr. João Batista da Veiga, cooperado de Caconde 
desde junho de 1994. 

Mensagem da Família: “Pai, é com imensa dor na alma e coração partido 
que viemos prestar nossa última homenagem! Você foi um herói, em nossas vidas, 
um guerreiro, um exemplo de pai e amigo, exemplo de honestidade e humildade. 
Agradecemos a Deus por tudo que ele fez, por nos ter dado a chance de viver os 
melhores  momentos ao seu lado. Descanse nos braços do Senhor Jesus. Sentiremos 
sua falta, mas temos uma promessa de Deus, que um dia nós nos “Reencontraremos” 
conforme escrito em João 11:25. Saudades das filhas, esposa, genros e netos”.

Faleceu, no dia 24 de dezembro, aos 60 anos, o Sr. Roneido Teófilo de Carvalho. 
Foi prefeito de São Tomás de Aquino (MG) por três mandatos e foi eleito novamente 
nas últimas eleições, quando tomaria posse  como executivo da cidade. Deixa a esposa 
Neuza Moreira Carvalho, os filhos Roneido Jr., Rodrigo, Lívia, Rodolfo e Laila, as noras 
Marília, Pamela e Ana Paula e as netinhas Maria Flor, Maria Gabriella e Maria Paula.

Mensagem da família: "Segura teu filho no colo. Sorria e abrace seus pais 
enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes 
a partir”. Agradecemos a todos pela solidariedade demonstrada neste momento de dor 
e imensa saudade.

Faleceu, aos 47 anos de idade, o cooperado Luiz da Cruz do Nacimento. 
Mensagem da Família: “Você partiu e levou uma parte de nós consigo. Sua 

ausência dói todos os dias e sua falta é palpável em todos os lugares. Esteja aonde 
estiver, descanse em paz e saiba que todos aqui o amamos muito e o amaremos 
sempre, pelo resto de nossas vidas”. 

Diretoria da Cooxupé visita 
unidades do Cerrado Mineiro

Diretoria e equipe
de logística da Cooxupé 

visitaram as filiais do 
Cerrado Mineiro
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FEMAGRI e Feira do Cerrado 
acontecerão em formato 

virtual em 2021
A Cooxupé promoverá suas duas 

feiras anuais, a FEMAGRI (voltada aos 
cafeicultores do Sul de Minas e média 
mogiana) e a Feira do Cerrado (dire-
cionada aos produtores do cerrado 
mineiro), entre os dias 01 e 26 de feve-
reiro de 2021, em ambiente virtual que 
será disponibilizado por meio de site e 
do aplicativo Cooxupé. 

Os eventos estão entre os mais 
importantes do país voltados à cafei-
cultura e reúnem os principais lan-
çamentos, oportunidades e soluções 
para o setor. A adaptação no formato 
digital ocorre por conta da pandemia 
de COVID-19, mas assegura aos mais 
de 15 mil cooperados as boas oportu-
nidades de negócios para a safra deste 
ano.

NOVIDADES 

Assim como nas edições tradicionais, a versão virtu-
al da FEMAGRI e da Feira do Cerrado oferecerá aos coope-
rados equipamentos, insumos e soluções visando aper-
feiçoar as condições de manejo desde às fases do plantio 
até a de pós-colheita.  

“Teremos a participação de cerca de 80 empresas 
expondo seus produtos e serviços e uma das novidades 
será a TRIMBLE, que apresentará a tecnologia para agri-
cultura de precisão, reforçando a tendência da agricul-
tura 4.0, já que os equipamentos permitem ao produtor 
conectar todas suas operações e tomar melhores deci-
sões com base em informações em tempo real”, adianta 
Junqueira Filho.

Outra novidade será a funcionalidade de acompa-
nhamento do vendedor sobre os produtos de interesse 
do cooperado.

“Quando o associado entrar no aplicativo e visitar 
algum produto, o vendedor será acionado e auxiliará 
o produtor em todo o processo. Por isso, é importante, 
entrar em contato com o seu núcleo para ser atendido. 
Desenvolvemos uma estrutura para proporcionar a maior 
comodidade e muita segurança nas transações para que 
o nosso cooperado tenha o mesmo nível de satisfação 
das edições tradicionais em que ocorrem a compra pre-
sencial”, comenta Junqueira Filho. 

ATENÇÃO COOPERADO! 

Em 2021, a FEMAGRI e Feira do Cerrado não terão 
ambiente para interação pessoal  e para exposição e de-
monstração de maquinários. Esta decisão atende à ne-
cessidade de isolamento e distanciamento para proteção 
da saúde de todos, ainda por conta dos efeitos da pan-
demia. Mas, todos os canais eletrônicos da cooperativa 
(e-mails, telefones, What’sApp, entre outros) e os Núcleos 
de Atendimento estarão disponíveis para os cooperados 
entrarem em contato com a equipe Cooxupé, esclarece-
rem suas dúvidas e realizarem seus negócios com total 
tranquilidade.  O acesso às feiras pode ser tanto pelo APP 
da Cooxupé, quanto pelos sites:  www.cooxupe.com.br/
femagri e  www.cooxupe.com.br/feiradocerrado. 

Nas versões online, os coopera-
dos poderão acessar todas as novida-
des, soluções e tecnologias e fechar 
seus negócios no Aplicativo Cooxupé, 
acessando a Campanha Femagri/Fei-
ra do Cerrado .  Todos os núcleos da 
Cooxupé também estarão preparados 
para atender os cooperados.    

“É claro que gostaríamos de rea-
lizar nossas feiras no formato tradicio-
nal, em que recebemos as famílias dos 
nossos associados, mas o momento 
ainda é de distanciamento e estamos 
respeitando todos os protocolos para 
que nossas atividades aconteçam 
com segurança à saúde dos nossos 
cooperados, colaboradores e parcei-
ros. Já realizamos outras campanhas 
em 2020 em formato digital e tivemos 
boa adesão dos nossos produtores. 
Estamos com boas expectativas com 
a FEMAGRI e Feira do Cerrado online”, 
explica o presidente da Cooxupé, Car-
los Augusto Rodrigues de Melo.

Mesmo no formato virtual, o co-
operado poderá contar com todos os 
benefícios oferecidos pela Cooxupé 
nas feiras presenciais, como a opera-
ção barter, em que o cooperado utiliza 
o seu café como moeda de troca.

“Pelo aplicativo, o produtor faz a 
intenção de compra, a qual será lança-
da via sistema para o vendedor da car-
teira do cooperado, que dará um retor-
no com todas as opções comerciais e 
possibilidade de troca em café. Assim, 
nosso associado pode fazer a escolha 
que for mais conveniente para concluir 
a compra. Além disso, serão oferecidos 
prazos de pagamento que podem ser 
parcelados de 3 a 5 anos”, afirma José 
Geraldo Olyntho Junqueira Filho, ge-
rente Comercial e CRM da Cooxupé.

J E I T O  D I F E R E N T E

Feiras da Cooxupé realizarão negócios em ambiente online

• Pelos sites: www.cooxupe.com.br/femagri   e  www.cooxupe.com.br/feiradocerrado 

• Pelo aplicativo (APP) que pode ser baixado tanto nas plataformas ANDROID ou IOS: 

• APP da Cooxupé, acessando a campanha FEMAGRI/Feira do Cerrado 

Cooperado entre em contato com o seu Núcleo, a equipe da Cooxupé lhe auxiliará! 

COMO ACESSAR A FEMAGRI E 
FEIRA DO CERRADO E FECHAR SEUS NEGÓCIOS? 
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O uso de big bag oferece maior segurança para 
os trabalhadores envolvidos no transporte e manu-
seio de fertilizantes nas propriedades rurais, além 
de disponibilizar mais facilidade e economia. Isto 
porque a comercialização deste produto em big bag 
apresenta preços mais competitivos e atrativos para 
o produtor.  

A prática vem sendo adotada, inclusive, como 
estratégia para prevenir a ocorrência de acidentes e 
até mesmo lesões na coluna dos trabalhadores ou 
do próprio produtor diante de um manuseio inade-
quado.  Situações deste tipo podem responsabilizar 
o produtor, gerando passivos trabalhistas.

Para trazer mais facilidade e segurança aos 
cooperados, a Cooxupé propõe que em 2021 os fer-
tilizantes sejam comercializados somente em big 
bags, medida que beneficia o produtor com maior 
economia em mão de obra no processo de descar-
regamento e manipulação do produto, além de con-
tribuir com o meio ambiente em relação ao descarte 

incorreto de embalagens plásticas.  
Todas unidades da Cooxupé estão com boas 

condições de preços de fertilizantes em big bag e 
preparadas para orientar e auxiliar o produtor nesta 
transição, que pode ser realizada com equipamen-
tos de baixo custo e acessíveis também aos peque-
nos produtores.  O processo de adaptação pode ser 
feito, por exemplo, com a implantação de um guin-
cho traseiro ou uma concha dianteira com kit para 
big bag no trator. 

Para quem não possui trator e realiza a con-
dução manual, uma adequação simples e de baixo 
custo é a utilização de talha acoplada em trilho de 
ferro sobre postes de madeira, que permite descar-
regar o caminhão na propriedade e movimentar o 
big bag usando uma paleteira ou triciclo. Desta for-
ma, os cooperados da Cooxupé podem entrar em 
contato com seus núcleos de atendimento para se 
informar sobre esta nova logística. Há soluções viá-
veis para a realidade de cada produtor.

Big bag oferece segurança para 
os trabalhadores no transporte e 

manuseio de fertilizantes

N O VA  L O G Í S T I C A
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Segundo o ranking “Forbes 
Agro 100”, a Cooxupé é a 32ª maior 
do agro brasileiro e a 8ª maior no 
segmento cooperativas, após aná-
lise das receitas de 2019 de todas 
empresas e ramos estudados pelo 
levantamento. 

Para elaboração da relação, a 
Revista Forbes, considerada a pu-
blicação mais conceituada sobre 
negócios e economia do mundo, 
analisou as demonstrações finan-
ceiras das empresas, as avaliações 
da agência Standard & Poor´s, as 

informações da CNA (Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária 
do Brasil) e da empresa de informa-
ções financeiras Economatica. 

De acordo com os dados da 
publicação, a Cooxupé figura com 
uma receita de R$ 4,2 bilhões, em 
2019, representando um cresci-
mento de 10,3% em relação a 2018, 
quando obteve um faturamento de 
R$ 3,8 bilhões.

Durante o exercício avaliado, 
em 2019, a Cooxupé embarcou 5,5 
milhões de sacas para 51 países, 
garantindo a posição de maior ex-
portadora individual de café do 
mundo. Além do reconhecimento 
da forte atuação no setor de cafés 
finos, especiais e certificados por 
meio da SMC. 

Cooxupe é a 32ª maior 
do agro brasileiro no 
“Forbes Agro 100”

O projeto, realizado em parceria com IFSULDEMINAS e com a Agrifort, promove pesquisa e 
testes para oferecer técnicas de manejo mais eficientes e econômicas

O Centro de Validação Tec-
nológica do Polo de Inovação em 
Cafeicultura é um projeto realiza-
do pela Cooxupé em parceria com 
o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sul de Mi-
nas Gerais (IFSULDEMINAS), cam-
pus Muzambinho, que busca para 
o cooperado o desenvolvimento 
de alternativas em relação à uti-
lização de tecnologias e insumos 
para oferecer práticas técnicas de 
manejo mais eficientes e econô-
micas.

Para isso, o projeto – que an-
tes era nomeado Polo de Inovação 
em Cafeicultura - conta com 15 
talhões, sendo que, atualmente, 
10,5 estão sendo utilizados em tes-
tes e pesquisas, e outros 4,5 estão 
disponíveis para futuros projetos. 

De acordo com Eduardo 

Renê da Cruz, coordenador de 
Desenvolvimento Técnico da Coo-
xupé, as pesquisas, os estudos e 
análises têm como objetivo con-
tribuir para o aprimoramento da 
produção dos cooperados em pro-
dutividade e contribuir para uma 
maior rentabilidade do produtor.

“Experimentamos diferentes 
tecnologias e produtos para iden-
tificar qual a melhor opção em 
cada situação sempre buscando 
levar para o cooperado o que tiver 
a maior eficácia comprovada, o 
melhor custo e benefício para ter 
uma produtividade com mais qua-
lidade e volume”, explica Cruz.  

Por meio das ações, os pes-
quisadores envolvidos realizam 
testes e validações de novos pro-
dutos e posicionamento de ou-
tros já existentes no mercado e, 

também, de técnicas de manejo. 
Os experimentos são conduzidos 
por alunos do IFSULDEMINAS que 
ficam responsáveis pela condução 
das atividades, desde o planeja-
mento do experimento, aplicação 
dos produtos até a avaliação dos 
resultados e elaboração dos re-
latórios. Todos os experimentos 
contam com a orientação de um 
professor especialista na área.

As ações do Centro de Vali-
dação Tecnológica do Polo de Ino-
vação em Cafeicultura envolvem 
13 experimentos em andamento, 
que contam com a participação 
das empresas Biomix, Agro CP, 
Compass Minerals, Terra de Cul-
tivo, Biovalens, Multitecnica, Mo-
saic, Floema, Plant Healt Care, CJ, 
Yara Brasil, Yara internacional e 
Braskem.

