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Fevereiro certamente é um mês muito impor-
tante na trajetória da cooperativa por conta da re-
alização da FEMAGRI, nossa feira de negócios que 
hoje está entre os principais eventos da cafeicultura 
brasileira. É também o ponto de encontro dos pro-
dutores do Sul de Minas Gerais e da média mogiana 
do estado de São Paulo. Este ano, vivemos o gran-
de desafio de realizar não apenas a FEMAGRI, mas 
a Feira do Cerrado também, juntas, em ambiente 
100% virtual ao longo de todo mês. Foi uma expe-
riência repleta de desafios com expectativas sendo 
atendidas, dia após dia, contando sempre com nos-
so esforço de atender bem aos cooperados para que 
sempre evoluam em suas atividades, usufruindo de 
benefícios para levar o melhor da tecnologia para 
suas propriedades.

Reunimos nesta edição da Folha Rural os prin-
cipais momentos que marcaram o ano de 2020 para 
a Cooxupé com uma retrospectiva que vale a pena 
ser conferida. Já falamos sobre isso, mas reitero que 
só conquistamos grandes resultados, em um cenário 
de incertezas, porque caminhamos unidos e confian-
tes. Que a relação entre a Cooxupé e associados con-
tinue fortalecida nesse espírito de confiança e união.

Por falar em resultados, este ano a Assembleia 
Geral Ordinária será realizada no dia 26 de março. 
Por conta da pandemia realizaremos da mesma 
forma como no ano passado, de maneira adapta-
da, com público reduzido e atendendo a todos os 
protocolos de segurança para proteção da saúde de 
todos. Mas, vocês cooperados poderão acompanhar 
a apresentação do balanço anual pela internet em 
uma transmissão ao vivo que realizaremos e, tam-
bém, após a AGO, ter acesso ao Relatório de Gestão 
que traz um compilado de nossas atividades e resul-
tados no ano anterior.

Também reforço que o nosso Projeto RECADAS-
TRA ainda está acontecendo com as visitas dos re-
censeadores treinados em suas propriedades para 
a atualização dos dados cadastrais. É muito impor-
tante a participação de todos para que vocês asso-
ciados sejam beneficiados em muitos pontos.

Quero também destacar o projeto "Donas do 
Café" que, em março, em comemoração ao Mês da 

Mulher, discutirá em uma live as experiências de ser 
uma mulher no mundo do café especial. Este projeto 
é da SMC e conta com o apoio da cooperativa para 
promover troca de informações, ampliando a visibi-
lidade da participação das mulheres na produção 
cafeeira.

Compartilho com vocês cooperados que re-
novamos nosso convênio com o SENAR, mantendo 
sempre viva a geração de novos conhecimentos, 
treinamentos e capacitação para que a atividade de 
vocês aconteça da maneira mais profissional possí-
vel, ganhando sustentabilidade e competitividade. 
Também participamos de duas importantes reu-
niões juntamente com lideranças da cafeicultura, 
debatendo o impacto da seca na safra 2021 e sobre 
políticas das linhas de crédito rural.

Sobre o mercado de café informamos que este 
acompanha o ritmo de todas as commodities e con-
segue manter-se no patamar de preços com NY se-
gurando nas mínimas de 1,20 cents por libra, mas 
sem superar as resistências e trabalhar acima de 
1,35 cents. Esse intervalo curto possibilita os preços 
atuais do café em reais, infelizmente muito mais 
pela desvalorização de nossa moeda do que por 
causa do valor do café. A desvalorização do real jun-
to com a alta de todas as commodities causa bas-
tante apreensão, pois no curto prazo temos melho-
res preços, mas no médio e longo prazos podemos 
ter fortes aumentos de custos, principalmente nos 
fertilizantes e logo, consequentemente, aumento de 
juros. O que não é bom para o nosso negócio.

Aliada a esta situação, temos ainda a pande-
mia que vem piorando principalmente em algu-
mas regiões produtoras de café, como no Cerrado 
de Minas Gerais, onde a Cooxupé está presente. É 
extremamente necessário que não descuidemos, 
continuando a seguir os protocolos que trazem se-
gurança a todos nós. A saúde é o nosso bem maior 
e ainda estamos em luta contra o novo coronavírus. 
Juntos venceremos este desafio.

COOPERATIVA REGIONAL DE 
CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA
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LOURENÇO AFONSO DE MORAES

SEBASTIÃO CARLOS MARTINS

PEDRO ANTÔNIO DE LIMA

MIGUEL DE SOUZA VIANA ALMEIDA

MACIEL ANTÔNIO DOS SANTOS

Faleceu no dia 17 de janeiro, aos 66 anos, o Sr. Lourenço Afonso de Moraes. Cooperado de 
Muzambinho desde maio de 2011, era proprietário do Sítio Cachoeira do Cambuí. Deixa a esposa 
Tereza Galdina de Moraes e os filhos Adriano, Adriana e Alessandro. 

Faleceu no dia 08 de fevereiro, aos 80 anos, o Sr. Sebastião Carlos Martins.  
Cooperado desde junho de 2008, era proprietário dos sítios Penha do Meio e Grama. 
Deixa a esposa Maria Aparecida Izalino Martins e os filhos Sebastião, Rogério, Marcos, 
Pedro, Luciana e Lucilene. 

Mensagem da família: “A vida não é feita apenas de momentos bons e 
alegres, mas também de dificuldades e dor, mas são nesses momentos difíceis que 
devemos aprender lições grandiosas, assim como mostrar nossa força e nossa fé”.

Faleceu no dia 24 de janeiro,  aos 62 anos,  o Sr. Pedro Antônio de Lima. 
Cooperado desde agosto de 2003, era da propriedade Santa Quitéria (ou Bela Vista). 
Deixa a esposa Angêla Maria Montrazi Lima e o filho Luiz Fernando Montrazi de Lima. 

Mensagem da família: “Ficam as lembranças para contar como foi sua vida e 
restam as saudades para lembrar a falta que você fará”.

Faleceu no dia 10 de janeiro, aos 59 anos, o Sr. Miguel de Souza Viana Almeida. 
Cooperado desde dezembro de 1989, era proprietário  da Fazenda das Posses. Viúvo, 
deixa a filha Ana Amélia  Magalhães Viana Almeida. 

Mensagem da família: “O trem que chega é o mesmo trem da partida, a hora 
do encontro e também despedida”.

Faleceu no dia 22 de janeiro, aos 80 anos, o Sr. Maciel Antônio dos Santos. 
Cooperado desde julho de 1985, era proprietário da Fazenda São Benedito. Deixa a 
esposa Maria Stela Rafante Santos e a filha Ana Paula R. Santos. 

Mensagem da família: "Esposo, pai, avô, sogro, irmão, amigo, patrão.  Amado 
e respeitado. Zelou por todos que conviveram com ele e deixou exemplo de trabalho, 
justiça, honra e amor! Que continue nos protegendo e sendo nosso exemplo”. 

IVAN ANTÔNIO DOS REIS
Faleceu no dia 13 de janeiro, aos 57 anos, o Sr. Ivan Antônio dos Reis. Cooperado de Monte 

Carmelo desde julho de 2015, era proprietário do Castelhana (lugar denominado Paulista). 
Deixa a esposa Maria da Paz Marques Naves dos Reis e os filhos João Antônio Naves Reis e Lucas 
Antônio Naves Reis. 

Mensagem da família:  “Que o tempo seja capaz de transformar a dor da perda em 
saudade serena”. 

PEDRO JOÃO DA COSTA
Faleceu no dia 10 de janeiro, aos 74 anos, o Sr. Pedro João da Costa. Cooperado 

desde junho de 1997, era proprietário do Sítio Rio Claro. 
Mensagem da família: “Ficam as lembranças para contar como foi sua vida e 

restam as saudades para lembrar a falta que você fará”.

RUY PELLOZO
Faleceu no dia 28 de janeiro, aos 94 anos, o Sr. Ruy Pellozo. Cooperado 

desde fevereiro de 1984, era proprietário do Sítio Córrego da Onça. Era casado 
com Maria José Castro Pellozo, deixa os filhos Ronaldo Castro Pellozo, Ranieri 
Castro Pellozo Filho, Reginaldo Castro Pellozo, Ricardo Castro Pellozo, Rubens 
Castro Pellozo, Regina Maria Castro Pellozo  e Rita de Cássia Castro Pellozo. 

Mensagem da família: “A morte não é nada. Eu somente passei para o 
outro lado do caminho. (...) Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu 
estou vivendo no mundo do Criador.  (...) Você que aí ficou, siga em frente, a vida 
continua, linda e bela como sempre foi” – Santo Agostinho.   

IVAN LUIZ CALORI

EMÍDIO ALVES MADEIRA

Faleceu no dia 1º de outubro de 2020, aos 45 anos, o cooperado de Areado 
Sr. Ivan Luiz Calori. Deixa a esposa Sineide e o filho Micael Calori. 

Emídio Alves Madeira, pai do Deputado Emidinho Madeira, faleceu em 23 de 
fevereiro, aos 83 anos. O enterro foi realizado no dia 24/02 no cemitério de Nova 
Resende, cidade onde morava.

COOXUPÉ RECEBE VISITA 
ESPECIAL DE LÍDER DO 

PARTIDO NOVO NA REGIÃO

A cooperativa recebeu no dia 02 de 
fevereiro uma visita cortesia de André Vilas 
Boas, líder de região do Partido Novo. Na 
foto estão: Carlos Augusto R. Melo (presi-
dente), André (PN), Cairo Cardoso (Guaxupé) 
e Osvaldo Bachião Filho (vice-presidente).

Cooperativas debatem 
políticas das linhas de crédito rural

O encontro, realizado em 18 de fevereiro, por iniciativa da Organização das Cooperativas Brasileiras, 
contou com a presença de lideranças cooperativistas, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do 

presidente do Banco Central, Roberto Campos e do presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas.