CULTIVARES
As atividades do Centro de Validação Tecnológica do Polo de 

Inovação em Cafeicultura também incluem um experimento   com 35 
cultivares de café, com o objetivo de identificar as mais indicadas para 
as características  da região. Neste experimento estão sendo avaliadas 
a produtividade, a resistência a doenças e a qualidade do café. A partir 
dos resultados deste experimento, os técnicos poderão indicar o plan-
tio de novas cultivares para os cooperados da região com a certeza de 
que a cultivar é produtiva e tem potencial para cafés de alta qualidade.

Centro de Validação Tecnológica busca 
aperfeiçoamento das tecnologias para o  café
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O Regulamento Eleitoral objetiva definir e detalhar os procedimentos necessários à observân-
cia e aplicação das normas contidas no Estatuto Social, de modo a assegurar a realização de 
um pleito transparente e democrático. Portanto, o processo eleitoral da Cooperativa Regional 
de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. – COOXUPÉ deverá obedecer aos procedimentos apresen-
tados neste regulamento:
 
I - QUEM ESTÁ HABILITADO A VOTAR  

A - PESSOA FÍSICA: Todo associado regularmente inscrito no quadro social, nos termos do 
artigo 16, §1º, letras “a” e “c”, do Estatuto Social, apresentando documento de identidade. O 
voto é único e pessoal. Portanto, a pessoa física não poderá outorgar procuração para terceiro 
votar. Mesmo que o Associado possua várias matrículas, este terá direito somente a um único 
voto. Logo, o voto em uma matrícula implica no bloqueio das demais;

a.1) ESPÓLIO: na pessoa de seu inventariante. Não tendo havido a abertura de inventário, não 
existe representação legal e, portanto, há impossibilidade de participar da votação.

a.2) CONDOMÍNIO: Na pessoa de seu titular, não sendo permitido fazer-se representar por 
meio de mandatário ou procurador, exceto a Pessoa Jurídica.

B - PESSOA JURÍDICA: de acordo com as disposições estatutárias de que trata o Artigo 14, 
§§2º e 3º e o artigo 31 em seu parágrafo único, estão habilitadas a participar da votação, com 
direito a um voto cada uma, as pessoas Jurídicas inscritas no quadro associativo, bem como as 
cooperativas singulares.

b.1) EMPRESA: através de seu representante legal, constante do Contrato Social da empresa 
ou procuração.

b.2) COOPERATIVA SINGULAR: o Presidente da Cooperativa associada. Este, entretanto, po-
derá delegar, por escrito, a um representante a referida incumbência.

OBSERVAÇÕES:
1.) No caso do Associado estar matriculado como pessoa física e também ser o representante 
de pessoa Jurídica matriculada ou sócio titular em matrícula de associados em condomínio, 
terá direito a voto tanto como pessoa física, como representante de pessoa jurídica e do condo-
mínio, devendo assinar lista de presença e credenciar-se para a votação em todas as situações;

2.) Havendo a outorga de poderes, mediante instrumento de procuração, conforme já exposto 
acima, deverá ser observado em autorização escrita que o outorgado, devidamente identifica-
do, está investido de poderes para votar na eleição dos membros do Conselho de Administra-
ção e/ou Conselho Fiscal, conforme o caso, que será realizada em Assembleia Geral Ordinária.

II – DA COMISSÃO ELEITORAL

Instituição: deve ser instituída pelos Conselhos de Administração e Fiscal, uma COMISSÃO 
ELEITORAL.

Prazo: referida Comissão Eleitoral conduzirá os processos eleitorais durante um ano após ser 
instituída, podendo ser reconduzida anualmente.

Composição: a Comissão Eleitoral será formada por 3 (três) membros associados e 2 (dois) As-
sessores, sendo um deles indicado a Coordenador, pelos Conselhos de Administração e Fiscal.
É vedada a escolha de pessoas que sejam membros ou candidatos de quaisquer dos Conselhos 
Fiscal e de Administração da Cooperativa.

Atribuições da Comissão Eleitoral: em conformidade com o presente Regulamento Eleitoral 
e o Estatuto Social, a Comissão Eleitoral se incumbirá de:
a) coordenar os trabalhos em geral, relativos ao Processo Eleitoral, inclusive, o processo de vo-
tação, apuração das eleições e deliberação sobre eventual impugnação de voto, proclamação 
dos eleitos, bem como dirimir, solucionar e decidir eventuais dúvidas, e problemas surgidos 
durante a votação e apuração; julgar impugnações; examinar se a chapa está apta ao registro 
às eleições; julgar eventuais recursos; registrar a chapa considerada apta; submeter à aprecia-
ção e deliberação do Conselho de Administração as situações omissas neste regulamento;
b) verificar, por ocasião da apresentação das chapas, se estas atendem aos requisitos estatutá-
rios, estabelecido nos artigos 44 e 59, bem como se existem candidatos sujeitos as incompatibi-
lidades previstas no art. 55, do Estatuto Social, fazendo com que assinem declaração negativa 
a respeito;
c) organizar fichas contendo o currículo dos candidatos, nas quais constem, além da identi-
ficação, as informações profissionais, o Núcleo/Filial a que está matriculado, se pertencem a 
Núcleo/Filial distintos, seu tempo de cooperado na Cooperativa e outros elementos que os 
distingam;

d) certificar-se de que nenhum associado apresentou mais do que 01 (uma) chapa, sob pena 
do nome deste associado ser eliminado da(s) outra(s) chapa(s) em que conste(m) seu nome e 
tenha(m) sido apresentada(s) no protocolo da Secretaria da Cooperativa em ordem subsequente 
à primeira chapa por este apresentada;
e) certificar-se de que os candidatos não possuem entre si, nem com os membros do Conselho 
de Administração ou Fiscal, conforme o caso, laços de parentesco até 2º grau, em linha reta ou 
colateral, fazendo com que assinem declaração negativa a respeito;
f) lavrar e assinar o respectivo termo de encerramento do prazo para registro chapas, certificando 
quais foram apresentadas;
g) divulgar aos cooperados as chapas registradas, mediante afixação destas nos quadros de Avi-
sos dos Núcleos/Filiais em que haja associados matriculados;
h) lavrar o termo de registro da chapa apta a concorrer as eleições;
i) zelar pela organização do processo eleitoral, bem como manter guarda dos documentos oficiais 
relacionados a seguir:
i.a) edital de convocação da eleição;
i.b) requerimentos de registro da chapa; autorização de cada candidato para inscrevê-lo na chapa; 
declarações emitidas pelos candidatos; certidões negativas para efeito da alínea “a”, do artigo 55, 
do Estatuto Social, e fichas de qualificação individual; declaração de imposto de renda de cada 
candidato; compromisso de co-responsabilidade em relação às garantias pessoais dos diretores 
e seus cônjuges.
i.c) listagem dos(as) associados(as) em condição de votar;
i.d) listagem de apoiamento do candidato e da chapa;
i.e) listagem de votação;
i.f) ata da mesa coletora e da mesa apuradora de votos;
i.g) decisões proferidas pela Comissão Eleitoral e de eventuais impugnações e/ou recursos inter-
postos;
i.h) exemplar da cédula única de votação;
i.i) entre outros documentos relacionados ao processo eleitoral.
j) Na Assembleia Geral, a Comissão Eleitoral assume a condução dos trabalhos no item da Ordem 
do Dia, específico das eleições.

Destituição da Comissão ou de membros desta: competirá ao Conselho de Administração deli-
berar acerca de eventual destituição da Comissão Eleitoral ou de membros desta.

III - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO E/OU RECURSO

Não serão admitidas pela Comissão Eleitoral: a) impugnações e/ou recursos que não tenham sido 
apresentadas por Coordenador de chapa; b) impugnação e/ou recurso desacompanhada dos do-
cumentos pertinentes aos seus fundamentos; e c) impugnação e/ou recurso cuja fundamentação 
não se restrinja aos casos de inelegibilidade, estabelecida no artigo 55, do Estatuto Social.

IV - DA APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS

O candidato individual deverá apresentar-se como componente de chapa do Conselho de Admi-
nistração e/ou Conselho Fiscal, nos termos dos artigos 44 e 59, do Estatuto Social, sendo obrigató-
ria a indicação, nessa chapa, do nome e endereço completos do Coordenador da chapa da futura 
eleição.
A chapa deverá ser entregue na Secretaria da Cooperativa, com antecedência mínima de 35 (trinta 
e cinco) dias corridos da data da Assembleia Geral, até às 18 (dezoito) horas, mediante protocoli-
zação de requerimento de registro subscrito por todos os membros da chapa, acompanhado de 
listagem ou formulário de apoiamento, organizadas por Núcleo, contendo o que segue:
a) encimados pela denominação da Chapa;
b) o nome dos candidatos;
c) o nome do candidato que estará sendo apoiado pelos associados daquele núcleo;
d) o fim a que se destina a assinatura do associado;
e) o nome completo do associado e o número de matrícula deste na COOXUPÉ;
f) subscrito por, no mínimo, 5% (cinco por cento) do número de associados matriculados no Nú-
cleo a que pertencer o respectivo candidato;
g) subscrito por, no mínimo, 5% (cinco por cento) do número total de associados da Cooperati-
va, constante no Edital de Convocação, sendo a veracidade das respectivas assinaturas atestadas 
pela Comissão Eleitoral. O modelo do formulário “Requerimento de Registro de Chapa” (e seus 
anexos), a ser obrigatoriamente utilizado para fins de apresentação da chapa, estará disponível 
na Secretaria da Matriz e nos Núcleos/Filiais da Cooperativa.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2021 Regulamento Eleitoral

A Comissão Eleitoral da Cooxupé é formada pelos associados Maurício 
Ribeiro do Valle (Coordenador), Fernando Barbosa da Silva e José Raimundo 
Pedrosa Neto, e pelos assessores Jair Carlos Smargiasse Junior e Sandro 
Inocêncio Sebastião.
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Confira abaixo algumas orientações e os principais requisitos para o cooperado 
se candidatar:

• Todo cooperado poderá se candidatar desde que esteja em dia com seus 
deveres e obrigações estatutárias, e em conformidade com as condições 
legais e regulamentares;

• Para candidatar-se é necessário ser cooperado há mais de 4 (quatro) 
anos;

• O candidato não pode ser empregado da Cooxupé;

• O candidato e seu cônjuge não podem ser agente de comércio ou admi-
nistrador de empresa que opere ou exerça atividades correlatas às da 
Cooxupé;

• Pessoas impedidas por lei de exercer cargos de direção/administração 
não podem se candidatar. Exemplos: magistrados; membros do Ministé-
rio Público e oficiais militares;

• O cooperado que exerceu e/ou concorreu em eleição para cargo públi-
co nos últimos 4 (quatro) anos ou que esteja exercendo cargo público não 
eletivo não pode se candidatar;

• Não pode se candidatar o cooperado condenado, por decisão transitada 
em julgado, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a car-
gos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, crimes contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade;

• Cada candidato deverá apresentar certidão negativa dos distribuidores 
cível e criminal (da Justiça Estadual e da Justiça Federal) das Comarcas 
em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, bem como das Comar-
cas onde possua imóvel. Caso a certidão seja positiva, deverá ser apresen-
tada a certidão de “objeto e pé” de cada processo;

• O cooperado que tenha ajuizado qualquer medida judicial contra a Coo-
xupé não pode se candidatar;

• Cada candidato deverá apresentar cópia da Declaração de Imposto de 
Renda do último exercício;

• Nenhum cooperado poderá apresentar mais que 1 (uma) chapa.

IMPORTANTE: 
HÁ AINDA OUTRAS REGRAS ESTABELECIDAS PARA A CANDIDATURA AO 
CONSELHO FISCAL DA COOXUPÉ. EM QUALQUER HIPÓTESE PREVALECEM 
TODAS AS REGRAS DO ESTATUTO SOCIAL E NO REGULAMENTO ELEITORAL 
DA COOXUPÉ.

Confira abaixo algumas orientações e os principais requisitos para a formação 
de chapa:

• O candidato deve apresentar-se como componente de chapa, formada 
por 6 (seis) candidatos a membros do Conselho Fiscal (3 membros efetivos 
e 3 membros suplentes), devendo ser indicado o Coordenador da chapa;

• Os candidatos da chapa não podem ter, entre si e com os membros do 
Conselho de Administração, os seguintes laços de parentesco: pai, mãe, 
avós, filhos, netos, irmãos, sogro ou sogra, padrasto ou madrasta, genro, 
nora, enteados e cunhados. A mesma regra é válida para cônjuges;

• A chapa deve ser composta por candidatos que não estejam matricula-
dos num mesmo Núcleo/Filial, entre si, nem com os membros do Conselho 
de Administração, limitando-se a um candidato por Núcleo/Filial.

• O cooperado com matrícula individual em Núcleo/Filial e que for sócio 
titular em matrícula de condomínio em outro Núcleo/Filial deve optar por 
qual Núcleo/Filial irá concorrer;

• As Unidades Avançadas não devem ser consideradas para fins de deter-
minação do local de matrícula do cooperado candidato;

• Cada candidato deverá ser apoiado, no mínimo, por 5% dos cooperados
matriculados no Núcleo/Filial em que o candidato estiver matriculado;

• A chapa deverá ser apoiada, no mínimo, por 5% do total de cooperados 
da Cooxupé. Os 5% de apoio de cada candidato são somados para se obter 
o resultado total de apoiamento da chapa;

• A chapa deve indicar um representante, não integrante da chapa, para 
acompanhar os trabalhos de votação e apuração dos resultados da elei-
ção;

• A chapa deverá ser protocolada na Secretaria da Cooxupé, em Guaxupé – 
MG, até as 18h00min do dia 19/02/2021;

• O modelo do formulário “Requerimento de Registro de Chapa” (e seus 
anexos), a ser obrigatoriamente utilizado para fins de apresentação da 
chapa única, estará disponível na Secretaria da Matriz e nos Núcleos/Fi-
liais da Cooxupé;

•  Deverão ser rigorosamente cumpridos os prazos estabelecidos no “Ca-
lendário da Assembleia Geral Ordinária de 2021 - Processo Eleitoral”.

PARA SE CANDIDATAR...

Eleição do Conselho Fiscal da Cooxupé - AGO 2021
Conselho Fiscal: mandato 2021/2022

COMO A CHAPA DEVE SER FORMADA...
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O grupo, formado por mais de 2 mil produtores de pequeno porte, alcançou o status 
estratégico no Programa C.A.F.E. Practices por apresentar os requisitos de sustentabilidade

Starbucks entrega premiação 
de mais de R$ 6 milhões para 

cooperados da Cooxupé

A Starbucks repassou mais de R$ 6 milhões como 
premiação do Programa C.A.F.E. Practices para um gru-
po de mais de 2 mil produtores de pequeno porte da 
Cooxupé, por apresentarem os requisitos de sustenta-
bilidade exigidos pela empresa.

O Programa C.A.F.E. Practices visa garantir a qua-
lidade e integridade do processo de verificação do qual 
o café tenha sido cultivado e processado de forma sus-
tentável, em que são analisados vários aspectos econô-
micos, sociais e ambientais durante todas as fases do 
cultivo à colheita.

De acordo com Lúcio Araújo Dias, superintenden-
te comercial da Cooxupé, a cooperativa conta com qua-
tro grupos que fornecem cafés finos e especiais para a 
Starbucks, mas a premiação foi destinada para um dos 
grupos de pequenos produtores.

“Temos dois grupos de pequenos produtores, um 
de médios e um de grandes, mas quem conquistou a 
premiação foi o grupo 2 com cooperados de até 12 hec-

tares de café. Por terem alcançado os requisi-
tos de sustentabilidade, eles receberam cerca 
de R$ 19,00 por saca comercializada e o valor 
foi repassado integralmente para cada associa-
do participante no mês de dezembro”, explica 
Dias.

O superintendente comercial afirma que 
a conquista é um mérito dos produtores que 
comprovaram que é possível produzir café de 
qualidade nos padrões exigidos pela maior 
rede de cafeterias do mundo.

“É um marco muito importante para os 
produtores que alcançaram os níveis de sus-
tentabilidade exigidos por uma empresa do 
porte da Starbucks, que é a maior cafeteria do 
mundo. É muito trabalhoso, mas eles mostra-
ram que é possível e desejamos que os outros 
tenham a mesma conquista. Para isso, preci-
samos entregar um produto com as caracte-
rísticas e qualidades demandadas por esse 
mercado. O cooperado Anibal Alvez de Azevedo 
ao comentar e agradecer o prêmio me disse: o 
importante não é o prêmio e sim o orgulho de 
saber que o meu café, fruto de meu trabalho, 
vai para os clientes da Starbucks mundo afora. 
Isso sim é importante para nós produtores”, co-
menta Dias.

FAMÍLIA E 
VALORIZAÇÃO
O cooperado Marcelo Antônio de Oliveira Veira, de Cabo 

Verde, afirma que a Cooxupé é uma família e que ficou emo-
cionado ao ver tanto carinho do presidente Carlos Augusto 
Rodrigues de Melo no repasse da bonificação.

“Eu sou da terceira geração, tudo começou com o meu 
avô Emídio e o nome dele ainda é lembrado. Hoje, junto com 
o meu pai, cuidamos do café com muito amor, carinho e fé 
em Deus. Na entrega da bonificação, o senhor Carlos Augus-
to sabia quem eu era, falou que conheceu o meu avô, que 
foi um exemplo para ele e ficamos emocionados com a lem-
brança. Fiquei paralisado, ele é o presidente da Cooxupé, 
uma ótima pessoa e me tratou super bem, deu a maior aten-
ção, me tratou como um amigo, fiquei muito agradecido pelo 
carinho do pessoal da cooperativa que é como uma família”, 
diz Vieira.

O produtor afirma ainda que toda essa atenção e re-
conhecimento incentivam a continuar o trabalho buscando 
sempre melhorar a qualidade e a sustentabilidade, cuidan-
do da natureza e que a tradição familiar continuará. “A bo-
nificação é boa, ajuda a fazer outros investimentos, mas a 
satisfação em saber que a qualidade do café foi reconhecida 
é muito grande. Agora estamos preparando a quarta geração 
da família.

A conquista de todos os produtores contemplados tam-
bém foi parabenizada por Tim Scharrer, diretor e vice-presi-
dente da Green Coffee & Cocoa da Starbucks Coffee Trading, 
em mensagem enviada para a Cooxupé no mês de dezembro.

“Gostaria de parabenizar a Cooperativa Cooxupé por 
alcançar um status estratégico pela primeira vez dentro de 
nosso Programa C.A.F.E. Practices. Este é realmente um mar-
co e uma verdadeira prova do desenvolvimento bem-sucedi-
do do nosso relacionamento desde o início de 2009. Durante 
esse tempo, as duas empresas evoluíram e o relacionamento 
se fortaleceu ainda mais, mas o que resta certo, mesmo nes-
tes tempos turbulentos, é o fato indiscutível de que ambas 
as partes fazem negócios com um foco claro na melhoria das 
pessoas e do planeta. No nosso caso específico, isso significa 
que todos trabalhamos a serviço das comunidades cafeeiras 
que fazem parte da rede da cooperativa. Temos orgulho de 
chamá-los de nossos parceiros e esperamos continuar nessa 
jornada juntos nos anos que virão”, diz Sharrer em seu texto.

E S F O R Ç O  R E C O M P E N S A D O

Este é realmente 
um marco e uma 
verdadeira prova do 
desenvolvimento 
bem-sucedido do 
nosso relacionamento 
desde o início de 
2009
TIM SCHARRER
DIRETOR E VICE-PRESIDENTE 
DA GREEN COFFEE & COCOA DA 
STARBUCKS COFFEE TRADING
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Projeto ganhou vida devido ao Planejamento Estratégico da Cooxupé

RECADASTRA promove 
atualização cadastral dos 

cooperados
Maior aproximação com o coope-

rado, mais simplicidade e agilidade no 
atendimento ao produtor. Estes são os 
objetivos do RECADASTRA, um dos pro-
jetos do Planejamento Estratégico da 
Cooxupé  - que integra a macroagenda 
“Transformação Digital” – para atuali-
zação dos dados cadastrais dos asso-
ciados e de suas propriedades rurais no 
Sul de Minas, cerrado mineiro e Vale do 
Rio Pardo.  

O projeto se encontra na primeira 
fase, que deve durar até o mês de abril 
deste ano. O recadastramento dos da-
dos nas propriedades está sendo feito 
por cerca de 60 recenseadores, alunos 
dos cursos de agronomia e técnico em 
cafeicultura do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFSul-
deMinas e IFTriângulo Mineiro). Todos 
estão orientados, treinados e supervi-
sionados pelos engenheiros agrôno-
mos da Cooxupé. “Com a coleta das 
informações (on-line/off-line) estamos 
atualizando nossa base de dados, por 
meio de uma funcionalidade desenvol-
vida no aplicativo Cooxupé, instalado 
em dispositivo móvel”, explica o geren-
te jurídico tributário da cooperativa, 
Herbert Alexandre Gomes da Silva. 

Além dos recenseadores, a atua-
lização cadastral também está sendo 
feita pelos agrônomos e demais cola-
boradores da área administrativa, nas 
lojas da Cooxupé.  Há também uma 
parte do RECADASTRA disponível no 
APP da cooperativa, em que o próprio 
cooperado pode fazer a atualização de 
suas informações.    

Vale lembrar que todo o trabalho 
de recadastramento está obedecendo 
a regras de segurança que atendem a 
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, 
o que significa que não há a permissão 
de extração de dados por parte dos re-
censeadores ou qualquer outro colabo-
rador. 

2ª FASE 
DO PROJETO
A segunda etapa do RECADASTRA já está em pla-

nejamento. Trata-se da funcionalidade do projeto na 
modalidade WEB. Isto permitirá ao próprio cooperado 
e colaborador da Cooxupé realizar, pessoalmente ou 
por qualquer canal de comunicação de dados ou voz, 
a atualização de dados de cadastro na matrícula do 
produtor associado. “Com isso teremos mais rapidez e 
facilidade e sempre com segurança na integridade dos 
dados”, completa Herbert. 

O vice-presidente da Cooxupé, Osvaldo Bachião 
Filho, destaca que com este recadastramento o aten-
dimento ao cooperado fluirá de forma ainda mais sim-
ples, rápida e eficiente. “Uma base cadastral de dados 
dos cooperados atualizada e estruturada nos permite 
buscar todas as necessidades para atender a finalidade 
principal da cooperativa: a prestação de serviços aos 
seus cooperados, com as melhores práticas de merca-
do. Para isso, contamos com a colaboração de todos os 
nossos produtores associados em receber os recense-
adores e, também, fazer a sua própria atualização no 
aplicativo da cooperativa. É maior aproximação com o 
cooperado”, destaca Bachião Filho.  

Osvaldo Bachião Filho: projeto 
vem para simplificar ainda mais o 

atendimento ao cooperado

P R O X I M I D A D E  C O M  O  C O O P E R A D O
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Folha Rural traz instruções para cooperados que também entregam este grão à cooperativa  

Recebimento de milho na Cooxupé 
terá novos passos em 2021

Na atual safra, a Cooxupé 
adotou algumas mudanças para 

receber o milho de seus cooperados 
do Sul de Minas. Acompanhe como 

será o recebimento das cargas a 
partir de 2021:

4º - NA MATRIZ
Ao chegar, o motorista deverá entregar ao vigia toda 

documentação realizada anteriormente e aguardar para 
a pesagem da carga. 

5º - AINDA NA PORTARIA DA MATRIZ
Depois dos processos de entrada e pesagem, a car-

ga será encaminhada até os silos. 

6º - PROCESSO FINAL
Após a descarga nos silos, será realizada a pesagem 

final para conclusão dos dados no sistema. 

7º - ESCLARECIMENTO
Cooperados, os Núcleos de atendimento da Cooxu-

pé estão à disposição para esclarecer suas dúvidas. 

1º - COOPERADO 
Antes de iniciar o transporte não se esqueça de soli-

citar sua emissão de Remessa para Depósito em sua Uni-
dade de atendimento da Cooxupé. Sem este documento, 
a carga não contará com o seguro do produto. Também 
é importante saber que, no início da safra, o milho não 
deve exceder 23% de umidade e 10% de grãos ardidos. 

2º - COMPLEXO JAPY
O motorista deverá se dirigir ao Complexo Japy, em 

Guaxupé, e apresentar a Remessa para Depósito, aguar-
dando a chamada para os próximos passos. 

3º - REGISTRO
O profissional do Complexo Japy fará o registro da 

ordem de descarga, conforme a chegada dos transportes. 
Depois, encaminhará o motorista/carga para a Portaria, 
Segurança e Silos da Matriz da Cooxupé, também em 
Guaxupé. 
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Devolução integra o Programa de Restituição de Capital por Idade (PRCI) da cooperativa

Cooperados com mais de 75 
anos recebem mais de 

R$ 25 milhões da Cooxupé

É uma prova de 
maior confiança 
na Cooxupé, uma 
vez que ela paga 
todos os idosos 
que honrou seus 
compromissos. 
Parabéns para a 
cooperativa.

A Cooxupé é uma 
empresa muito 
correta e sempre 
está fazendo o 
melhor para nós, 
cooperados 

Todos os cooperados 
devem estar muito 
felizes, pois já temos 
mais de 75 anos e 
nos orgulhamos da 
honestidade com que 
a Cooxupé sempre 
trabalhou com seus 
associados.

A cooperativa está 
valorizando os 
cooperados mais 
antigos com a 
devolução do capital 
social. Além disso, está 
cumprindo a filosofia 
do cooperativismo, 
com o retorno da 
parte do resultado 
do ano anterior.

NORALDINO PEREIRA DE CASTRO
COOPERADO DE MONTE SANTO 
DE MINAS

VALTER MARQUES
COOPERADO DE SANTO 
ANTÔNIO DO AMPARO

JAIR SEBASTIÃO DE MORAES
COOPERADO DE MONTE SANTO DE MINAS

CARLOS ALBERTO PAULINO DA COSTA
COOPERADO DE MONTE SANTO DE MINAS

No dia 18 de dezembro a Cooxupé 
disponibilizou, pelo segundo ano con-
secutivo, a restituição da cota capital 
aos seus cooperados com mais de 75 
anos, por meio do Programa de Resti-
tuição de Capital por Idade (PRCI). Fo-
ram restituídos mais de R$ 25 milhões 
para 1.160 associados, em todos os nú-
cleos da cooperativa.  