A manutenção dos programas e 
linhas de financiamento de crédito ru-
ral visando auxiliar as cooperativas e 
os produtores em relação ao custeio, 
giro, comercialização e investimentos 
foi o tema de um encontro entre as 
lideranças cooperativistas com a mi-
nistra da Agricultura, Tereza Cristina, 
e com o presidente do Banco Central, 
Roberto Campos, realizada em 18 de 
fevereiro, em Brasília.

A Cooxupé participou com o pre-
sidente Carlos Augusto Rodrigues de 
Melo, que esteve acompanhado por 
Maurício Ribeiro do Valle, superinten-
dente de finanças e desenvolvimento, 
e por Mônica Lis Silva, gerente de cap-
tações e mercados futuros. 

Durante o encontro, os represen-
tantes destacaram a importância do 
setor, principalmente, em relação ao 
acesso a taxas e juros menores para 
os produtores rurais, favorecendo o 
desenvolvimento da produção agrí-
cola.

Carlos Augusto Rodrigues de 
Melo ressaltou a importância do co-
operativismo para as pequenas pro-

priedades, que não teriam as condi-
ções de atuação no mercado sem esse 
suporte. “Em nossa cooperativa re-
presentamos mais de 15 mil famílias, 
sendo que cerca de 90% são peque-
nos e micro produtores, que dificil-
mente teriam acesso a esse mercado 
mundial. Por isso, essas linhas de 
crédito rural são tão importantes no 
auxílio aos agricultores”, afirma Melo.

Ao final da reunião, a ministra 
da Agricultura destacou o bom rela-
cionamento com o setor, reconheceu 
a importância das cooperativas e a 
intenção de modernizar os processos 
do crédito rural, com menos burocra-
cia e mais agilidade visando o desen-
volvimento do agronegócio.
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A chegada da pandemia do novo coronavírus trouxe 
inúmeros desafios a todas as esferas sociais e para a Coo-

xupé esta realidade não foi diferente. Mesmo diante de um 
cenário incerto, a cooperativa – junto com seus coopera-

dos – passou por 2020 obtendo resultados positivos, inclu-
sive com superação de metas. Tudo isto foi possível graças 

à união e confiança do associado junto à cooperativa.  

Acompanhe nesta retrospectiva um resumo dos prin-
cipais momentos de 2020. Todo o balanço da Cooxupé es-

tará compilado no Relatório de Gestão, a ser apresentado 
durante a AGO, que acontecerá, ainda de maneira adapta-

da por conta da pandemia, no dia 26 de março.  

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
• Encontro sobre 
cooperativismo na matriz 
em Guaxupé, com a 
presença de Roberto 
Rodrigues.

• Torrefação renova a 
Certificação FSSC 22000.

• Falecimento de Nelson 
Coelho, criador do 
“padrão” de qualidade do 
café Cooxupé.

• Tecnologia e novos conhecimentos: 
FEMAGRI recebe mais de 32 mil 
visitantes. Negociações no último 
dia de evento foram marcadas pelo 
aumento do preço físico do café.

• Visitas: Rodrigo Galvão (presidente 
da ORACLE Brasil) e Heskel Gabbay 
(primeiro importador do café da 
cooperativa) visitam Feira da Cooxupé.
 
• Mais um ano: parceria renovada entre 
Cooxupé e Sistema FAEMG/SENAR 
Minas.

• Implantação do Sistema Integrado de 
transportes da cooperativa.

• Último evento presencial em 
2020: Feira do Cerrado, em Monte 
Carmelo, supera número de 
público: 4,4 mil pessoas.

• Chegada da pandemia: 
cooperativa adequa seus processos 
para garantir atendimento e 
segurança à saúde de todos.

• AGO é adiada por conta do 
novo coronavírus e FR antecipa 
resultados em reportagem.

• Cooperados são orientados 
por entidades sobre medidas de 
prevenção nas propriedades rurais.

• Atendendo pedidos dos 
cooperados, Cooxupé doa R$ 2 
milhões para hospitais locais e 
regionais.

• Cooperativa começa a 
receber lotes para Programa 
Especialíssimo 2020.
 
• Reportagem alerta 
cooperados sobre cuidados 
necessários na colheita para 
prevenção da COVID-19.
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MAIO JUNHO

SETEMBRO

JULHO

OUTUBRO

AGOSTO

NOVEMBRO DEZEMBRO

• AGO é realizada dentro dos parâmetros de 
segurança, com público reduzido e transmitida 
pela internet.

• Assembleia tem aprovação do repasse de 
R$ 77,1 milhões aos cooperados. O faturamento 
da cooperativa foi de R$4,2 bilhões em 2019.

• Começa a colheita de café na área de ação da 
Cooxupé.

• Novo Código de Conduta Ética é anunciado 
pela cooperativa

• Cooxupé recebe 
recertificação de qualidade 
ISO 9001.
 
• Webinar da ABAG discute os 
desafios do agro em tempos 
de pandemia.
 
• Distanciamento social ainda 
é reforçado para segurança 
de todos contra o novo 
coronavírus

• Recebimento de café da 
cooperativa alcança marca 
histórica (até então 7,2 
milhões de sacas).

• Planejamento 
Estratégico começa fase de 
implementação.

• Cresce participação dos 
cooperados na campanha 
Café com Lucro.

• Especialíssimo registra 
crescimento de 88% no 
volume de recebimento. 

INVESTIMENTOS EM AQUISIÇÕES, MELHORIAS E REFORMAS: R$ 40 milhões 
PROGRAMA DE RESTITUIÇÃO DE CAPITAL POR IDADE: R$ 25 milhões 
RECEBIMENTO HISTÓRICO DE CAFÉ: 8,1 milhões de sacas, das quais 6,6 mi foram entregues somente 
pelos cooperados
EMBARQUES: 5,9 milhões de sacas 
EXPORTAÇÃO: 4,9 milhões de sacas exportadas para 50 países 
ESPECIALÍSSIMO: recebimento de 49.985 sacas de cafés especiais (Cooxupé + SMC)
SMC: 106.579 sacas de café embarcadas  
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO: 42.818 atendimentos de assistência técnica; 375 eventos realizados 
com 46.549 participantes, respeitando todos os protocolos de proteção à saúde.   
COOXUPÉ E SENAR MINAS: 314 cursos de capacitação promovidos, atendendo 3.021 participantes. 
Todos os protocolos de segurança à saúde foram obedecidos. 

• Folha Rural comemora 50 anos.
 
• Chegada dos cafés aos 
armazéns é feita com segurança 
e prevenção por conta da 
pandemia.

• Live do projeto “Donas do Café” 
impulsiona cafés especiais.

• Em comemoração ao Dia C, 
cooperativa arrecada leite para 
entidades assistenciais. 

• Programa Especialíssimo revela 
em evento online os melhores 
cafés da safra 2020 com 
premiação de R$ 229 mil.

• Realização do 2º Fórum 
Café e Clima da Cooxupé, 
com transmissão ao vivo pela 
internet.

• Nespresso premia cooperados 
do cerrado mineiro.

• Prêmio Ernesto Illy e Concurso 
Cup Of Excellence têm 
cooperados da Cooxupé.

• Café com Lucro ganha 
versão pré-campanha para 
tablets e celulares.

• Final de agosto registra 
mais de 90% da safra 
colhida com resultados 
positivos.

• Ranking Brasil 2020 Super 
Varejo: Cooxupé é a 5ª 
marca líder em “Café em Pó 
e Grãos”.

• Cooxupé participa da 
Semana Internacional do 
Café em edição online.
 
• Conquistas em 
importantes rankings como 
Exame, Valor 1000, entre 
outros.

• Cooperativa premia 138 
cooperados que produziram 
café com padrão de 
qualidade Illy.

• No balanço 2020, cooperativa 
comemora maior recebimento 
de café de toda história: 8,1 
milhões de sacas.

• Restituição de R$ 25 milhões 
a cooperados acima de 75 anos.
  
• Mercado apresenta bom 
comportamento em 2020, 
com café subindo e produtor 
antenado e participativo 
somente nas boas 
oportunidades.  

• Anúncio: Femagri e Feira do 
Cerrado serão virtuais em 2021.

TORREFAÇÃO: 
11,9 milhões de kg de café produzidos e 

198.777 sacas de café processadas.
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O projeto, que está na primeira fase e tem como objetivo a atualização dos associados e de suas propriedades 
rurais, contribuirá para melhorias no atendimento, em relação aos investimentos e condições de comercialização

RECADASTRA possibilitará mais 
benefícios aos cooperados

M E L H O R I A S  E  E F I C I Ê N C I A

A Cooxupé prossegue com o projeto RECADASTRA 
que possibilitará a geração de mais benefícios aos coo-
perados, já que por meio da atualização será possível 
implantar melhorias no atendimento, em relação aos 
investimentos e nas condições de comercialização, en-
tre outras medidas.

O projeto, que está na primeira fase e segue até 
abril, envolve a atualização dos dados cadastrais dos 
cooperados e de suas propriedades rurais nas regiões 
do Sul de Minas, Cerrado Mineiro e do Vale do Rio Pardo 
por cerca de 60 recenseadores, agrônomos e nas lojas 
da Cooxupé. Além disso, os associados podem recadas-
trar e atualizar seus dados por meio do aplicativo da 
cooperativa.

O RECADASTRA, que integra a macroagenda 
"Transformação Digital" do planejamento estratégico 
da Cooxupé, busca informações atualizadas para exe-
cutar melhorias em relação à captação de recursos para 

repasse ao cooperado, aos segmentos para a criação de 
um plano de fidelização e ao atendimento da assistên-
cia técnica, além de maior agilidade em ações de aten-
dimento e preenchimento de contratos.