SOBRE O PRCI
O Programa de Restituição de Capital por Idade 

(PRCI) estabelece a permanência do capital mínimo 
exigido em cota. Porém, o associado pode ser resti-
tuído ainda em vida e sem a necessidade de desliga-
mento da cooperativa. 

 A devolução aos cooperados entre 75 e 84 anos 
é feita de maneira parcelada, em até 10 parcelas anu-
ais. Já para os associados com 85 anos ou mais a res-
tituição da cota é feita à vista. 

Hilarino Rodrigues Calvão - que 
é cooperado desde 1998, quando foi 
inaugurado o núcleo de Rio Paranaíba, 
e completou 80 anos em setembro de 
2020 – afirma que a parceria com a Coo-
xupé sempre foi muito boa. “Esse valor 
recebido representa a minha fidelidade 
desde quando me tornei cooperado. É 
um dinheiro que vem em boa hora. Foi 

um bom presente de Natal”, comenta. 
Para o presidente da Cooxupé, 

Carlos Augusto Rodrigues de Melo, a 
devolução é merecida já que os coo-
perados são responsáveis pelo sucesso 
que a cooperativa vem tendo ao longo 
dos anos. “Somos uma família, com la-
ços fortes de confiança e juntos somos 
mais fortes”, destaca. 

N O  B O L S O
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A P E S A R  D E  T U D O . . .

Empresa que cuida dos cafés especiais faz uma breve retrospectiva 
sobre os desafios do ano passado

“Não temos dúvidas de que 2020 
foi um ano desafiador. O mundo se 
viu diante de uma situação para a 
qual ninguém estava preparado e to-
dos nós tivemos que nos adaptar e 
nos proteger contra um inimigo invi-
sível. Como sempre, a cadeia do café 
se uniu, mesmo à distância, para que 
todos pudessem se ajudar e se apoiar. 
A beleza de trabalhar com cafés espe-
ciais será sempre a conexão que este 
nicho promove junto com o senti-
mento de pertencer. Vivemos um ano 
marcado pela resiliência e solidarie-
dade”, afirma Osvaldo Bachião Filho, 
vice-presidente da Cooxupé e diretor 
da SMC Specialty Coffees.  

Diante dos desafios, a SMC – em-
presa da cooperativa que atua há 10 
anos no mercado de cafés especiais – 
conclui o ano de 2020 satisfeita com 
os resultados conquistados e faz uma 
breve retrospectiva dos principais 
momentos vividos no ano passado. 
Alguns destaques: 

DONAS DO CAFÉ
A experiência do café, de ponta 

a ponta, pelo olhar das mulheres foi 
o tema da primeira live para o lança-
mento do projeto "Donas do Café", 
junto com profissionais de diferentes 
áreas da cadeia do café. O encontro 
online aconteceu em julho.  A ideia do 
projeto é levar treinamento profissio-
nal para as mulheres produtoras de 
café e informações sobre processos 
de produção, exportações, mercado, 
consumo e tendências para que elas 
se integrem cada vez mais no mundo 
dos cafés especiais. 

A TEMPORADA 
DOS ESPECIAIS E 
DO ESPECIALÍSSIMO
Mesmo durante o complicado 

período de quarentena e isolamen-
to social, a colheita surpreendeu a 
todos com cafés de alta qualidade e 
pontuação. Entre os cafés recebidos 
pela Cooxupé, perto de 800 amostras 
foram enviadas para a SMC para rea-
valiação e comercialização como ca-
fés especiais. Dentro deste número, a 
equipe de classificação e degustação 

selecionou as 50 melhores, que fo-
ram premiados através do programa 
Especialíssimo. O cooperado Wilson 
Vicente Soares, de Capitólio (MG), foi 
o vencedor e premiado com R$ 25 mil. 
A premiação aconteceu em outubro 
em uma transmissão ao vivo pela in-
ternet. 

CUP OF EXCELLENCE
Os produtores estão sempre se 

esforçando em busca da excelência. 
Em 2020, a SMC acompanhou dois 
cooperados que alcançaram este ní-
vel de produção, estando entre os 30 
melhores cafés especiais do Brasil, de 
acordo com o Cup of Excellence. A Fa-
mília Ribeiro do Valle e sua equipe, da 
Fazenda Monte Alto, foi a responsável 
pelo terceiro lugar no concurso. Já 
a Fazenda Passeio, de Adolfo Vieira, 
ocupou a 29ª posição. 

 
PARCERIAS EM 
PROL DA SOLIDARIEDADE
A SMC também esteve presente 

em ações com a comunidade, cum-
prindo com a sua responsabilidade 
social. Em parceria com alguns dos 
núcleos de atuação da Cooxupé, a 
empresa colaborou com instituições 
e associações em suas atividades as-
sistenciais, dentre elas voltadas para 
pacientes com câncer e para crianças 
e adolescentes em estado de vulnera-
bilidade social.

“2020 foi um ano de resiliência e 
solidariedade”, afirma SMC

[.. .] a cadeia do café se 
uniu, mesmo à distância, 
para que todos pudessem 
se ajudar e se apoiar. A 
beleza de trabalhar com 
cafés especiais será 
sempre a conexão que 
este nicho promove junto 
com o sentimento de 
pertencer. Vivemos um ano 
marcado pela resiliência e 
solidariedade

OSVALDO BACHIÃO FILHO
VICE-PRESIDENTE DA COOXUPÉ 



15

JANEIRO 2021 •

Infectologista reforça que, mesmo após tomar a vacina contra a Covid-19, medidas como 
uso de máscara, álcool em gel e higienização constante das mãos devem ser mantidas

A vacinação é o principal assunto 
do momento no Brasil, já que a primei-
ra dose da vacina contra a Covid-19 co-
meçou a ser aplicada. Neste contexto, 
a médica infectologista Sílvia Fonseca, 
reforça a importância da conscientiza-
ção da população quanto à vacinação 
e da manutenção das medidas de com-
bate ao novo coronavírus.

“As pessoas devem se vacinar, 
pois esta é a melhor maneira de comba-
ter uma série de infecções. As vacinas 
são seguras, não é preciso ter medo”, 
afirma.

A infectologista destaca ainda que 
a erradicação de várias doenças só foi 
possível com a aderência da população 
à vacinação. “Hoje, não vemos mais 
doenças como a paralisia infantil ou a 

difteria, por exemplo, porque temos as 
vacinas. E em relação a essa nova do-
ença tão assustadora que é a Covid-19, 
agora, nós temos duas vacinas que já 
foram autorizadas pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa), por-
tanto você deve se vacinar quando for a 
sua vez”, completa. 

Sílvia orienta que para receber a 
vacina contra a Covid-19 ou qualquer 
outra, a pessoa precisa estar em boas 
condições de saúde. “Não pode estar 
com febre ou se recuperando de uma 
doença grave. O responsável no posto 
de vacinação é quem irá definir e orien-
tar quem pode ou não receber a vacina. 
Portanto, siga as instruções e vá ao pos-
to de vacinação de sua cidade quando 
for a sua vez.”

IMUNIZAÇÃO 
CONTRA COVID-19
O Ministério da Saúde orienta que os 

estados e municípios devem seguir o Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid- 19, coordenado pelo Progra-
ma Nacional de Imunização, que prepara os 
ciclos de vacinação de acordo com os grupos 
prioritários definidos em estudos populacio-
nais com a comunidade científica. 

De acordo com a pasta, neste primeiro 
ciclo de aplicação de doses serão contempla-
dos profissionais de saúde, idosos com mais 
de 60 anos e pessoas com deficiência vivendo 
em instituições e indígenas aldeados.

 
CUIDADOS PREVALECEM
A infectologista Sílvia Fonseca reforça o 

alerta de que, mesmo que a pessoa já tenha 
recebido uma ou até duas doses da vacina 
contra a Covid-19, as medidas de combate ao 
novo coronavírus devem ser mantidas.

“Para combater essa doença precisare-
mos da vacina, mas também de seguir com 
as medidas de segurança por meio do uso de 
máscara, álcool em gel, higienização cons-
tante das mãos. Até que todo mundo esteja 
imunizado, todas essas medidas ainda serão 
muito importantes”, conclui.

Vacinação é a melhor maneira de 
combater uma série de infecções
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A valorização do dólar e a firme demanda sustentaram 
os preços do café arábica no ano de 2020. Apesar das in-
certezas em relação à pandemia do novo coronavirus, o 
clima seco e quente, até meados de outubro, a demanda 
mundial sólida e a elevação do dólar frente ao real refor-
çaram as altas no preço do arábica.O vencimento Mar-
ço/21, encerrou o mês de Dezembro na bolsa de NY cota-
do a 128,25, alta de 4,01% em relação ao mês anterior.O 
dólar chegou a buscar os R$ 6,00 durante o ano, mas 
fechou Dezembro cotado a R$ 5,18, valor ainda conside-
rado alto pelos analistas. O café fino da Cooxupé fechou 
o último mês do ano cotado entre R$ 630,00 a R$ 690,00.

Meses R$ US$ Poder de Troca

PODER DE TROCA:
Sacas necessárias para adquirir 

1 t de 04-14-08 + zinco

PODER DE TROCA:
Sacas necessárias para adquirir 1 t de 20-05-20

Meses R$ US$ Poder de Troca

PODER DE TROCA:
Litros necessários para adquirir 

1 t de ração 22% AE

A disponibilidade de matéria-
-prima deve permanecer limi-
tada em 2021, especialmente 
no primeiro trimestre do ano, 
com volumes de leite abaixo da 
média registrada para o mesmo 
período de 2020. Esse cenário 
se deve ao clima desfavorável 
no ano passado (tempo seco 
e temperaturas elevadas, que 
prejudicaram as pastagens) e 
ao aumento contínuo nos cus-
tos de produção (os valores dos 
dois principais componentes da 
ração, o milho e o farelo de soja, 
atingiram patamares recordes).

O quarto levantamento da 
Conab  para a safra brasileira 
2020/21 de arroz indica produ-
ção de 10,904 milhões de to-
neladas, o que representa um 
decréscimo de 2,5% sobre as 
11,183 milhões de toneladas de 
2019/20. No segundo levanta-
mento, eram esperadas 10,961 
milhões de toneladas.

jan/20       46,82        11,11          28,83

jul/20        63,85         11,86         23,49

jan/21      104,31       19,36         14,49

jan/20         1,47          0,35          875,71

jul/20          1,52          0,28         1014,47

jan/21         2,23          0,41         1031,39

1 - DATA DE REFERÊNCIA:  20/01/2021 • 2 - Café preço médio RA 1 COOXUPÉ • 3 - Os volumes são líquidos recebidos pelo produtor 
4 - Dólar: Câmbio Flutuante - Preço de compra R$ 5,207  (No caso do leite, descontar frete e Funrural). • 5 - Cooxupé: Adrielli Luana de Souza Pereira (café) e Thaisi Duarte Menabo da Silva (milho).

Meses R$ US$ Poder de Troca

PODER DE TROCA:
Sacas necessárias para adquirir 

1 t de 04-14-08 + zinco

Meses R$ US$ Poder de Troca

PODER DE TROCA:
Sacas necessárias para adquirir 

1 t de 04-14-08

Meses R$ US$ Poder de Troca

PODER DE TROCA:
Sacas necessárias para adquirir 

1 t de 00-20-10

Meses R$ US$ Poder de Troca

PODER DE TROCA:
Toneladas necessárias para adquirir 

1 t de 18-00-27

Meses R$ US$ Poder de Troca

PODER DE TROCA:
Quilos necessários para adquirir 

1 t de ração final

O movimento de alta nas cota-
ções do milho segue firme no 
Brasil neste início de ano, as al-
tas tem ocorrido diante dos bai-
xos estoques internos de milho, 
da queda na produção da safra 
de verão e dos preços elevados 
nos portos. Em algumas regi-
ões, os valores atingem novos 
patamares recordes nominais. 
Mercado externo aquecido por 
influência das estimativas indi-
cando safra e estoques de pas-
sagem menores que os previstos 
anteriormente. 

A colheita de soja 2020/21 no Bra-
sil alcançou 0,7% das áreas até 
21 de janeiro, no comparativo 
semanal, o avanço foi de apenas 
0,3 ponto percentual, visto que 
o amplo volume de chuvas em 
grande parte das áreas produ-
toras da oleaginosa tem travado 
o avanço da colheita. De acordo 
com as informações divulgadas 
pela Reuters, as chuvas cons-
tantes, com poucas aberturas de 
sol, o céu encoberto e a baixa lu-
minosidade dificultam a colheita 
das primeiras áreas e tendem a 
atrasar a safra ainda mais, pois 
afetam a fisiologia da soja e po-
dem alongar o ciclo da cultura 
em alguns dias caso o padrão 
mais chuvoso continue.

O mercado de etanol no Brasil 
pode sentir os reflexos de uma 
nova onda da Covid-19, confor-
me aponta relatório Agro Men-
sal, elaborado pelo Itaú BBA. 
De acordo com o documento, a 
possível segunda onda da doen-
ça e a incerteza do plano de imu-
nização nacional podem reduzir 
a demanda de combustível no 
país, além das preocupações de 
lockdown em outros países, que 
devem afetar negativamente os 
preços do petróleo no mercado 
internacional.