O vice-presidente da Cooxupé, Osvaldo Bachião 
Filho, ressalta a importância do trabalho e da contri-
buição dos cooperados no processo de informação dos 
dados.

"O recadastramento permitirá que o cooperado 
tenha um atendimento mais simples, rápido e eficien-
te, já que assim poderemos adotar as ações necessárias 
para a prestação de serviços por meio das melhores prá-
ticas", comenta Bachião Filho.

A diretoria da Cooxupé reforça que o trabalho de 
recadastramento obedece às regras de segurança da 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Assim, os dados 
coletados não podem ser repassados para outras finali-
dades ou empresas fora da cooperativa.

Recadastra traz mais 
benefícios e agilidade aos 

produtores
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O programa de recuperação e manutenção de mata ciliar e fragmentos florestais 
distribuiu mais de 26 mil mudas para cooperados em 2020

NEA já entregou mais de 4.500 
mudas em 2021

O NEA (Núcleo de Educação Ambiental) da Cooxu-
pé, em 2021, já entregou mais de 4.500 mudas de espé-
cies nativas para os cooperados visando a recuperação 
e manutenção de áreas de mata ciliar e de fragmentos 
florestais.

Por meio do projeto Minas D´Água, em 2020, foram 
distribuídas mais de 26 mil mudas de espécies como co-
paíba, chai-chai, dedaleiro, monjoleiro, ipê do cerrado, 
jatobá, óleo branco, jenipapo, pau d´alho e jequitibá.

A produção de mudas é realizada no viveiro do NEA, 
que possui capacidade para 35 mil mudas, que são des-
tinadas aos programas de recuperação de nascentes e 
programas ambientais desenvolvidos junto com ONGs e 
escolas da região de atuação da Cooxupé.

O projeto Minas D´Água, que conta com a parceria 
das empresas Mother Parkers, Coffee America e Balcoffe, 
realiza a restauração das APPs localizadas na cabeceira 
da bacia do Rio Guaxupé por meio da revitalização de 

nascentes e matas ciliares nas propriedades rurais da 
área.

Até o momento, 131 produtores rurais da região de 
atuação da cooperativa foram atendidos e receberam 

materiais e apoio do projeto. O volume de mourões forne-
cidos é suficiente para cerca de 126 km lineares. Além dis-
so, por meio da ação, já foram recuperados e preservados 
mais de 425 hectares remanescentes de Mata Atlântica.

NEA leva 
sistentabilidade e 
preservação aos 
cooperados

 marispan.com.br /marispan /marispanoficial

Especialista em soluções para movimentação de solo 

em atividades pecuárias e agrícolas, a Marispan agora 

tem um novo canal de comunicação, o Blog Marispan. 

Lá você encontra informações, 

entrevistas e muito conteúdo 

exclusivo para explicar o 

porquê a Marispan é essencial 

pra você. Não perca mais 

tempo, acesse agora com a 

câmera do seu celular o  

QR Code ao lado.

pra você! 
mais informação
Blog Marispan,
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Molécula inédita
no Brasil 

Maior controle e residual
para bicho-mineiro,
ferrugem e cigarra do café

Aplicação via solo
com alta sistemicidade

MANDE AS PRAGAS E A FERRUGEM
DO CAFÉ PARA OUTRA DIMENSÃO

SAIBA COMO MANDAR 
A FERRUGEM E AS 
PRAGAS DO CAFÉ 
PARA BEM LONGE! 
ACESSE O QR CODE!

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

ihara.com.br

ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO 
AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; 

CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE 
PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; 
LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; 
E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

ATENÇÃO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

saida_ihara_13806_Anuncios rev fev_25 x 32cm spirit_v01.pdf   1   18/01/2021   14:58
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N O  C A M I N H O  C E R T O !

Pesquisa de satisfação, realizada junto aos produtores associados, indica que 93% deles 
estão satisfeitos ou muito satisfeitos em ser representados pela cooperativa

Cooperados aprovam ações 
e atuação da Cooxupé

As ações e atuação da Cooxupé em relação 
ao mercado nas operações de venda e nas nego-
ciações junto aos fornecedores, a representativida-
de junto ao setor público e as entidades de classe, 
além das diretrizes administrativas estão aprova-
das pelos cooperados. 

O resultado foi constatado na pesquisa de sa-
tisfação, realizada no período entre 26 de outubro 
e 30 de novembro de 2020, que apontou uma apro-
vação de 93% dos produtores em ser associados da 
Cooxupé. 

MAIS SOBRE A 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

POPULAÇÃO ALVO 
Mais de 13,9 mil cooperados Cooxupé.

TAMANHO DA AMOSTRA 
Coletadas 6.484 entrevistas, totalizando 46,5% 

dos cooperados.

METODOLOGIA
Questionários autopreenchidos distribuídos nas 

unidades da Cooxupé e respondidos digitalmente 
via site (internet) e WhatsApp.

INSTRUMENTO DE COLETA 
Questionário estruturado, com perguntas fecha-

das e abertas. 

O trabalho de representatividade desenvol-
vido pela cooperativa em todas suas áreas de atu-
ação também foi reconhecido pelos associados, 
com 90% de aprovação em ser representados pela 
Cooxupé.   

No que se refere aos serviços prestados, os 
cooperados confirmaram a excelência e qualida-
de do Laboratório de Análise de Solo e Folhas, que 
teve a aprovação de 88% dos entrevistados. 

O suporte da Assistência Técnica também re-
cebeu ótima avaliação por parte dos produtores, 
com o serviço aprovado por 84% dos cooperados. 

O cuidado e dedicação no atendimento aos 
produtores nas unidades e núcleos da Cooxupé 
também foram destacados pelos cooperados. A 
venda e comercialização de insumos foram apro-
vadas por 88% deles. Já os serviços relacionados 
a CPRs, trava futura, empréstimos, troca por insu-
mos e mercado foram aprovados por 86% dos en-
trevistados. 

Outros pontos bem avaliados foram as con-
dições de financiamento e as campanhas de insu-
mos, principalmente, nos períodos de preparação 
da safra: 83% de aprovação. Nas questões de agili-
dade, estrutura e cuidados para manter a qualida-
de do café entregue, os produtores opinaram posi-
tivamente. Em relação ao serviço de recebimento 
do café nos armazéns, a aprovação foi de 85%.  

Por ser a maior exportadora brasileira de café, 
a Cooxupé busca as melhores condições e oportu-
nidades de comercialização no mercado mundial. 
Essa diretriz também refletiu positivamente: 83% 
de aprovação dos cooperados. 

A informação atualizada e transparência so-
bre as ações e decisões da cooperativa foram reco-
nhecidas pelos entrevistados. O conteúdo da Folha 
Rural foi aprovado por 89% dos entrevistados. 

O presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Ro-
drigues de Melo, destaca a importância da partici-
pação dos cooperados nas pesquisas de satisfação 
por ser uma ferramenta que possibilita a manifes-
tação da opinião de cada um.

“Ficamos felizes ao verificar que o nível de 
satisfação do cooperado está crescendo em vários 
setores e muito mais satisfeitos ao identificar a 
participação do produtor no dia a dia da Cooxupé. 
Esta pesquisa também disponibiliza um espaço de-
dicado para a livre manifestação do entrevistado e 
recebemos 1.735 opiniões, entre críticas e suges-
tões, que estão sendo avaliadas por cada setor”, 
afirma Melo. (*
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M A I S  C O N H E C I M E N T O

A edição, atualizada em 2020, conta com 728 páginas e diversas ilustrações sobre as 
técnicas para melhoria das lavouras e o uso das tecnologias de modo integrado

Fundação Procafé lança o livro 
"Cultura do café no Brasil"

A Fundação Procafé lançou a nova edi-
ção do livro "Cultura do café no Brasil", atua-
lizada em 2020, que reúne a experiência acu-
mulada por uma equipe técnica, que possui 
mais de 50 anos lidando com pesquisa e as-
sistência à lavoura cafeeira.

A edição, que conta com 728 páginas e 
diversas ilustrações, é dividida em oito capí-
tulos, mostrando um diagnóstico do setor, 
questões em relação ao clima e solo propícios 
para o cafeeiro, as variedades de café e os sis-
temas de espaçamentos, além de abordar as 
práticas de implantação dos cafezais, práti-
cas indicadas para as lavouras adultas, como 
a adubação/calagem, o controle das ervas, 
o controle de pragas e doenças, as podas, a 
irrigação, o controle da erosão, a arborização 

e combinação de cultivos, a enxertia, a arrua-
ção e esparramação.

O livro também traz informações sobre o 
detalhamento da colheita e a preparação do 
café colhido, incluindo os aspectos da quali-
dade dos cafés, a caracterização e a forma de 
detectar os problemas encontrados nas la-
vouras e o gerenciamento dos fatores e custos 
de produção do café.

Os interessados podem adquirir a obra, 
que retrata as tecnologias de modo integrado 
permitindo conhecer todo o processo envol-
vido na cultura cafeeira, no site da Fundação 
Procafé (www.fundacaoprocafe.com.br/
livros<http://www.fundacaoprocafe.com.
br/livros>) ou pelo telefone (35) 3214-1411 - 
ramal 6.
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T O Q U E  F E M I N I N O

Em conversa com a SMC Specialty Coffees, a chefe de Compras de Café da Origin Coffee Roasters conta 
sobre sua carreira no café especial, sua conexão com o Brasil e a presença feminina no setor

"Que as produtoras brasileiras se sintam 
incentivadas a realizar um trabalho diferenciado 

com o café especial", afirma Freda Yuan

SMC
COMO A SUA HISTÓRIA 
COM O CAFÉ SE INICIOU?

Freda Yuan - Eu morei por um tempo na Austrália e já comecei 
a trabalhar em uma cafeteria, primeiro como barista e depois 
descobrindo sobre a parte de torra. Gostei tanto que decidi me 
aprimorar na degustação de cafés. Nessa época, meu sonho era 
abrir uma cafeteria em Taiwan, meu país de origem. Trabalhar 
com café me auxiliou a passar por momentos difíceis na minha 
vida e, por isso, me sinto tão realizada em continuar minha traje-
tória nesse segmento.

SMC
COMO É ESTAR EM UMA 
POSIÇÃO TÃO IMPORTANTE 
NA ORIGIN?

Freda Yuan - Minha profissão requer muita atenção. Quando re-
cebi a proposta quase a recusei. Duvidei que seria capaz de fazer 
um bom trabalho, pois era um grande desafio. Decidi dar a mim 
mesma a chance de ir em frente. Hoje em dia tenho o privilégio 
de conhecer produtores e produtoras de cafés especiais, visitar 
seus sítios e fazendas e formar esse relacionamento que é tão 
importante quando trabalhamos com rastreabilidade e susten-
tabilidade.

SMC
HÁ OUTRAS 
MULHERES NO 
TIME DA ORIGIN?

Freda Yuan - Quase metade da nossa equipe é formada por 
mulheres, principalmente, na área administrativa. Mas, elas tam-
bém estão na parte de torra e da qualidade. Sinto que nós traze-
mos uma certa leveza para o trabalho e ao mesmo tempo somos 
firmes e pensamos muito para fazer escolhas assertivas. Em uma 
situação tão complicada como a que estamos vivendo, por exem-
plo, precisamos da delicadeza e da compaixão que as mulheres 
trazem para dentro da empresa.

SMC
COMO O CAFÉ ESPECIAL BRASILEIRO 
É VISTO NO REINO UNIDO? 
HÁ DEMANDA PARA CAFÉS PRODUZIDOS 
ESPECIFICAMENTE POR MULHERES?

Freda Yuan - O café brasileiro é extremamente importante no 
mercado em que trabalhamos. Ele é capaz de entregar uma alta 
qualidade e o volume que tanto precisamos, seja para uma base 
de espresso, achocolatada com notas de caramelo e uma intensa 

doçura ou para um coado, com perfis diferenciados. É interessan-
te falarmos sobre os cafés produzidos por mulheres, pois tenho 
visto muitas cafeterias e torrefações por aqui com suas adminis-
trações femininas - gerentes, comercializadoras e diretoras que 
buscam apoiar e investir na produção de cafés feitos por mulhe-
res. Assim, elas podem oferecer aos seus clientes um produto que 
foi cuidado por mãos femininas do começo ao fim, agregando va-
lor e também contando a história que há por detrás. É um movi-
mento muito bonito, pois sinto que precisamos mesmo nos unir, 
criando espaços para todas e oportunidades que beneficiem as 
produtoras.

RECADO 
ÀS MULHERES
Freda Yuan finaliza a conversa deixando uma mensagem especial 
para as mulheres produtoras de café que pode resumir em uma 
só palavra: confiança.

"Precisamos entender que somos suficientes e capazes de liderar 
nosso caminho, seja ele qual for. Espero que as produtoras bra-
sileiras parceiras da Cooxupé e da SMC se sintam incentivadas 
a realizar um trabalho diferenciado com o café especial, pois do 
lado de cá há, sem dúvidas, uma demanda para isso. Torço para 
que a situação mundial melhore e eu possa viajar ao Brasil nova-
mente", finaliza.

Responsável pela compra 
de cafés na Origin Coffee Roas-

ters, Freda Yuan contou sobre 
suas experiências dentro da 

empresa e como alcançou um 
espaço tão importante como o 

que tem ocupado desde mar-
ço de 2019 em uma conversa 

especial com a equipe da SMC 
Specialty Coffees.

A Origin é um dos clientes 
da SMC, empresa controlada 

pela Cooxupé. E a parceria 
sólida e transparente, criada 

por meio do café especial há dez 
anos, ajuda a promover os cafés 
de cooperados e cooperadas na 

Inglaterra, país onde a empresa 
importadora está localizada.

Confira o bate-papo com 
Freda Yuan:

Atualmente, Freda está trabalhando em um livro sobre 
suas experiências dentro do mundo do café especial e como 
isso tem impactado positivamente no seu crescimento profis-
sional e pessoal. Você pode conferir o depoimento dela na ín-
tegra através do Instagram da SMC ou pelo site www.smccafe.
com.br<http://www.smccafe.com.br>.

Freda Yuan visitou propriedades 
de cooperados e cooperadas 

durante a safra de 2019
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No início de janeiro o clima seco foi uma das prin-
cipais preocupações no mercado. Tivemos também  
a divulgação do relatório da  OIC, projetando um 
estoque de passagem referente a safra mundial 
2020/2021 acima das 5 milhões de sacas, o que 
fez com que o mercado voltasse a realizar e justifi-
cando boa parte desse movimento de oscilações. 
Notícias otimistas sobre a vacina contra o COVID-19 
no Brasil e no mundo continuam afetando positiva-
mente o mercado. O dólar encerrou o mês cotado a 
R$ 5,4760 com 0,74% de alta. O café fino da Cooxupé 
encerrou o mês cotado entre R$ 665,00 e R$ 725,00.

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

Pesquisas do Cepea (Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada), da Esalq/USP, apon-
tam que o preço do leite captado 
em dezembro de 2020 e pago aos 
produtores em janeiro de 2021 re-
gistrou queda de 4,3% na “Média 
Brasil” líquida, chegando a R$ 
2,0344/litro. Ainda assim, o valor 
é 42,6% maior do que o registrado 
em janeiro de 2020 e representa 
um novo recorde para este mês. A 
desvalorização do leite no campo 
esteve atrelada à maior pressão 
dos canais de distribuição junto 
às indústrias, uma vez que a de-
manda se enfraqueceu conside-
ravelmente durante dezembro e 
janeiro.

O Rio Grande do Sul, responsável 
por cerca de 70% do arroz brasilei-
ro, começou a colher a nova safra. 
Segundo o  Informativo Conjuntu-
ral publicado pela Gerência de Pla-
nejamento da Emater/RS-Ascar, 
vinculada à Secretaria da Agri-
cultura, cerca de 1% da área foi 
colhida. A cultura segue com bom 
desenvolvimento. As temperaturas 
mínimas mais baixas causaram 
apreensão em algumas regiões, 
podendo resultar em redução na 
produtividade das áreas em flores-
cimento, fase que atinge 44% da 
área cultivada. Outros 33% estão 
em fase de enchimento de grãos, 
15% em maturação e 7% ainda na 
fase de germinação e desenvolvi-
mento vegetativo.

fev/20        49,95        11,22         23,22

ago/20      78,75         14,17        18,41

fev/21        87,76        16,22         18,00

fev/20         1,36          0,31           958,82

ago/20       1,77           0,32          881,36

fev/21         2,03          0,38          1200,45

1 - DATA DE REFERÊNCIA:  17/02/2021 • 2 - Café preço médio RA 1 COOXUPÉ • 3 - Os volumes são líquidos recebidos pelo produtor 
4 - Dólar: Câmbio Flutuante - preço de compra R$ 5,41 (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

As cotações de milho seguem fir-
me no Brasil em razão da baixa 
de estoques internos e queda 
de produção da safra verão. As 
dificuldades no abastecimen-
to devem se manter ao longo 
do primeiro semestre com o 
atraso no plantio e colheita da 
safrinha. Mercado segue obser-
vando o fluxo das exportações 
norte americanas e a demanda 
da China pelo produto. O milho 
está em um momento de esto-
ques curtos nos Estados Unidos.

A comercialização da safra 2020/21 
da soja brasileira avançou pouco 
em janeiro, mas já atingiu 60,4% da 
produção esperada, aponta levan-
tamento da Consultoria DATAGRO. 
De acordo com os dados, porém, a 
venda está muito acima dos 47,0% 
da safra passada e supera o recor-
de anterior de 48,8%, registrado em 
2016, além de seguir bem acima da 
média de 40,8% de 5 anos para o 
período.

A moagem de cana no acumulado 
da safra 2020/2021 atingiu 597,590 
milhões de toneladas, aumento 
de 3,17% sobre os 579,214 milhões 
de toneladas de igual período do 
ciclo 2019/2020. No acumulado do 
ciclo 2020/2021, a safra alcançou 
145,16 quilos de ATR por tonelada 
de cana-de-açúcar, 4,29% supe-
rior ao valor apurado no último 
ciclo agrícola. Desde o início da 
safra 2020/2021 até 16 de janeiro, 
46,21% da matéria-prima foi desti-
nada à fabricação de açúcar, ante 
34,48% em igual período de 2019. 

O Brasil deve produzir 1,33 milhão 
de toneladas de feijão na primeira 
safra, de acordo com a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). Porém, devido aos pro-
blemas climáticos durante o de-
senvolvimento da cultura, o Ins-
tituto Brasileiro de Feijão (Ibrafe) 
acredita em uma quebra superior 
a 10%. O presidente do Ibrafe e 
analista de mercado da Correpar, 
Marcelo Lüders, afirma que a situ-
ação é preocupante porque ainda 
é incerto o tamanho da safra. Do 
ponto de vista de preço, ele vê os 
preços subindo mais para o con-
sumidor, mas não remunerando 
tanto o agricultor brasileiro por-
que o valor do feijão já subiu até 
janeiro deste ano.