A produção brasileira de feijão 
deverá totalizar 3,144 milhões 
de toneladas na temporada 
2020/21, com recuo de 2,4% na 
comparação com a temporada 
anterior, quando foram colhi-
das 3,222 milhões de toneladas. 
Em dezembro, a Conab indica-
va produção de 3,120 milhões 
de toneladas. A revisão para 
cima entre uma estimativa e 
outra ficou em 0,8%.

Segundo o Cepea, a Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) estima a produção nacio-
nal de carne de frango em 2021 
em 14,5 milhões de toneladas, 
aumento de 5,5% ante o previsto 
para 2020. Já o consumo per ca-
pita deve crescer 4,4%, para 47 
quilos. 
O Cepea destaca que as exporta-
ções de proteína de frango para a 
China devem continuar crescendo 
em 2021, apesar do empenho do 
país asiático em aumentar sua 
produção interna. O Japão, tercei-
ro principal destino para a carne 
de frango brasileira e sede dos 
Jogos Olímpicos de 2021, também 
deve elevar suas compras, disse o 
Cepea.

jan/20        47,13        11,18         28,64

jul/20         50,00         9,29           30,00

jan/21        81,50       15,13          18,54

jan/20      253,95       60,23           5,24

jul/20       197,00       36,59           7,51

jan/21      260,00       48,23           5,90

jan/20        84,88        20,13          17,44

jul/20         99,00        18,39          15,96

jan/21      163,62       30,37            9,94

jan/20        67,18       15,93          25,75

jul/20          76,00      14,12           23,68

jan/21        76,00       14,97           24,62

jan/20         5,29          1,25           255,20

jul/20          4,90           0,91          306,12

jan/21         6,51          1,21           232,10
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Convênio com o Sistema Faemg/Senar Minas atendeu 3.021 participantes

A Cooxupé, por meio do convênio 
com o Sistema Faemg/Senar Minas, 
promoveu 314 cursos de aperfeiçoa-
mento e capacitação para cooperados, 
funcionários de cooperados e equipes 
da cooperativa em 2020. No total, o 
programa atendeu 3.021 participantes 
no ano passado, obedecendo todos os 
protocolos de segurança sanitária e 
prevenção, como distanciamento so-
cial e a realização em sua maioria ao 
ar livre, por conta da pandemia.

A parceria entre a cooperativa 
e o Sistema Faemg/Senar Minas tem 
como objetivo levar conhecimento 
aos cooperados e seus funcionários 
em relação ao manejo e estratégias de 
produção. Desde o primeiro convênio, 
efetivado em 2011, foram capacitadas 

mais de 30 mil pessoas.
Em 2020, a programação dos cur-

sos de aperfeiçoamento envolveu temas 
como Manutenção e Operação de má-
quinas, Aplicação de Defensivos, Clas-
sificação e Degustação de café, Manejo 
Integrado de Pragas e Doenças, Gestão 
da propriedade, Pós-colheita e qualida-
de do café, entre outros.

O presidente da Cooxupé, Carlos 
Augusto Rodrigues de Melo, afirma que é 
uma satisfação ter a parceria com o Sis-
tema Faemg/Senar Minas para a realiza-
ção deste trabalho. “Assim, contribuímos 
para que nossos cooperados aprimorem 
cada vez mais seus conhecimentos re-
vertendo em eficiência e maior qualida-
de de vida no campo”, diz. 

Aperfeiçoamento dos cooperados 
contou com 314 cursos em 2020
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Serviço gratuito aos cooperados. Basta ligar para (35) 3696-1381 ou 
enviar e-mail para daniela@cooxupe.com.br. Para repetir o anúncio é só avisar!

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

ADUBADEIRA Minami, M535B, em ótimo estado de con-
servação. Tratar fone (35) 99133-4528.

CARRETA BOIADEIRA em ótimo estado de conserva-
ção, com 2 compartimentos, portas acesso suspensivo 
por sistema de roldana. Capacidade 4 cabeças grandes 
ou 6 de médio porte. Sistema de engate para rabicho de 
trator, em São José do Rio Pardo – SP, valor R$ 8.000,00. 
Tratar com Karina (19) 99761-8567.

CARRETA de 5.000 quilos, marca São José, rodado du-
plo, com pneus, nova, valor R$ 15.000,00. Tratar com 
Jurandir, fone (35) 99944-4659. 

COLHEITADEIRA DE CAFÉ TDI, Elétron, 2004, arras-
to, toda revisada. Tratar com Denys Amaral, fone (35) 
99166-1551.

ESQUELETADEIRA DE CAFÉ, marca Marc-mil. Tratar 
com Fernando, fone (34) 99984-3391.

GUINCHO da marca Palini Alves, articulado, ano 2019, 
valor R$ 10.000,00. Tratar com Marcos, fone (35) 99903-
6186.

LAVADOR/SEPARADOR DE CAFÉ, marca Pinhalense, 
ano 2015, com bica de jogo e abanador, implemento se-
minovo. Tratar fones (35) 99904-0663 e (35) 99829-4900.

MÁQUINA DE BENEFICIAR CAFÉ, com 2 sururucas e 2 
RK, trifásica, limpa aproximadamente 20 sacas hora. 
Preço de oportunidade para venda imediata, aceito 
troca. Tratar com Adolfo, fone (37) 98854-4813, Campos 
Altos – MG.

MÁQUINA DE LIMPAR CAFÉ Frederico, com motor trifá-
sico de 15 KVA e também um ABANADOR da marca Pi-
nhalense, valor combinar. Tratar com José Alberto, fone 
(35) 99845-1448.

MÁQUINA DE LIMPAR CAFÉ Pinhalense, limpa de 06 a 
09 sacas de café/h, com bica de jogo, catador de pedras, 
02 motores (um de 10 cv e um de 1 cv monofásico). Tra-
tar fone (35) 98858-1032, Campos Gerais – MG.

MEDIDOR DE UMIDADE DE CAFÉ PORTÁTIL, mar-
ca Agratronix, modelo Coffee Tester. Tratar fones (19) 
98225-5989, (35) 99918-5636 e (19) 97105-6702. 

MICRO TRATOR, marca Yanmar, TC-14, com rotativa, 
ano 2017, 144 horas trabalhadas, único dono, excelente 
estado. Aceita-se troca por trator ou café. Valor a com-
binar. Tratar com Edir, fones (35) 99926-2270 ou (35) 
99811-9328. 

MOTOBOMBA WEG, irrigação, 30 cavalos, 3 polegadas, 
trifásico. Aceito moto em troca. Tratar com Paulinho, 
fone (35) 99837-5019. 

ORDENHADEIRA Hedral, EDV 700, completo, com 02 
conjuntos de teteiras, sem balde. Vendo ou troco por be-
zerros. Tratar com Ademar, fone (35) 99602-5341.

PULVERIZADOR Montana, reformado, valor de R$ 
8.000,00. Tratar com Ernesto, fone (35) 99818-9555. 

PULVERIZADOR, marca Jacto, modelo Arbos, 400 litros, 
seminovo, valor R$ 13.000,00. Tratar com José Luiz, fone 
(35) 3298-3040.

QUEIMADORES A GÁS, são 2 queimadores para seca-
dor a gás, marca Pinhalense, BLU 250, modelo Italiano. 
Tratar com Eduardo, fone (19) 99193-8997 ou (19) 3651-
1734.

TRATOR MF 50X, cafeeiro, ano 1973, em bom estado de 
conservação e uma CARRETA MF 02 rodas, muito con-
servada. Tratar com Cláudio, fone (35) 99939-7023. 

TRATOR FORD 4.600, 4x2, ano 77, revisado. Encontra se 
em Alfenas – MG. Tratar fone (31) 98481-8362. - 

TRATOR AGRALE, 4100, em bom estado. Tratar com Nil-
ton Begali, fone (35) 99983-8710. 

TRATOR AGRALLE, 4100, com comando hidráulico, ano 
2008. Tratar com Tiago ou Hildo, fones (35) 98845-4449 e 
(35) 98815-7461.

TRINCHA HERDER, modelo FLV, ano 2016. Tratar com 
Agnaldo, fone (19) 9755-2039.

VÁRIOS: 01 DESPOLPADOR DE CAFÉ Pinhalense Eco-2; 
01 DESPOLPADOR DC-6 Pinhalense; 01 DESPOLPADOR 
Econoflex-5, Pinhalense 4 Robôs; 01 DESMUCILADOR 
DMPE-3 Pinhalense; 01 BALANÇA Pinhalense BAL-060; 
01 FORNALHA Pinhalense FTC-04 para secador de 15.000 
litros; 04 TORRADORES de café 15 KG a gás, com resfria-
dor; 01 DESCASCADOR de café Pinhalense 10 sacos/h; 
01 LAVADOR de café Pinhalense 10.000 litros. Tratar com 
Otacílio e William, fones (35) 3832-2614. 

VÁRIOS: MÁQUINA DE BENEFICIAR café, completa, com 
elevador, motores, chaves protetoras; LAVADOR de café 
5.000 litros, completo; DESPOLPADOR completo, com 
rosca sem fim; e DESMUCILADOR completo. Todos equi-
pamentos da Palini Alves, seminovos, valor R$ 70.000,00, 
aceito trocas. Tratar com Juninho, fone (19) 98111-2500 
ou posto_saopaulo@hotmail.com

COLHEDEIRA DE CAFÉ de arrasto com bica lateral Ma-
tão. Revisada em 2020 ao custo de 15 mil. Ótimo estado 
de conservação. Aceito troca. Tratar com Claudio, fone: 
(35) 99187-1024. 

VÁRIOS: TRATAR AGRALE 4100 ano 88,  ARADO 2 discos 
do Agrale, PICADEIRA de trato a diesel com motor B9. 
Tratar com José Carlos, fone: (35) 99829-4459.

MÁQUINA DE BENEFICIAR CAFÉ, Palini & Alves, 800 @, 
Ano 2014, máquina de carreta tocada no trator original 
Palini, em funcionamento com Chupim, de 16 a 20 sacas 
por hora. Tratar com Adauton, fone (35) 9 9132-3311. 

ALAMBIQUE de 200 litros, 1 engenho nº 05. Tratar fone 
(35) 99841-8210.

TRINCHA PARA TRATOR AGRALE, ano 2020. Tratar 
fone: (35) 99841-8210.

MOTOS E VEÍCULOS

CAMINHONETE RANGER 3.0, ano 2008, 4x4, cor azul 
metálico. Tratar com Marcos, fone (35) 99961-4989.
ESCORT HOBBY, ano 1995. Tratar fones (35) 99129-6169 
ou (35) 98865-9113.

F-100, ano 1994, 4x4 MWM, prata. Tratar fone (35) 99886-
8056. 

OUTLANDER 2.0 MITSUBISHI, ano 2018/2019, gasoli-
na, 10.000KM rodado. Tratar fone, (35) 99985-1559.

FORD F 4.000 G, ano 2003/2004, em ótimo estado de 
conservação, pneus seminovos, todas as revisões em 
dia, valor R$ 60.000,00. Motor: 3.9 T / 141 CV, diesel, 
81.500 Km, câmbio manual, direção hidráulica, verde, 
IPVA pago e sem ônus, carroceria em madeira, em per-
feito estado de conservação, não aceito troca. Tratar 
com Fernando, fones (35) 3523-3404, (35) 3523-3580 e 
(35) 99844-0858.

FORD KA, ano 2015, completo, branco, 04 portas, com 
58.000 Km rodado, valor R$ 35.000,00. Tratar fone (35) 
99944-0755.

NOVILAS E VACAS GIROLANDO produzindo ou pres-
tes a parir, localizado em Caconde – SP. Tratar fone (19) 
99652-5066. 

PINTINHOS E OVOS DE RAÇA ÍNDIO GIGANTE. Todos 
os pintinhos e ovos são de inseminação artificial. Tratar 
fone (35) 99181-7814. 

SÊMEN DE TOUROS, raros das raças Gir leiteiro, Guzerá, 
Nelore, Canchim e Brangus. Tratar com Marcelo, fone 
(15) 99778-4579. 

TOUROS NELORE PO E GIR LEITEIRO. Tratar com João, 
fone (67) 99979-8424, localizado na estância Giovanna, 
em Guaranésia – MG.

IMÓVEIS URBANOS

02 CASAS contíguas. Área do terreno de 220 m²: 1ª CASA 
de frente, com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, la-
vanderia, área frontal, área lateral para garagem das 
duas casas; 2ª CASA segundo pavimento, sala, cozinha 
e lavanderia (pavimento inferior), 02 quartos, banheiro 
e sacada no pavimento superior. Localizado no Bairro 
Quinta dos Vilela, em Alpinópolis - MG. Tratar fone (35) 
99870- 0261.

02 TERRENOS, localizados no Bairro Jardim Carmem, 
em Monte Belo, com 200 metros cada. Aceito troca 
F-4000 (ano de 2008 à 2011). Tratar com Alex, fone (35) 
99715-9498. 

4.000 M² na Praça da Matriz de Alpinópolis – MG, locali-
zação privilegiada, o imóvel é composto por um galpão 
de 1.000 m² de área construída, mais 3.000 m² de ter-
reno com benfeitorias. A propriedade possui acesso a 
duas ruas, interligando a Praça, à Rua José Gonçalves de 
Paula. Tratar fone (35) 98869-9676. 