No mercado de frango vivo, a procu-
ra foi limitada por parte da indústria 
que tentava reduzir seus estoques. 
Isso impediu reações nos preços do 
frango. Na região de São Paulo, o ani-
mal foi cotado, em média, a R$ 4,27 
por quilo em janeiro, 4,7% abaixo do 
registrado em dezembro, mas 36,7% 
acima do de janeiro de 2020.

fev/20        52,15        11,72          22,24

ago/20      59,00        10,62          24,58

fev/21        87,00        16,08          18,16

fev/20       216,70      48,69            5,17

ago/20     197,11       35,47            7,05

fev/21       280,00       51,76            5,54

fev/20        84,42        18,97          14,93

ago/20     126,40       22,75          12,82

fev/21       162,76       30,09          12,90

fev/20        69,74        15,67          22,66

ago/20       76,70        13,85         25,33

fev/21         76,38        14,12         25,66

fev/20         4,86           1,09          238,68

ago/20        5,13        377,02       282,65

fev/21          5,77          1,07          273,83
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Foram adquiridos nove veículos 0 km para atender as demandas de distribuição de 
insumos do CDI e um para atendimento às demandas do armazém de Guaxupé

Cooxupé renova frota de caminhões 
para agilizar atendimento ao cooperado

A Cooxupé adquiriu 9 novos caminhões 
para renovar a frota que atende as demandas 
do CDI (Centro de Distribuição e Insumo) e 
mais um para atender as demandas do Arma-
zém de Guaxupé.  

Atualmente, a Área de Insumos da Coo-
xupé conta com uma frota própria de 13 ca-
minhões e com esta renovação agilizará junto 
aos produtores a entrega de fertilizantes, as-
sim como as questões que envolvem os trans-
portes em época de safra - com a diminuição 
da oferta de caminhões de terceiros para 
atender as demandas deste período. “Tam-
bém otimizará as cargas, levando aos coope-
rados das Unidades de Atendimento produtos 
fracionados conforme suas necessidades, e 
reduzirá os custos de frete no abastecimento 
das lojas”, explica o vice-presidente Osvaldo 
Bachião Filho.  

Os colaboradores que atuarão no serviço com os novos ca-
minhões receberam um treinamento para conhecerem todas fa-
cilidades e recursos disponíveis nos veículos.

Equipe recebeu treinamento 
especializado da marca 

para operar veículos

Com nova frota será possível 
otimizar as cargas, levando produtos 
fracionados às Unidades de 
Atendimento

I N V E S T I M E N T O S

anuncio_pinha_255x160mm_coaxupe_fev_2021.indd   1 2/19/21   3:45 PM
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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 
conservação. Tratar fone (35) 99133-4528.

ADUBADEIRA, Baldan, ótimo estado de conserva-
ção. Valor R$2.500,00. Tratar fone (35) 98833-1916.
ALAMBIQUE de 200 litros, 1 engenho nº 05. Tratar 
fone (35) 99841-8210.

BALANÇA ELETRÔNICA para pesagem de bovinos 
coimma. Nova sem uso, na embalagem. Tratar fone 
(19) 99609 - 1266. 

CARRETA BOIADEIRA em ótimo estado de con-
servação, 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.

COLHEDEIRA DE CAFÉ, Case Cof200 – automotriz 
ano 2009, com aproximadamente 4450 horas tra-
balhadas, perfeito estado e peças originais.  Tratar 
fone (19) 99551-2595.

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

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

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

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 BENEFICIAR CAFÉ, Palini & Alves, 800 
arrobas, Ano 2014, máquina de carreta tocada no 
trator original Palini, em funcionamento com Chu-
pim, de 16 a20 sacas por hora. Tratar com Adalton, 
fone (35) 99132-3311. 

MÁQUINA DE LIMPAR CAFÉ Frederico, com motor 
trifásico de 15 KVA e também um ABANADOR da 
marca Pinhalense, 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). Tratar fone (35) 98858-1032, Campos 
Gerais – MG.

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

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

MOTOBOMBA WEG, irrigação, 30 cavalos, 3 pole-
gadas, 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 bezerros. Tratar com Ademar, fone (35) 
99602-5341.

PENEIRÃO, separador de bóia/ passa PA-SC BS/ 1 
monofásico da marca Palini  e Alves, nunca foi usa-
do. Tratar fone (35) 98899-4462.

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.

RODA D'AGUA 1,37 x 0,13 m, marca Rochfer, sem 
uso, nova. Tratar com Antonio Silva, à rua Enge-
nheiro José Silveira 67, Guaxupé, ou fone (35) 3551-
6670 e (35) 99242-7622.

TRATOR AGRALE com implementos: carreta, gra-
de, roçadeira. Tratar com Antonio Silva, fone (35) 
3551-6670 e (35) 99242-7622.

TRATOR Agrale, 4100, em bom estado. Tratar com 
Nilton Begali, fone (35) 99983-8710. 

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

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

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

TRINCHA para trator Agrale, ano 2020. Tratar fone: 
(35) 99841-8210.

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

VÁRIOS: 01 DESPOLPADOR DE CAFÉ Pinhalense 
Eco-2; 01 DESPOLPADOR DC-6 Pinhalense; 01 DES-
POLPADOR 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 resfriador; 01 DESCASCA-
DOR 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; LAVA-
DOR de café 5.000 litros, completo; DESPOLPADOR 
completo, com rosca sem fim; e DESMUCILADOR 
completo. Todos equipamentos da Palini Alves, 
seminovos, valor R$ 70.000,00, aceito trocas. Tratar 
com Juninho, fone (19) 98111-2500 ou posto_sao-
paulo@hotmail.com

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.

VENDO OU TROCO RECOLHEDORA de café MIAC, 
modelo RCF14G, ano 2011. Falar com Bruno. Fone: 
(35) 9 9959-7385.

MOTOS E VEÍCULOS

CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1313, toco,1981, cara 
preta no documento, muito conservado. Cabine 
pintura nova, chassis liso, sem solda. 6 pneus no-
vos, turbinado, 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.

CAMINHONETE RANGER 3.0, ano 2008, 4x4, cor 
azul metálico. Tratar com Marcos, fone (35) 99961-
4989.

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 TERRENOS, localizados no Bairro Jardim Car-
mem, 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, 
localização privilegiada, o imóvel é composto por 
um galpão de 1.000 m² de área construída, mais 
3.000 m² de terreno com benfeitorias. A proprieda-
de possui acesso a duas ruas, interligando a Praça, 
à Rua José Gonçalves de Paula. Tratar fone (35) 
98869-9676. 
 
APARTAMENTO em Guaxupé – MG, quarto, banhei-
ro, sala, copa, cozinha e garagem. Tratar fone (35) 
99839-5489.

CASA com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro so-
cial, área de serviço e garagem para 2 carros; outra 
CASA, com 01 quarto, sala, cozinha, área de serviço 
e garagem para um carro. Casas localizadas na ci-
dade 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, ba-
nheiro, copa e cozinha. Casa toda forrada, chácara 
com total de 750 metros, situada no Bairro da Ser-
ra, Sítio Prado, Município 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 Alpinópolis - MG em ótimo es-
tado de conservação, com 03 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, 
garagem para 02 vagas, quintal grande, toda mura-
da. Localizada na Rua Belo Horizonte, 1833. Tratar 
com Salvador, fone (35) 99914-0955. 

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. Tra-
tar fone (35) 99960-2967. 

DIVERSOS: 01 TERRENO, COM 1.500m², na saída 
de Nova Resende para Muzambinho; 01 TERRENO, 
no loteamento do Zé Preto, também na saída de 
Nova Resende para Muzambinho. Tratar com Mar-
cos, fone (35) 99961-4989.

LOTE 1500M², condomínio fechado em 
S.J.R.Pardo, Estância Macaúba. Pista de caminha-
da, lago de pesca e fácil acesso. Acesso pela SP 350 
nº 264,5 km. Tratar fones (11) 9 99185539   ou pelo 
whats (11) 2338 7155.

SOBRADO COM 283 M² DE CONSTRUÇÃO, situado 
no bairro Jardim América (Rua Nova) em Carmo 
do Rio Claro/MG. Possui 2 quartos, 1 suíte com ba-
nheira de hidromassagem, banheiro social, 2 salas, 
cozinha separada da casa (com copa e banheiro), 
garagem para 2 carros. Venda ou troca em café (tro-
ca a negociar em mais de uma safra). Tratar fone 
(35) 99942 0066.

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

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

ESCORT HOBBY, ano 1995. Tratar fones (35) 99129-
6169 e (35) 98865-9113.

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

FORD F 4.000 G, ano 2003/2004, em ótimo estado 
de conservação, pneus seminovos, todas as revi-
sões em dia, valor R$ 60.000,00. Motor: 3.9 T / 141 
CV, diesel, 81.500 Km, câmbio manual, direção hi-
dráulica, verde, IPVA pago e sem ônus, carroceria 
em madeira, em perfeito 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.

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

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 condicionado), com 38.000 Km rodados, único 
dono, valor R$ 23.000,00. Tratar com Cláudio, fone 
(35) 99939-7023

STRADA ADVENTURE 1.8, 16 V, 2014, verde, único 
dono, câmbio automático, completa com ar quente 
e frio, computador de bordo, trava elétrica e alarme, 
3 portas + porta traseira, veículo com procedência, 
manutenção em dia com 37.000 Km rodados, Valor  
Tabela Fipe R$45.000,00. Tratar com Diomar, fone 
(35) 99811-8686.

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

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.

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 fo-
nes (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. 

NOVILAS E VACAS GIROLANDO produzindo ou 
prestes a parir, localizado em Caconde – SP. Tratar 
fone (19) 99652-5066. 
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SOBRADO próximo à rodoviária de Guaxupé, com 
3 quartos (01 suíte), garagem ampla, bom quintal 
com edícula aos fundos. Tratar fone (35) 99126-
9648.

SOBRADO, alto padrão, localizado no centro de 
Conceição da Aparecida – MG, com ponto comer-
cial de 140,50 m², ótima localização, cobertura 
com telha (top telha), acabamento em porcelanato 
e granito, hidráulico e parte elétrica de primeira li-
nha; porta principal pivotante em madeira maciça 
e vidro, torneiras com misturadores, 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 
localizado, 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.

IMÓVEIS RURAIS 

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

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.

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

240 HECTARES em Garça-SP, com 160 ha de café, 
região produtiva custo menor que MG, infraestru-
tura completa, tem boas aguadas. Tratar com Os-
valdo, fone (34) 99981.5339. 

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

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

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. 

6 ALQUEIRES em Andradas com 01 alqueire de 
pasto, 35 mil pés de café, pronto para trator, 02 
terreiros (cerca de 3 mil m2 cada), com lavador, se-
cador, limpador, paiol, casa de caseiro e casa sede 
recém reformadas, transformador na porta, água 
em abundância, pronta para uso imediato. Tratar 
com Emerson, fone (35) 9 9832-0232.

FAZENDINHA COMPLETA, confinamento para 300 
cabeças, 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 casas novas, sede, oficina, serralhe-
ria, marcenaria, galpão para maquinários, 02 poços 
artesianos, 02 transformadores, fábrica de ração e 

4.000 mil metros de construções. Tratores, cami-
nhões, implementos, animais e gado, 31 alqueires, 
no valor de R$ 3.100.000.00 de porteira fechada, lo-
calizado 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 alquei-
res), sendo 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 aproxi-
madamente 25.000 pés de café em produção, pos-
sui secadora d’Andrea, 6.000 litros e dois terreiros 
concretados, perfazendo um total de 1.100 m². Do-
cumentação 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 34 HECTARES, com 8 ha de mata nativa, 
reserva APP. Terra com declividades de 25% apro-
ximado, livre de geada na totalidade, tem 3 nas-
centes 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. 

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

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 Alpinópolis – 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, pasta-
gem formada; 05 ALQUEIRES no município de Gua-
ranésia, a 3,5 Km da rodovia, sendo 4 alqueires em 
lavoura de café. Tratar fone (35) 99115-9942. 

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 TOPOGRÁ-
FICOS. Georreferenciamento de imóveis rurais, 
batimetria, loteamentos e desmembramentos, 
credenciados pelo INCRA. Tratar com engenheiro 
Martinho fone (19) 99191-1863 e martinhoregina-
tojr@hotmail.com 

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

AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA: serviços de levan-
tamento planialtimétrico, desmembramento, divi-
são para inventários, retificação e regularização de 
área, projeto de loteamentos, georreferenciamen-
to 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 fute-
bol, localizado na BR 146, São Pedro da União – MG; 
Tratar com Ronaldo, fone (48) 99191-7164. 

POUSADA RURAL dentro de Fazenda, com 26 quar-
tos, 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, decla-
ração INCRA, imposto de renda e demais serviços 
relacionados à atividade agrícola. Tratar fones (35) 
3551-5063 e (35) 99814-2039.

ENGENHEIRO AMBIENTAL, trabalhamos com 
licenciamento ambiental, autorizações de inter-
venção ambiental (IEF), cadastro ambiental rural 
(CAR), imagens de drone, serviços de topografia em 
geral, laudos de defesa ambiental, tratamento de 
água e efluentes, outorga para uso de água. Tratar 
fones (35) 3013-8658 e (35) 99235-4981.

ENGENHEIRO CIVIL, trabalhamos com Projeto 
arquitetônico, Projeto estrutural, Projeto de insta-
lações elétricas e prediais, Projeto hidrossanitário, 
Fiscalizamos a execução e a qualidade da sua obra 
e Serviços de topografia em geral. Tratar fones (37) 
99909-3303 e (35) 99140-3688. 

GEORREFERENCIAMENTO de imóveis, loteamen-
tos, retificação de áreas, desmembramento de 
áreas, serviços 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 espé-
cies nativas, temos jequitibá rosa e pau mulato, en-
tre outros. Tratar com Juju, fone (35) 99800-8663. 

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

LOJAS: Térrea com 350m² - Blindex - 2 banheiros 
- copa/cozinha. LOJA 2: No 1º andar, com 350m², 
banheiro, cozinha/copa, escritório. Localizadas na 
Rua Coronel Neca Medeiros, ao lado da Praça da 
Matriz, em Passos-MG. Tratar fone (35) 98869-9676.  

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

MÉDICO VETERINÁRIO, ofereço serviço especiali-
zado em bovinos de corte e leite, experiência em 
assistência técnica em propriedades. Tratar com 
Eurípedes Espósito, fone (35) 99949-2926, pinhoes-
posito@netsite.com.br 

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

MUDAS DE CAFÉ para Guaxupé e região, mudas 
normais, intermediárias e mudão. Variedades Ara-
ra, Catuaí vermelho e amarelo, Catucaí 2 SL, Catu-
cai 24-137 e outras. Mudas para plantio e replantio 
de café. Tratar com Conrado, fone (35) 99863-6914.

MUDAS DE CAFÉ, localizada no Viveirão Muzam-
bão, 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 verme-
lha. Tratar com Belquior, fone (35) 99957-2979. 

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO colhedora compacta de 
milho de 2,2 metros de largura na região de Altero-
sa. Tratar fone: (35) 99104-2802.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATOR – Preparo, plan-
tio e colheita: milho, sorgo, silagem. Reforma e ma-
nutenção de pastagens.  Ideal para culturas de: mi-
lho, sorgo, feijão, café.  Diversos tratores de pneus 
e todos os implementos necessários: plantadeiras 
(4 e 7 linhas), roçadeira, calcareadeira, grades (pe-
sada, niveladora, leve), trincha, pulverizador, sulca-
dor riscador, carretas. Região Guaxupé. – $120,00/
hora. Tratar com Adrião, fone (35) 99949-6975. 

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

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 
gerenciar fazendas. Tratar com Daniel, fone (35) 
99961-9500.

TERRAPLANAGEM - Prestação de serviço, esca-
vadeira, 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 fo-
nes (35) 99809-3393, (35) 3741-1091 e (35) 99821-
6699. 

ALUGA-SE

APARTAMENTO – COBERTURA DUPLEX, em Uba-
tuba, frente para o mar, no Grand Bali Resort, fina-
mente mobiliado, ar condicionado, varanda gour-
met, 2 vagas de garagem, piscinas, salão de jogos, 
playground, acomoda 8 pessoas. Tratar com Gore-
te, fones (35) 99982-5867 e (35) 3561-1697.

APARTAMENTO EM UBATUBA, cobertura, a 80 m da 
Praia Grande, 3 suítes, sala, cozinha completa, ven-
tilador de teto em todos os cômodos, churrasquei-
ra, ducha, garagem pra dois carros, acomodam até 
10 pessoas. Ótima localização. Tratar fones (35) 
98861-3480 (Whatsapp), (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, fre-
ezer, 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 carro. Tratar com Carola, fones (35) 
99817-5453 e (35) 3564-1362. 

COMPRO

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

TRATOR MF 275, ano 2014 a 2018 que seja agrícola, 
em bom estado de conservação. Tratar com Marce-
lo, fone (35) 99221-6745.

VÁRIOS: CHORUMEIRA de 2.000 ou 3.000 litros; 
APLICADOR de herbicida para cafeeiro. Tratar com 
Nilson Andrade, fone (35) 99842-1296.
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Conselho contatou novos presidentes da Câmara, Senado e FPA e demais parlamentares 
para que Fundo mantenha finalidade de financiar a atividade

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

Com a eleição dos presidentes da Câ-
mara e do Senado e o consequente início 
das atividades legislativas em 2021, na pri-
meira semana de fevereiro, o Conselho Na-
cional do Café (CNC) se articulou junto aos 
novos comandantes das casas, deputado 
Arthur Lira e senador Rodrigo Pacheco, ao 
novo presidente da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), deputado Sergio Souza, 
aos demais parlamentares do Congresso e à 
Presidência da República para intensificar 
seu trabalho de preservação do Fundo de 
Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

Em contato com os parlamentares e 
governantes, o CNC solicitou apoio para que 
os cafeicultores e suas cooperativas de pro-
dução possam continuar se beneficiando 
do único instrumento de crédito e fomento 
exclusivo à atividade cafeeira.

"Dentre as pautas legislativas que 
impactam a cafeicultura e, mais especifi-
camente, o Funcafé, estão as Propostas de 
Emenda à Constituição números 186, 187 
e 188. Em relação à PEC 187/2019, destaca-
mos a importância da manutenção do texto 
aprovado pela Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, em março de 2020, que 
preserva o Fundo", conta Silas Brasileiro, 
presidente da entidade.

No que se refere às PECs Emergencial 
(186/2019) e do Pacto Federativo (188/2019), 
completa, "é fundamental a eliminação dos 
dispositivos que abrem a possibilidade de 
desvio dos superávits anuais do Funcafé 
para amortização da dívida pública fede-
ral, o que é inconcebível, visto que o Fundo, 
conforme sua legislação, tem como finalida-
de única e só pode ser usado para financiar 

a cafeicultura brasileira, sendo imprescindí-
vel à política de renda ao setor".

O presidente do CNC recorda que o 
Funcafé foi constituído com recursos con-
fiscados dos próprios cafeicultores e, atual-
mente, é o principal instrumento de crédito 

rural exclusivo à cafeicultura. "É bom des-
tacar que o nosso Fundo não é e nunca foi 
realimentado com recursos do Tesouro Na-
cional, não gerando, portanto, ônus para o 
Governo", argumenta.

Brasileiro explica que o Conselho será 
sempre defensor da preservação dos recur-
sos do Funcafé exclusivamente à cafeicultu-
ra devido à importância econômica e social 
que a atividade tem ao País.