APARTAMENTO no centro de Franca – SP, sendo 03 
quartos (01 suíte), salas de TV e jantar, banheiro, cozinha, 
garagem para 02 carros, condomínio com área de lazer. 
Troco por imóvel, terreno ou terra em Nova Resende. 
Tratar com Rosiane, fone (35) 99968-2038. 

CASA com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem para 2 carros; outra CASA, 
com 01 quarto, sala, cozinha, área de serviço e garagem 
para um carro, localizadas na cidade de Poços de Caldas 
– MG no Jardim Ipê. Tratar com Fernando ou Éder, fones 
(35) 99855-2686 e (35) 99970-2551.

CASA com 70 metros, sendo 3 quartos, sala, banheiro, 
copa e cozinha. Casa toda forrada, chácara com total de 
750 metros, situada no Bairro da Serra, Sítio Prado, Mu-
nicípio de Botelhos-MG. Tratar com João Batista Suave, 
fone (35) 99765-9464.

CASA EM GUARANÉSIA, 75 m², com sala, cozinha, dois 
quartos, garagem e área nos fundos. Tratar com João 
de Paula ou Lurdes, fones (35) 99229-6169 e (35) 98865-
9113.

CASA localizada em Botelhos – MG, na Rua Treze de 
Maio, Centro, com 115 metros de construção e 176,45 
metros de terreno, valor R$ 170.000,00. Tratar fone (35) 
99960-2967. 

DIVERSOS: 01 TERRENO, COM 1.500m², na saída de 
Nova Resende para Muzambinho; 01 TERRENO, NO lote-
amento do Zé Preto, também na saída de Nova Resende 
para Muzambinho. Tratar com Marcos, fone (35) 99961-
4989.

IMÓVEIS EM VARGINHA, localizados na Praça Mateus 
Tavares, 155, centro, sendo um galpão de dois andares e 
um prédio de três andares (02 apartamentos e 01 cômo-
do comercial). Tratar com Elton, fone (35) 99891-5685.

MONTANA LS, ano 2015, econoflex, único dono, prata, 
com 103.000 Km, novíssima, completa, ar, vidros elé-
tricos, DH, travas, pneus novos, amortecedores novos, 
manual e chave reserva. Tratar com Sérgio, fone (19) 
99791-2893.

ONIX JOY, ano 2019, seminovo, com 34.500 Km roda-
dos. Tratar fone (35) 98802-3759.

PÁLIO WAY, prata, ano 2014/2015, completo (sem ar 
condicionado), único dono, com 42.000 km. Tratar com 
Alessandro, em Juruaia – MG, fone (35) 99928-4065. 

PÁLIO, ano 2013, flex, 04 portas, completo (sem ar con-
dicionado), com 38.000 Km rodados, único dono, valor 
R$ 23.000,00. Tratar com Cláudio, fone (35) 99939-7023. 

STRADA ADVENTURE, 2012, verde, segundo dono, ve-
ículo com procedência, completa com ar quente e frio, 
computador de bordo, teto solar, trava elétrica e alarme. 
Manutenção em dia, valor R$ 31.000,00. Tratar com An-
tônio, em São Pedro da União – MG, fones (35) 99847-
8303 e (35) 99717-9683.

TOYOTA BANDEIRANTE, cor cinza, ano 1991, toda ori-
ginal e muito conservada. Tratar com Waldir Rodrigues, 
fones (35) 99839-7012 e (35) 99941-8181.

UP TSI, branco, ano 2017, direção hidráulica, ar condi-
cionado, 4 portas e pneus novos. Tratar com Daniel (35) 
99909-6476.

VOYAGE 1.6 TREND, 45.000 Km, segundo dono, ano 
2013, cor cinza Quartzo, valor R$ 32.000,00. Tratar com 
Sydnei Merelles, fone (19) 98177-0243.

D20, ano 1991, toda original, raridade. Tratar com João 
Isaque, fones (34) 99958-4889 e (34) 99902-4889.

STRADA ADVENTURE, 2014, verde, único dono, câmbio 
automático, completa com ar quente e frio, computador 
de bordo, trava elétrica e alarme, 3 portas + porta trasei-
ra, veículo com procedência, manutenção em dia com 
34.000 Km rodados, Valor R$ 42.500,00. Tratar com Dio-
mar, fone: (35) 99811-8686.  

CAMINHONETE S10, 2003/2004, prata, diesel, cabine 
dupla. 2º dono, banco de couro. Tratar com Anézia, fones 
(35) 3562-1295 e (35) 99132-3553. 

CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1313, toco, 1981, cara 
preta no documento, muito conservado. Cabine pintura 
nova, chassis liso, sem solda. 6 pneus novos, turbina-
do, direção hidráulica, freio a ar, com alarme antifurto, 
carroceria graneleira com lona nova e tombador. Valor 
R$ 60.000,00. Tratar com Alessandro, fone: (35) 98818-
8382. 

STRADA TRECKING 2008, cabine simples, direção hi-
dráulica, computador de bordo, lona marítima, soma, 4 
pneus novos. Tratar fone: (35) 99850-5747. 

AVES E ANIMAIS

AVES: avestruz, Emu, Faisão, Pavão e outros tipos de 
aves. Tratar com Jaci, fone (35) 99947-3618. 

BEZERROS E TOURINHOS SENEPOL P.O. Tratar fones 
(35) 99964-1232, (35) 99162-7753 ou (35) 3551-4467, e-
-mail: mfm.mangalarga.senepol@gmail.com 

FILHOTES DE EMU AUSTRALIANO, aves dóceis e muito 
amigáveis. Tratar com Ton, fone (35) 98411-0768. 

MINI PÔNEI, MINI VACA E AVES EXÓTICAS. Tratar com 
Jaci Vilela, fone (35) 99947-3618. 
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LOTE à venda na cidade de Arceburgo – MG. 200 m² com 
toda infraestrutura, a partir de R$ 30.000,00. Tratar fone 
(35) 99115-9942.

SOBRADO, alto padrão, localizado no centro de Concei-
ção da Aparecida – MG, com ponto comercial de 140,50 
m², ótima localização, cobertura com telha (top telha), 
acabamento em porcelanato e granito, hidráulico e par-
te elétrica de primeira linha; porta principal pivotante 
em madeira maciça e vidro, torneiras com misturado-
res, pronto para receber aquecedor, garagem para 02 
veículos, área residencial 164,85 m² construída. Aceita 
troca como parte de pagamento em menor valor, sendo 
imóvel de interesse. Valor sob consulta. Tratar fone (35) 
99904-9894.

TERRENO de 4.000 m², 21 metros de frente, bem loca-
lizado, no centro de Alpinópolis – MG, na Rua Espírito 
Santo. Tratar fone (35) 99809-0803. 

TERRENO localizado no Bairro de São Judas, em Cabo 
Verde – MG, planta aprovada para construção de até três 
casas, com entradas independentes. Tratar com João 
Batista, fone (35) 99829-2599.

APARTAMENTO em Guaxupé – MG, quartos, banheiro, 
sala, copa, cozinha e garagem. Tratar fone (35) 99839-
5489. 

CASA em ótimo estado de conservação, com 03 dor-
mitório, sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia, garagem para 02 vagas, quintal grande, toda 
murada. Localizada na Rua Belo Horizonte, 1833. Tratar 
com Salvador, fone: (35) 99914-0955. 

IMÓVEIS RURAIS 

01 ALQUEIRE, com 3 mil pés de café em produção, lo-
calizado no Bairro Córrego do Cavalo, a 6 km de Nova 
Resende. Tratar com Geraldinho Madeira, fone (35) 
99103-9273. 

06 HECTARES, com 2 mil pés de café, com boa moradia, 
rancho para retirar leite, tulha, garagem e espaço para 
plantar mais 5 mil pés de café. A 1 Km do asfalto e a 8 
Km de Carmo do Rio Claro – MG. Tratar com Jairo José 
Ferreira, fone (35) 99952-4707.

07 ALQUEIRES em Barrânia, distrito de Caconde – SP. 
Possui casa grande, água encanada, terreno com boa 
elevação, localizado a 18 km de Caconde e 20 km de 
Cabo Verde – MG, vendo ou arrendo.  Tratar com Elaine, 
fones (35) 99779-1515 e (35) 98839-6440.

07 ALQUEIRES, com nascente, terra de cultura, 10 km 
de Vargem Grande do Sul – SP, documentação OK (CAR 
e georreferenciamento).  Tratar com José, fones (35) 
99741-0238 e (19) 3633-3546.

25 HECTARES de pasto, parte para café e restante pas-
to. Localizado ente Jacuí – MG e São Pedro da União – 
MG, Bairro Mamote. Tratar fones (35) 99828-5659 e (35) 
99949-3300.

29 HECTARES, arrendo para plantio de café ou pasta-
gem, 12 Km de Guaxupé – MG, na divisa com Tapiratiba 
– SP. Tratar com José Augusto, fone (11) 99781-0121. 

3 HECTARES em pastagens disponível para arrenda-
mento de café. Área com muita água disponível no Bair-
ro Catetos, Cabo Verde-MG. Tratar com Luiz Fernando de 
Oliveira, fone (35) 99813 – 5145.

FAZENDINHA COMPLETA, confinamento para 300 ca-
beças, granja de frango completa para 27.000 frangos, 
retiro de leite completo com 06 conjuntos canalizados, 
granja de coelho, apiário, 10 represas para peixes, 06 ca-
sas novas, sede, oficina, serralheria, marcenaria, galpão 
para maquinários, 02 poços artesianos, 02 transforma-
dores, fábrica de ração e 4.000 mil metros de constru-
ções. Tratores, caminhões, implementos, animais e 

gado, 31 alqueires, no valor de R$ 3.100.000.00 de por-
teira fechada, localizado na beira do Rio Pardo, 15 km de 
São José do Rio Pardo – SP. Tratar com Alfredo, fone (16) 
99991-1000. 

PROPRIEDADE localizada no Bairro Fiéis a Deus, em 
Cabo Verde, com 66,7072 hectares (27,6 alqueires), sen-
do 8,4397 ha. de culturas de café; 46,9750 ha. de pasto; 
5,9120 ha. de mata nativa; 2,5846 ha. de várzea e altitude 
957,2800 metros.  Com aproximadamente 25.000 pés de 
café em produção, possui secadora d’Andrea, 6.000 li-
tros e dois terreiros concretados, perfazendo um total de 
1.100 m². Documentação em ordem. Tratar com Eliana, 
fones (31) 99610-6232 e (31) 99993-3616. 

SÍTIO 03 HA, com 10 mil pés de café, água, luz e uma 
casa com dois cômodos. Tratar com Antônio da Silva, 
fone (35) 99944-8780 e (35) 3551-6670.

SÍTIO DE 5 ALQUEIRES com 30 mil pés de café, bebida 
RA2 Gourmet, sendo 15 mil pés de café em produção 
e 15 mil pés reformando. Localizado no Bairro Itajaó, 
próximo ao Sítio do Dr. Frederico, no município de Alpi-
nópolis – MG. Tratar com Marlene ou Gustavo, fone (35) 
99866-7902.

VÁRIOS: 27 ALQUEIRES na beira da represa com 100 
mil pés de café; 65 ALQUEIRES, com 160 mil pés de café. 
Ambos no município de Guapé – MG. Tratar fone (35) 
98836-3738.

VÁRIOS: SÍTIO DE 30 HECTARES, nas margens da BR-
491, com dois aviários automatizados para 34.000 aves, 
barracão de leite com ordenha, pastagem formada; 05 
ALQUEIRES no município de Guaranésia, a 3,5 Km da ro-
dovia, sendo 4 alqueires em lavoura de café. Tratar fone 
(35) 99115-9942. 

SÍTIO 7 ALQUEIRES, São Pedro da União, a 3,5 Km da 
cidade, sentido Marimbondo. Tratar com Luiz, fone:  (35) 
98899-9073. 

SÍTIO 34 HEC, com 8 hec de mata nativa, reserva APP.
Terra com declividades de 25%  aproximado, livre de ge-
ada na totalidade, tem 3 nascentes internas pequenas, 
posto artesiano com 60 ms de profundidade, energia 
elétrica com 10 kWA. Casa de morada modesta 80 m2, 
curral, rancho e paiol modesto. 4 Km de AREADO com 
frente de 1 km para rodovia Areado / Alterosa. Tratar 
fone: (35) 991 73-7155. 

35 ALQUEIRES na beira da represa de Carmo do Rio 
Claro, com curral para boi, formado. R$ 60.000,00 por 
alqueire. Tratar fone (35) 98820-1955. 

150 ALQUEIRES na beira da represa de Carmo do Rio 
Claro, com curral para boi, formado, R$ 5, 5 milhões. Tra-
tar fone (35) 98820-1955. 

NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES

09 ROLOS DE TELA PARA ALAMBRADO de 25 m de com-
primento, 2 m de altura, fio 12, malha 3, sem uso. Tratar 
com Marcelo ou Sebastião, fone (35) 99221-6745. 