"O café é o esteio do desenvolvimento 
de 1.983 municípios no Brasil, sendo cultiva-
do por 308 mil produtores rurais, dos quais 
78% são da agricultura familiar. A atividade 
gera 8,4 milhões de empregos ao ano, apro-
ximadamente R$ 35 bilhões de renda no 
campo, além de receita cambial da ordem 
de US$ 5,6 bilhões ao nosso país", conclui.

Com início do ano legislativo, 
CNC atua para preservar Funcafé

É bom destacar que o nosso 
Fundo não é e nunca foi 
realimentado com recursos 
do Tesouro Nacional, não 
gerando, portanto, ônus para 
o Governo

SILAS BRASILEIRO
PRESIDENTE DO CNC
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Eventos acontecem pela primeira vez de forma 100% digital, mas com a mesma vocação 
das edições presenciais, levando novidades e benefícios aos cooperados

 Com a realização da FEMAGRI e da Feira 
do Cerrado totalmente no ambiente virtual em 
fevereiro (até dia 26), os resultados parciais de 
acessos mostram que as expectativas devem 
ser alcançadas: mais de 500 por dia através do 
aplicativo Cooxupé e dos sites dos eventos. 

A Femagri e a Feira do Cerrado estão en-
tre as maiores feiras do país voltadas à cafei-
cultura e reúnem os principais lançamentos, 
oportunidades e soluções para os cafeicultores 
se prepararem tecnologicamente para a safra 
deste ano.

De acordo com José Geraldo Olyntho 
Junqueira Filho, gerente Comercial e CRM da 
Cooxupé, a participação dos cooperados está 
correspondendo satisfatoriamente, principal-
mente, pela realização dos eventos ocorrer em 
novo formato. "A pandemia nos impôs uma 
nova realidade e a forma virtual foi a solução 
para conseguirmos realizar as nossas tradicio-
nais e consagradas Femagri e a Feira do Cerra-
do. Em razão de ser um modelo de acesso novo 
e muito tecnológico fomos surpreendidos com 
a efetiva participação do cooperado nas visitas 
virtuais, que estão acontecendo satisfatoria-
mente com um patamar acima de 500 acessos 
ao dia", comenta Junqueira Filho.

Na versão online, os cooperados 
estão acessando as novidades, soluções e 
tecnologias e fechando seus negócios tanto 
no site quanto no APP, além de aproveitarem 
todos os benefícios disponibilizados nas feiras 
presenciais como a operação barter, em que 
o pagamento pode ser o próprio café como 
moeda de troca. "Também temos toda a 
estrutura dos núcleos da Cooxupé preparada 
para atender a demanda dos produtores diante 
da necessidade de máquinas, implementos 
e insumos. As consultas também podem 
ser feitas pelo WhatsApp, e-mail ou contato 
telefônico", explica o gerente.

Ele ainda ressalta que, devido ao cenário 
provocado pela pandemia, é aconselhável que 
o cooperado defina as compras o mais breve 
possível. "Apesar de a Cooxupé ter se prepa-
rado com estoque para garantir a disponibili-
dade imediata de máquinas ao cooperado, o 
momento do mercado tem se mostrado muito 
instável em relação a custo e disponibilidade 
de produtos. Assim, sugerimos ao associado 
que defina suas necessidades o mais rápido 
que puder para evitar indisponibilidade ou 

atraso na sua aquisição", recomenda Junquei-
ra Filho.

É o que está fazendo o cooperado de Gua-
xupé, Ivanildo Borges dos Santos. "Está sendo 
uma boa este novo modelo. Com a pandemia, 
a gente não pode ir à feira, mas tem como fazer 
negócios pelo aplicativo. Eu já baixei e estou 
escolhendo algumas coisas", afirma.

FEMAGRI e Feira do Cerrado fomentam 
negócios em ambiente virtual

Em razão de ser um 
modelo de acesso novo 
e muito tecnológico 
fomos surpreendidos com 
a efetiva participação 
do cooperado nas 
visitas virtuais, que 
estão acontecendo 
satisfatoriamente com 
um patamar acima de 500 
acessos ao dia.

JOSÉ GERALDO OLYNTHO JUNQUEIRA FILHO
GERENTE COMERCIAL E CRM DA COOXUPÉ

D E  A C O R D O  C O M  A  R E A L I D A D E
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Para celebrar o Dia Internacional 
da Mulher, o projeto "Donas do Café" 
promoverá uma live no dia 8 de março, 
às 16h30, pelo canal do Youtube da Coo-
xupé, para uma troca de experiências 
sobre ser mulher no mundo do café es-
pecial.

O evento contará com a participa-
ção da barista e especialista em café, 
Eliana Relvas; da engenheira agrônoma 
da Cooxupé, Denise de Oliveira; e de Lú-
cia Cardoso, produtora de café, coope-
rada e membro do Conselho de Adminis-
tração da cooperativa.

Além da troca de informações e ex-
periências, a live será marcada pelo lan-
çamento do Prima Qualità Raízes, edi-
ção especial Donas do Café, um blend 
de cafés produzidos por mulheres.

O PROJETO
Iniciado em 2020 pela SMC, com apoio da Cooxupé, 

o projeto "Donas do Café" visa o compartilhamento de 
conhecimento e a união das mulheres parceiras da coope-
rativa e de sua casa de cafés especiais, por meio de pales-
tras, cursos e encontros para troca de conhecimento, en-
globando toda a cadeia do café especial, desde a produção 
ao consumo.

Evento será realizado às 16h30 do dia 8 de março e marca também o lançamento do 
Prima Qualità Raízes, edição especial Donas do Café

Projeto "Donas do Café" promove live 
para celebrar Dia Internacional da Mulher
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MELHOR VOCÊ 
APROVEITAR! 

CRÉDITO* 

COM AS 
MELHORES 
TAXAS E OS 
MELHORES 
PRÊMIOS.

                                EM PONTOS  
PARA TROCAR POR PRÊMIOS NO 
SHOPPING VIRTUAL COOPERA.

CONTRATE E CONCORRA.
De 15/1 a 31/3/2021,

Saiba mais em: sicoob.com.br/vaimelhorar
Central de Atendimento Sicoob - Capitais e Regiões Metropolitanas: 4000-1111 | Demais localidades: 0800 642 0000 - Atendimento 24 horas | Ouvidoria: 0800 725 0996 
Atendimento de seg. a sex., das 8h às 20h ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458. *Operação sujeita à análise de crédito e aprovação.

Im
ag

en
s 

m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as
.



19

FEVEREIRO 2021 •

Programa leva aperfeiçoamento e capacitação 
profissional para o campo

Renovado: Cooxupé e 
Senar Minas continuam 

parceria em 2021

Seca na cafeicultura reúne 
lideranças do setor

A Cooxupé renovou o convênio 
com o Sistema Faemg/Senar Minas para 
a realização dos cursos de aperfeiçoa-
mento e capacitação de cooperados e 
equipes da cooperativa em 2021.

No ano passado, a parceria foi res-
ponsável por 314 cursos, que atendeu 
3.021 participantes. Todas as atividades 
obedeceram rigidamente as recomenda-

A Frente Parlamentar do Café rea-
lizou no dia 19 de fevereiro um debate 
virtual com a participação de lideranças 
do setor cafeeiro do Brasil sobre o im-
pacto da seca na cafeicultura e as con-
sequências para a safra de 2021.  

A reunião contou com o Deputado 
Federal Emidinho Madeira (que preside 
a Frente Parlamentar do Café); o Depu-
tado Federal Evair de Melo (vice-presi-
dente da FPC); o Deputado Federal Die-
go Andrade (secretário da FPC e líder da 
Bancada Mineira federal); a Secretária 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to de MG, Ana Maria Soares Valentini; 
o presidente do Conselho Nacional do 

Café Maurício Miarelli; presidentes de 
diversas cooperativas de café, como 
a Cooxupé que foi representada pelo 
Presidente Carlos augusto Rodrigues 
de Melo, pelo Conselheiro de Adminis-
tração Carlos Alberto Paulino da Costa 
e pelo Coordenador do Departamento 
de Geoprocessamento Éder Ribeiro 
Santos. 

“Foi uma reunião muito importan-
te, pois desde outubro passado estamos 
alertando os efeitos do comportamento 
climático sobre as lavouras cafeeiras, 
trazendo impactos para a safra deste 
ano”, disse o presidente Carlos Augusto 
Rodrigues de Melo. 

A Cooxupé é a maior cooperativa de Minas 
Gerais segundo o ranking Melhores do Agronegócio 
2020, divulgado no 16º Anuário do Agronegócio da 
Revista Globo Rural. O levantamento, realizado pela 
Serasa Experian, apontou as 50 maiores empresas 
deste setor da economia em todo Brasil, classifica-
das em segmentos como indústrias de carne e de 
soja, reflorestamento, papel e celulose, cooperati-
vas, comércio exterior, atacado e varejo, entre ou-
tros.

Na divisão por região, no segmento coopera-
tiva, a Cooxupé é a primeira em Minas Gerais e a 3ª 
na classificação geral, em que as primeiras coloca-
das são dos segmentos atacadista, varejo e de ferti-
lizantes. Entre os destaques da região Sudeste, que 
envolvem as empresas dos estados de Minas Gerais, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a Cooxupé 
é a segunda colocada entre as cooperativas e a 29ª 
na classificação geral, considerando os demais seg-
mentos do agro brasileiro classificados pelo ranking.

A Cooxupé também é destaque como a 3ª 
maior cooperativa com melhor resultado em sobras 
e a 15ª neste quesito na relação geral das 50 empre-
sas analisadas. É também a 5ª cooperativa brasileira 
com o maior volume de ativos totais (35ª colocada 
neste quesito dentre todos os segmentos analisados 
do agronegócio brasileiro); a 7ª cooperativa brasilei-
ra com maior receita líquida (24ª na relação de todas 
as empresas do país contempladas pelo ranking); 
e 9ª cooperativa em relação ao patrimônio líquido 
(sendo a 38ª neste levantamento que inclui os desta-
ques de todas as áreas).