AGRIMENSURA E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS. 
Georreferenciamento de imóveis rurais, batimetria, lo-
teamentos e desmembramentos, credenciados pelo 
INCRA. Tratar com engenheiro Martinho fone (19) 99191-
1863 e martinhoreginatojr@hotmail.com 

AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA, serviço de georrefe-
renciamento, desmembramentos, divisão de áreas para 
fim de inventário, CAR e medições rurais e urbanas en-
tre outros. Tratar com Rogério Robson Morais, em Nova 
Resende-MG, fones (35) 99916-5638 ou (35) 99973-2409. 

AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA: serviços de levanta-
mento planialtimétrico, desmembramento, divisão 
para inventários, retificação e regularização de área, 
projeto de loteamentos, georreferenciamento no INCRA. 
Tratar com Eng. Rogério Rezende, em Guaxupé e região, 
fone (35) 99994-4237. 

ARRENDO: PESQUEIRO com área de 10 hectares, com 
dois açudes, casa, restaurante, campo de futebol, loca-
lizado na BR 146, São Pedro da União – MG; POUSADA 
RURAL dentro de Fazenda, com 26 quartos, cozinha, 
área para confraternização, localizado na BR 146, São 
Pedro da União – MG; Tratar com Ronaldo, fone (48) 
99191-7164.

CONTABILIDADE AGRÍCOLA PARA PRODUTORES 
RURAIS, escrituração geral, folha de pagamento com 
atualização e-social, declaração do ITR, declaração IN-
CRA, imposto de renda e demais serviços relacionados 
à atividade agrícola. Tratar fones (35) 3551-5063 e (35) 
99814-2039.

ENGENHEIRO AMBIENTAL, trabalhamos com licen-
ciamento ambiental, autorizações de intervenção am-
biental (IEF), cadastro ambiental rural (CAR), imagens 
de drone, serviços de topografia em geral, laudos de 
defesa ambiental, tratamento de água e efluentes, ou-
torga para uso de água. Tratar fones (35) 3013-8658 e (35) 
99235-4981.

ENGENHEIRO CIVIL, trabalhamos com Projeto arqui-
tetônico, Projeto estrutural, Projeto de instalações elé-
tricas e prediais, Projeto hidrossanitário, Fiscalizamos 
a execução e a qualidade da sua obra e Serviços de to-
pografia em geral. Tratar fones (37) 99909-3303 ou (35) 
99140-3688. 

GEORREFERENCIAMENTO de imóveis, loteamentos, 
retificação de áreas, desmembramento de áreas, ser-
viços topográficos em geral. Tratar com Hugo Marques 
Cardoso, fone (34) 99161-5635 ou Rafael dos Santos, 
fones (34) 99268-8051 ou (34) 3842-4763.

JEQUITIBÁ HORTO FLORESTAL mais de 50 espécies 
nativas, temos jequitibá rosa e pau mulato, entre outros. 
Tratar com Juju, fone (35) 99800-8663. 

LIMPEZA DE FOSSAS, atendendo em toda região. Tratar 
com Fabrício, fone (35) 99859-9561. 

MASSAS E QUITUTES, em Botelhos. Tratar fone (35) 
3714-3065. 

MÉDICO VETERINÁRIO, ofereço serviço especializado 
em bovinos de corte e leite, experiência em assistência 
técnica em propriedades. Tratar com Eurípedes Espósi-
to, fone (35) 99949-2926, pinhoesposito@netsite.com.br 

MUDAS DE ABACATE enxertadas. Tratar fone (35) 99989-
2598.

MUDAS DE CAFÉ para Guaxupé e região, mudas nor-
mais, intermediárias e mudão. Variedades Arara, Catuaí 
vermelho e amarelo, Catucaí 2 SL, Catucai 24-137 e ou-
tras. Mudas para plantio e replantio de café. Tratar com 
Conrado, fone (35) 99863-6914.

MUDAS DE CAFÉ, localizada no Viveirão Muzambão, 
mudas selecionadas. Entregas a partir de novembro. 
Aceitamos encomendas para mudão e outras. Tratar 
com Sérgio ou Jeanete, fones (35) 99935-3955 e (35) 
98813-7747. 

MUDAS DE PITAYA, polpa branca e polpa vermelha. Tra-
tar com Belquior, fone (35) 99957-2979. 

PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA em Poços Artesianos. 
Tratar com Luiz, fones (35) 99919-3328 e (35) 3523-3100.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATOR: Serviço de trator 
em geral, aração, gradagem, roçagem, correção, furação 
para cerca, adubação, pulverização, sulcagem, subsola-
gem, região de Santa Cruz da Prata – MG, valor 120,00/
hora. Tratar com Adriano, fone (35) 99719-7788.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATOR – Preparo, plantio e 
colheita: milho, sorgo, silagem. Reforma e manutenção 
de pastagens.  Ideal para culturas de: milho, sorgo, feijão, 
café.  Diversos tratores de pneus e todos os implemen-
tos necessários: plantadeiras (4 e 7 linhas), roçadeira, 
calcareadeira, grades (pesada, niveladora, leve), trincha, 
pulverizador, sulcador riscador, carretas. Região Guaxu-
pé. – $120,00/hora. Contato:  Adrião -  (35) 9 9949-6975. 

SILAGEM DE MILHO (33 CARRETAS), em Monte Santo 
de Minas. Tratar com Elizeu, fone (35) 99950-9100.

SILAGEM EM SACOS DE 18 KG, localizado na Fazenda 
Amora em Poços de Caldas. Tratar com Fábio, fone (35) 
99945-7568.

TÉCNICO AGRÍCOLA oferece seus serviços para geren-
ciar fazendas. Tratar com Daniel, fone (35) 99961-9500.

TERRAPLANAGEM - Prestação de serviço, escavadeira, 
trator de esteira e transportes. Tratar em Alpinópolis, 
com Zinho ou Lucca, fones (35) 99947-3711 e (35) 99859-
5583. 

TRONCO DE CONTENÇÃO tipo americano. Tratar fones 
(35) 99809-3393, (35) 3741-1091 e (35) 99821-6699. 

TRINCHA TRV, com 1,20 mt, da marca Vicon, em ótimo 
estado de conservação. Valor R$ 8.000,00 Tratar fone 
(35) 98833-1916.

ADUBADEIRA, marca Baldan, ótimo estado de conser-
vação. Valor R$2.500,00. Tratar fone (35) 98833-1916.

BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE BOVINOS 
COIMMA. NOVA SEM USO. NA EMBALAGEM. TRATAR fone: 
(19) 99609 -1266. 

PRESTADOR DE SERVIÇO DE COLHEDORA compacta 
de milho de 2,2 metros de largura na região de Alterosa. 
Tratar fone: (35) 99104-2802. 

ALUGA-SE

APARTAMENTO – COBERTURA DUPLEX, em Ubatuba, 
frente para o mar, no Grand Bali Resort, finamente mo-
biliado, ar condicionado, varanda gourmet, 2 vagas de 
garagem, piscinas, salão de jogos, playground, acomo-
da 8 pessoas. Tratar com Gorete, fones (35) 99982-5867 
e (35) 3561-1697.

APARTAMENTO EM UBATUBA, cobertura, a 80 m da 
Praia Grande, 3 suítes, sala, cozinha completa, ventila-
dor de teto em todos os cômodos, churrasqueira, ducha, 
garagem pra dois carros, acomodam até 10 pessoas. 
Ótima localização. Tratar fones (35) 98861-3480 (What-
sapp), (35) 98861-1126 e (35) 3551-1997. 

APARTAMENTO na Praia Grande em Ubatuba - SP. 
Localizado a 40 metros da praia. Bem mobiliado, com 
todos os utensílios de cozinha, geladeira, freezer, forno 
elétrico, micro ondas. Com ventilador de teto em todos 
os cômodos. Tratar com Marisa, fone (35) 3291-2191, (35) 
98824-9033 ou Marcelo (35) 99997-6019. 

APARTAMENTO na Praia Grande, 80 metros, 2 quartos, 
sala, cozinha, área de serviço, garagem, vaga para 1 car-
ro. Tratar com Carola, fones (35) 99817-5453 e (35) 3564-
1362. 

COMPRO

VÁRIOS: CHORUMEIRA de 2.000 ou 3.000 litros; APLICA-
DOR de herbicida para cafeeiro. Tratar com Nilson An-
drade, fone (35) 99842-1296.

MOTO  DE ESPARRAMAR CAFÉ. Trata com Vergílio, fone 
(35) 99827-5649.
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Alysson Paolinelli

Ex-ministro da Agricultura foi responsável pela revolução da agricultura tropical, fazendo do Brasil celeiro alimentar mundial

N O T Í C I A  C O N S E L H O  N A C I O N A L  D O  C A F É

O Conselho Nacional do Café (CNC), 
entidade que conta com a Cooxupé em seu 
quadro de associados e com o presidente 
Carlos Augusto Rodrigues de Melo como 
conselheiro diretor, formalizou, no dia 5 de 
janeiro, seu apoio à indicação do ex-ministro 
da Agricultura Alysson Paolinelli ao Prêmio 
Nobel da Paz de 2021.

A entidade se junta a outras institui-
ções do agro, universidades e profissionais 
do Brasil e de outros países que, até 31 de 
janeiro, oficializarão a candidatura junto ao 
Comitê do laurel, na Noruega, entregando 
o dossiê com os serviços prestados por ele 
para a revolução da agricultura tropical.

Silas Brasileiro, presidente do CNC, 
comenta que Paolinelli tem uma notável tra-
jetória, com experiências que o distinguem 
como um dos expoentes da agricultura na-
cional, sendo considerado um dos grandes 
responsáveis pela maior revolução tropical 
agrícola da história.

Em 2006, por exemplo, foi laureado 
com o World Food Prize, prêmio interna-

REVOLUÇÃO 
NO CERRADO
Na década de 70, com Paolinelli no 

comando da Pasta da Agricultura (de 1974 a 
1979) durante o governo de Ernesto Geisel, o 
Brasil incentivou investimentos em pesquisa 
e tecnologia no campo, fazendo do cerrado, 
até então considerado impróprio ao cultivo, 
a região com maior produção de grãos em 
larga escala, o que permitiu que o país fosse 
considerado, posteriormente, celeiro mun-
dial e passasse a subsidiar a alimentação em 
todo o globo.

"Consideramos a segurança alimentar 
um importante instrumento para a pacifica-
ção nos continentes, mitigando o fato de a 
fome ser motivo de conflitos e guerra entre 
nações. Essa nobre razão é um dos muitos 
motivos pelos quais o CNC manifesta seu 
apoio à indicação do ministro Paolinelli, um 
líder que dedicou sua capacidade e sua vida 
à evolução na produção do que é mais no-
bre, o alimento para seu país e para o mun-

cional que condecora personalidades que 
contribuíram para o avanço do desenvol-
vimento humano ao aprimorar qualidade, 
quantidade e disponibilidade de alimentos 
no mundo.

"Seu competente trabalho e o compro-
misso com o agronegócio nacional o torna-
ram referência no mundo. A consolidação e 
a expansão da nossa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária) Embrapa, sob sua 
gestão na Agricultura, foram fundamentais 
para que o Brasil fizesse a transição de im-
portador para um dos maiores produtores e 
exportadores de alimentos sustentáveis do 
mundo", diz.

do", enaltece Brasileiro.
O movimento pela indicação conta 

com mais de 100 cartas de apoio de universi-
dades e instituições de 10 países e é liderado 
pelo também ex-ministro da Agricultura Ro-
berto Rodrigues, atualmente coordenador 
do Centro de Agronegócio da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV Agro). O nomeador oficial 
será o diretor da Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz da Universidade de São 
Paulo (Esalq/USP), Durval Dourado Neto.

CNC apoia indicação de Paolinelli ao Nobel da Paz
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Seu competente trabalho e 
o compromisso com o 
agronegócio nacional o 
tornaram referência no mundo.

SILAS BRASILEIRO
PRESIDENTE DO CNC

NO APP DA

 COOXUPÉ 
FEMAGRI E FEIRA DO
CERRADO DIGITAL,
ACESSE
TMF FERTILIZANTES 
E CONHEÇA OS 
NOSSOS PRODUTOS
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M E TA  B AT I D A

Resultado alcançou a expectativa da cooperativa

O ano de 2020 marcou a história da Cooxupé 
com expectativas conquistadas e até superadas. Os 
embarques alcançaram os resultados estimados: 
5,9 milhões de sacas de café arábica foram envia-
das para o mercado internacional e brasileiro. Deste 
número, 4,9 mi de sacas atenderam às exportações. 
Para os clientes exportadores foram destinadas mais 
de 230 mil sacas. Já no Brasil, em especial para os 
torrefadores nacionais, ficaram mais de 720 mil sa-
cas de café da cooperativa.  

As exportações correspondem a 80% das ativi-
dades da Cooxupé, em que o grão verde tipo arábica 
produzido pelos mais de 15 mil cooperados é comer-
cializado para 50 países, em cinco continentes. O 
presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de 
Melo, destaca os desafios vividos por conta da pan-
demia do novo coronavírus e, também, comemora os 
resultados conquistados ao longo de todo ano. 

“No mês de março ficamos temerosos com o 
rumo dos embarques devido à chegada da COVID-19 
e, também, pela possibilidade de falta de contêine-

res, mas o funcionamento do Porto de Santos trou-
xe normalidade e seguimos com o nosso trabalho. 
Cumprimos com todos compromissos com os nossos 
clientes e só não atendemos demandas extras por 
conta do baixo estoque de café dos nossos coopera-
dos e do mercado. Mesmo em um ano absolutamen-
te atípico batemos a nossa meta de embarques (5,9 
milhões de sacas) e comemoramos junto com nossos 
produtores mais este resultado”, afirma o presidente.  