ções e os protocolos de segurança sani-
tária.

A programação dos cursos de 
aperfeiçoamento envolve temas como 
Manutenção e Operação de Máquinas, 
Aplicação de Defensivos, Classificação 
e Degustação de café, Manejo Integrado 
de Pragas e Doenças, Gestão da Proprie-
dade, Técnicas de Pós-Colheita e de Qua-
lidade do café, entre outros.

A parceria, que teve início em 2011, 
tem como objetivo levar conhecimento 
ao homem do campo e já capacitou mais 
de 30 mil pessoas desde a primeira edi-
ção.

O presidente da Cooxupé, Carlos 
Augusto Rodrigues de Melo, ressalta a 
importância deste convênio. "As ações 
do Sistema Faemg/Senar Minas contri-
buem para que nossos cooperados am-
pliem seus conhecimentos, aperfeiço-
ando cada vez mais a atividade cafeeira 
dentro de suas propriedades", diz.

Cursos levam capacitação 
para os cooperados

Reunião virtual da 
Frente Parlamentar do 
Café discute impactos 
da seca

No levantamento, realizado pela Serasa Experian, é ainda a 3ª maior 
do estado mineiro, considerando todos os segmentos do agronegócio

Ranking Globo Rural 2020: 
Cooxupé é a maior cooperativa 
de Minas Gerais
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M O T I V O S  PA R A  C O M E M O R A R

O complexo iniciou suas atividades em 1892 e, atualmente, é o maior do hemisfério sul

Porto de Santos 
completa 129 anos

O Porto de Santos completou 129 anos de atividades consoli-
dando a posição de maior complexo portuário do hemisfério sul. A 
data é celebrada com base na inauguração do primeiro trecho de 
cais, que aconteceu em 02 de fevereiro de 1892, com uma extensão 
de apenas 260 metros.

Na década de 1980, o complexo movimentou mais de 23 mi-
lhões de toneladas de carga, fortalecendo sua importância para a 
economia e logística brasileira. Em 2020, ocorreu uma movimenta-
ção recorde de 146 milhões de toneladas, respondendo por cerca 
de um terço da balança comercial do Brasil. O porto é o principal 
responsável pelo escoamento das exportações da Cooxupé que, em 
2020, embarcou 5,9 milhões de sacas.

Atualmente, o Porto de Santos ocupa um braço de água natu-
ral, no qual foram instalados os terminais de carga que alcançam os 
municípios de Santos, Cubatão e Guarujá.Porto tem importante papel na economia brasileira no escoamento das produções

PARA QUEM
PROCURA 
RESULTADOS
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Cuidados e preparação 
para a sua colheita

Por Desenvolvimento Técnico de Carmo do Rio Claro

Os eventos climáticos de estresse hídrico 
ocorridos no período que antecederam o flo-
rescimento e após o florescimento, ocasiona-
ram diferentes estádios de desenvolvimento 
dos frutos. O cafeicultor deve ter a atenção na 
hora da colheita, pois pode por em risco todo 
trabalho de uma safra inteira. O ideal é quando 
a maioria dos frutos estiverem maduros (cere-
ja). Como o processo de colheita, geralmente 
ocorre numa mesma época devido a falta de 
mão de obra nas regiões produtoras em nosso 
país, essa concentração leva alguns produto-
res a optar por antecipar esse processo.

Colher antes da hora aumenta a probabi-
lidade de o produtor obter uma porcentagem 
de frutos verdes acima do recomendado. Isso 
não é bom! 

Diante disto é necessário atenção redo-
brada no que se refere ao ponto ideal de co-
lheita e avaliarmos a possibilidade do uso de 
maturadores ou retardadores de desenvolvi-
mento dos frutos que podem ajudar, e desta 
forma, diminuir os riscos. É importante tam-
bém fazer uma boa programação para contro-
lar volumes de tarefas nos terreiros e secado-
res.

Deixe tudo pronto antes de iniciar a co-
lheita, pois a duração da colheita deve ser a 
mais curta possível. Alguns cuidados essen-
ciais devem ser tomados antes do início do 
processo:

• Fazer a dessecação e o controle do mato; 

• Muito cuidado ao se usar o glifosato para que não haja deriva atingindo folhas e 
frutos que são detectados como resíduos no grão de café comercial;

• Realizar manutenção preventiva em toda infraestrutura da fazenda;

• Não estocar insumos agrícolas nas tulhas de café ou no processo de benefício e 
secagem;

• Manter os terreiros conservados, sem rachaduras e limpos para o início da colheita;

• Plantas com manejos fitossanitários e nutricionais adequados resultam em frutos 
bem desenvolvidos e com o máximo de características para se obter qualidade. 

Nesta fase é grande a 
importância do gerenciamento 

da atividade cafeeira, o produtor 
deverá fazer o levantamento de 

recursos materiais e financeiros, 
revisão da infraestrutura de 

pós-colheita, manutenção de 
máquinas e implementos de 

colheita e também a necessidade 
de quantificar a quantidade de 

mão de obra que será usada para 
o período da colheita.

Manter os terreiros 
conservados e limpos para 

o início da colheita

Não estocar 
insumos agrícolas 
nas tulhas de café

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

Mais um susto! As condições 
meteorológicas de janeiro voltaram 

a causar preocupação
Depois de um dezembro chuvoso, as condições meteoroló-

gicas de janeiro voltaram a contrariar os registros históricos. As 
chuvas que ocorreram nos dois primeiros decêndios de janeiro 
pareciam indicar que o volume de chuvas ficaria dentro da nor-
malidade. Não foi o que ocorreu! Não choveu nos últimos dez 
dias de janeiro na maioria dos municípios analisados e o volume 
total de chuvas de janeiro ficou muito abaixo da média histórica. 
Observe na tabela 1 que em vários municípios o volume de chu-
vas foi inferior à metade o volume histórico.

As chuvas se distribuíram durante os dois primeiros decên-
dios (tabela 4). O último decêndio do mês foi quente e seco. Esta 
condição desfavorável, temperaturas altas e ausência de chuvas, 
provocou a ocorrência de elevado déficit hídrico, muito superior 
ao déficit hídrico histórico do mês (tabela 1), em uma fase de ex-
trema exigência e importância para o cafeeiro – FINAL DA FASE DE 
DEFINIÇÃO DO TAMANHO DO FRUTO e INÍCIO DO ESTÁDIO DE DE-
FINIÇÃO DO PESO DO GRÃO. Na tabela 3 encontra-se a distribui-
ção do déficit por decêndio. Observe que todo o déficit de janeiro 
ocorreu no último decêndio do mês.

O pequeno volume de chuvas de janeiro reduziu a disponi-
bilidade de água para as plantas. No final de janeiro o armaze-
namento de água no solo se encontrava muito abaixo da média 
histórica para o mês.  Na tabela 2 é apresentada uma análise 
comparativa do armazenamento de água no solo do mês de ja-
neiro, para os anos 2021, 2020 e 2019 e, na tabela 4, encontra-se a 
distribuição das chuvas por decêndio. 

Todos os municípios analisados, com exceção a Serra do 

Salitre, registraram temperatura máxima superior a 30ºC e tem-
peratura média acima da média histórica. São José do Rio Pardo 
registrou a temperatura máxima mais alta 35,6°C e Cabo Verde a 
temperatura mínima mais baixa 14,2ºC (tabela 1).

Os frutos formados na florada que ocorreu no início de ou-
tubro já finalizaram a fase de rápido crescimento/expansão. O ta-
manho total que o fruto poderá atingir, ou seja, a peneira já está 
definida. Inicia-se agora a fase de granação. Da mesma forma que 
na fase de rápido crescimento/expansão, durante as próximas 12 
semanas, a exigência em água e nutrientes será bastante grande. 
A ocorrência de condições meteorológicas adversas - veranicos, 
temperaturas elevadas ou a associação destes dois fatores - pode 
comprometer o enchimento dos grãos e, consequentemente, o 
peso que o fruto poderá atingir.

Vale ressaltar que o cafeeiro teve todas as suas atividades 
fisiológicas comprometidas em função do longo período de con-
dições meteorológicas adversas (março – novembro), com im-
pactos negativos no florescimento, na recuperação vegetativa e 
no desenvolvimento dos frutos. A persistência de condições des-
favoráveis, como as que ocorreram no final de janeiro, poderão 
potencializar os prejuízos à produção de café em 2021 e impac-
tar negativamente no desenvolvimento vegetativo, ou seja, no 
crescimento dos ramos que serão responsáveis pela produção 
de 2022. 

Na página da Cooxupé (http://sismet.cooxupe.com.br:9000) 
estão disponíveis para consulta e download todos os dados cole-
tados pelas estações meteorológicas da Cooxupé.

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS: 
JANEIRO DE 2021

• No Sul de Minas e na região do 
Cerrado Mineiro as chuvas de janeiro 
foram irregulares e muito abaixo da 
média. 

• O déficit hídrico e a temperatura 
média ficaram acima dos registros 
históricos. 

• Número médio internódios 
formados até janeiro: 6.

• Relatos de ocorrência de broca-do-
café na região do Cerrado Mineiro. 
No sul de Minas ocorrência pontual. 

• Evolução na incidência de 
Cercosporiose em folha e fruto no 
Cerrado Mineiro e no sul de Minas.
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MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO
DE CHUVAS  REGIÃO DO SUL DE 
MINAS E CERRADO MINEIRO – 
AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, 
NOVEMBRO, DEZEMBRO 2020 E 
JANEIRO 2021
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