Ainda em 2020, a história da Cooxupé foi mar-
cada pelo maior recebimento de café, superando 
as expectativas projetadas em 2020. A cooperativa 
recebeu 8,1 milhões de sacas, das quais 6,7 milhões 
foram entregues somente pelos cooperados. “Nos-
sos associados estão cada vez mais próximos da 
Cooxupé e todos estes bons resultados que estamos 
colhendo juntos é o significado de uma parceria mar-
cada pela união e confiança. O cooperado está en-
tendendo que a cooperativa é dele e, por isso, está 
se tornando cada vez mais atuante junto ao trabalho 
que estamos desenvolvendo”, conclui Melo.

Cooxupé embarca 
aproximadamente 6 milhões 

de sacas em 2020

Café verde da Cooxupé alcança 50 países

Embarques somam 5.9 milhões de sacas em 2020
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Tuani Aparecida Figueiredo, que mencionou a Cooxupé em uma 
redação selecionada para o livro sobre os “300 anos de Minas Gerais”, 

recebeu o presente da cooperativa 
A estudante Tuani Aparecida Figueiredo, de 12 

anos, de São Pedro da União, recebeu uma bicicleta 
de presente da Cooxupé por ter a redação seleciona-
da para o livro sobre os “300 anos de Minas Gerais”.

A entrega aconteceu no mês de dezembro, na 
casa da aluna, e contou com a presença de represen-
tantes da cooperativa e da Escola Estadual Coronel 
João Ferreira Barbosa.  

No texto, que foi coordenado pela professora 
Maíra Aparecida Reis Costa, Tuani faz uma referên-
cia à trajetória e ao trabalho realizado pela Cooxupé.

“E você sabia que 50% da safra do café brasilei-
ro é produzida em nosso Estado? Exportamos o grão 
e ele é apreciado no mundo inteiro! Aliás, a maior 

cooperativa de café do mundo fica ao lado da minha 
cidade, em Guaxupé! Ela se chama Cooxupé, tem 85 
anos de história e mais de 15 mil cooperados! Lá eles 
recebem café de pequenos produtores agrícolas de 
mais de 200 municípios. Agora imagina a honra que 
eu tenho de ser mineira, "sô"?!”, escreveu a estudan-
te do 7º ano do ensino fundamental.

De acordo com a diretora da Escola Estadual 
Coronel João Ferreira Barbosa, Daiane Dias, o tra-
balho selecionado representou a Superintendência 
Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso. “O 
texto foi escolhido como o melhor do ensino fun-
damental entre as 38 escolas que integram a SER”, 
disse.

Autora de redação de São Pedro 
da União recebe bicicleta

Aluna Tauani recebe bicicleta de presente da Cooxupé
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Onze produtores cooperados da Cooxupé estão en-
tre os finalistas do 30º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade 
Sustentável do Café Espresso, que classificará os três pri-
meiros colocados para a final internacional do 6º Prêmio 
Ernesto Illy, que acontecerá na França. A divulgação dos 
vencedores está programada para o mês de abril de 2021.

De acordo com os organizadores, o prêmio recebeu 
567 amostras enviadas por produtores de café arábica de 
todo Brasil, sendo que entre os selecionados 38 são do 
estado de Minas Gerais, das regiões do Cerrado Mineiro, 
Sul de Minas, Matas de Minas e Chapada de Minas; os 
outros dois são do estado de São Paulo, entre eles, Luiz 
Miguel Costa Rocha, cooperado da Cooxupé. 

A seleção dos melhores lotes foi realizada por uma 
Comissão Julgadora composta por membros da Experi-
mental Agrícola do Brasil, braço da Illycaffè no país, que 
atribuíram as notas que definirão os seis melhores cafés 
do Brasil e que serão revelados na cerimônia de premia-
ção (abril deste ano).

O 30º Prêmio Ernesto Illy ainda revelará quem é o 
Fornecedor Sustentável do Ano, do Clube Illy do Café; os 
melhores classificadores segundo o Prêmio Classificador 
do Ano; e os premiados das categorias regionais.

O produtor Gilberto Leandro Vieira, cooperado de 
Guaxupé, que já foi finalista em outras edições e voltou 
a figurar entre os selecionados, diz que a classificação é 
muito gratificante. “É muito bom ser selecionado e ter a 
qualidade do café reconhecida. Na última safra tivemos 
um produto de boa qualidade e nos estimula a continuar 
trabalhando desta maneira”, afirma Vieira.

O presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodri-
gues de Melo, destaca que a presença de 11 cooperados 
entre os 40 finalistas é motivo de muita alegria e reflete 
os resultados dos programas e projetos desenvolvidos 
pela cooperativa em conjunto com os produtores.

“Buscamos auxiliar os produtores por meio de in-
formações, apoio técnico e aperfeiçoamento, além de 
proporcionar as melhores condições para que os nossos 
cooperados produzam café cada vez com mais qualida-
de para atender as necessidades e exigências dos clien-
tes e consumidores pelo mundo todo. Assim, a relação 
dos finalistas do 30º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade 
Sustentável do Café Espresso é uma demonstração que 
essa parceria traz bons resultados”, afirma Melo.

COOPERADOS 
FINALISTAS NO 30º 
PRÊMIO ERNESTO ILLY 
DE QUALIDADE 
SUSTENTÁVEL DO 
CAFÉ ESPRESSO
Adivaldo Barbosa de Meneses

Agro Fonte Alta

Ebeneger Bagatta

Eduardo Lima de Souza

Gilberto Leandro Vieira

Gustavo Vieira Ferreira

Izabel Cecílio Ribeiro Carvalho

José Marques de Araujo

Luiz Miguel Costa Rocha

Raimundo Martins

Virgolino Adriano Muniz

E N T R E  O S  M E L H O R E S

O grupo, formado por 11 produtores, está entre os 40 selecionados de 
567 amostras enviadas de café arábica de todo país

Cooperados da Cooxupé estão 
entre os finalistas do 30º 

Prêmio Ernesto Illy de Qualidade 
Sustentável do Café para Espresso
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A importância da Análise Foliar

Por Fernando Araújo P. Silva
Departamento técnico UA-Piumhi

A nutrição é um fator determinante 
para a produtividade da lavoura cafeeira. 
Cada nutriente, em sua devida proporção, é 
responsável pelo desenvolvimento e produ-
ção do cafeeiro. E o equilíbrio entre os nu-
trientes é essencial para uma produtividade 
satisfatória.

Pensando nisso, a análise de folha 
é indispensável para identificar possíveis 
desequilíbrios entre nutrientes que podem 
diminuir a produção da lavoura. A análise 
foliar é a única maneira de avaliar o que re-
almente foi absorvido pela planta, sejam os 
nutrientes fornecidos pelas adubações ou 
pulverizações realizadas até o momento da 
coleta da amostra.

O laboratório da Cooxupé conta com 
uma estrutura de primeira linha para anali-
sar as amostras enviadas pelos cooperados. 
No entanto, a amostragem é fator determi-
nante para um resultado confiável, uma 
interpretação e recomendação precisa. Por-
tanto o responsável pela coleta da amostra 
deve se atentar aos seguintes pontos:

• Definir talhões homogêneos para a coleta de amostra. O ideal é que seja a mesma divisão 
de talhões da análise de solo. Nesse talhão todas as plantas devem ter recebido as mesmas 
adubações e pulverizações, no mesmo tipo de solo e com a mesma carga pendente.

• É necessário coletar as folhas, no mínimo, 30 dias após a última adubação ou pulveri-
zação para que os fertilizantes aplicados nessa operação não interfiram no resultado da 
análise. 

• Coletar as folhas em plantas ao acaso, em todas as partes do talhão. Plantas que “re-
presentem” a lavoura, ou seja, que apresentem características semelhantes a maioria das 
plantas do talhão, sendo elas: carga pendente, enfolhamento, altura e variedade.

• No terço médio da planta escolher um ramo lateral, de preferência com café (se a lavoura 
não for esqueletada), que não tenha sintoma de ataque de praga ou doença.

• Coletar o terceiro ou quarto par de folhas de no mínimo 50 plantas. 

• A amostra deve ser armazenada em saco de papel, que pode ser retirado na unidade da 
Cooxupé mais próxima. E se a amostra não for levada para a Cooxupé no mesmo dia é ideal 
armazená-la em geladeira, de preferência na gaveta de verduras, até a entrega no Núcleo 
da Cooperativa e aguardar o resultado.

• Após a chegada do Laudo procurar o Departamento técnico da Cooxupé para interpreta-
ção do resultado.

Faixa ideal de
coleta de amostra
de folha

Folhas adequadas para coleta de amostra

APROVEITE AS 
TAXAS PROMOCIONAIS
DO SICOOB AGROCREDI

EM FEVEREIRO. NÃO FIQUE DE FORA.
Saiba mais: www.agrocredi.com.br

COOPERADO
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Por: Éder Ribeiro dos Santos | Eng. Agrônomo Cooxupé

Legenda: ETp: Evapotranspiração potencial;ETr: Evapotranspiração real; ARM: Armazenamento hídrico do solo; DH: Déficit Hídrico; EXC: Excedente Hídrico.

Ainda que lentamente, 
as condições meteorológicas 

começam a voltar à normalidade
Em novembro, depois de sete meses (entre abril e 

outubro de 2020) de condições meteorológicas muito ad-
versas, com temperaturas muito acima da média históri-
ca e chuvas muito abaixo, as chuvas retornaram de forma 
irregular e em volume inferior aos registros históricos.

 As chuvas se distribuíram durante os três de-
cêndios, sendo que os volumes mais significativos foram 
registrados durante o segundo decêndio do mês. Em 
função desta irregularidade na distribuição das chuvas 
durante o primeiro e o terceiro decêndio de novembro 
ocorreram registros de déficit hídrico, ou seja, as plantas 
passaram falta de água e o armazenamento de água no 
solo no final do mês de novembro ainda se encontrava 
muito abaixo da capacidade de campo. Esta irregularida-
de na distribuição das chuvas e a permanência das tem-
peraturas acima da média impactarão negativamente na 
fase de expansão do fruto do cafeeiro.

 Em dezembro, finalmente, as condições me-
teorológicas voltaram à normalidade e as lavouras, com 
atraso de três meses, iniciaram a recuperação.

O volume de chuvas ficou acima da média histórica. 
Choveu durante os três decêndios do mês e o armazena-
mento de água no solo, logo no primeiro decêndio de de-
zembro, atingiu o seu limite máximo. Na tabela 2 é apre-
sentada uma análise comparativa do armazenamento 
de água no solo do mês de dezembro para os anos 2020, 
2019 e 2018, bem como os respectivos volumes de chu-
vas acumulados (Jan-Dezembro) para o mesmo triênio e 

na tabela 3 encontra-se a distribuição do déficit hídrico 
por decêndio. A tabela 4 traz a distribuição das chuvas 
por decêndio. 

A temperatura em alguns locais ficou ligeiramen-
te acima da média histórica e, em outros, ligeiramente 
abaixo. Todos os municípios analisados, exceto Serra do 
Salitre, registraram temperatura máxima superior a 30°C. 
Em São José do Rio Pardo foi registrada a temperatura 
máxima mais alta 33,3°C e em Cabo Verde a temperatura 
mínima mais baixa 14,7°C (tabela 1).

Os frutos formados na florada, que ocorreu no iní-
cio de outubro, estão finalizando a fase de rápido cresci-
mento/expansão e entrando na fase de granação. Neste 
estádio já ocorreu a definição do tamanho total que o 
fruto poderá atingir, ou seja, a peneira já está definida.

 Vale ressaltar que o cafeeiro teve todas as suas 
atividades fisiológicas comprometidas em função do 
longo período de condições meteorológicas adversas, 
com impactos negativos no florescimento, na recupera-
ção vegetativa e no desenvolvimento dos frutos.

 Da mesma forma que na fase de rápido cres-
cimento/expansão, durante as próximas 12 semanas, a 
exigência em água e nutrientes será bastante grande. A 
ocorrência de condições meteorológicas adversas – ve-
ranicos, temperaturas elevadas ou a associação destes 
dois fatores - poderá comprometer o enchimento dos 
grãos e, consequentemente, o peso que o fruto poderá 
atingir.

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS: 
DEZEMBRO DE 2020

• No Sul de Minas e na região do Cerrado Mineiro 
as chuvas de novembro foram irregulares e muito 
abaixo da média. Em dezembro, nas duas regiões, 
o volume de chuvas superou os registros históricos 
e não houve déficit hídrico.

• A temperatura média de dezembro ficou próxima 
à média histórica. 

• As lavouras iniciaram o processo de recuperação 
vegetativo. O número de internódios formados 
até dezembro é inferior ao número médio de 
internódios formados no mesmo período.

• Relatos na região do Cerrado Mineiro e no sul 
de Minas de queda de chumbinho, mesmo em 
lavouras com baixa carga. Em alguns locais 
observa-se volume significativo de frutos no chão.
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MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CHUVAS  
REGIÃO DO SUL DE MINAS E CERRADO MINEIRO – 
ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, 
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020
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