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INÍCIO DA COLHEITA REFORÇA 
IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS PARA 
PREVENÇÃO DA COVID-19
Um dos períodos mais importantes para os cafeicultores chega, mais uma vez, com a necessidade da adoção de uma 
série de medidas de prevenção para assegurar o bem-estar nas propriedades rurais. Confira a cartilha produzida pela 
CNC, EMATER e pelo governo de Minas Gerais para garantir a saúde e segurança no campo.
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Iniciamos o mês de abril com a distribuição das so-
bras aos nossos cooperados. Um valor recorde de R$ 107 
milhões, fruto dos resultados da cooperativa que atingi-
ram a marca também inédita de R$ 325 milhões. Os valo-
res começaram a ser distribuídos no dia 12 de abril, um 
adicional aos recebimentos de nossos associados que 
também foram contemplados com premiações em progra-
mas de certificação, reconhecimento e de restituição de 
capital ao longo de 2020. Um resultado que nos enche de 
orgulho, alcançado graças a vocês, cooperados, que con-
fiam na Cooxupé e caminham junto conosco em todos os 
momentos – inclusive nos mais adversos - fazendo sempre 
prevalecer o espírito cooperativista. 

Junto com o repasse das sobras, a Cooxupé atendeu 
a um chamado de seus cooperados e doou R$ 2,5 milhões 
a hospitais que integram sua área de atuação para o en-
frentamento da pandemia da Covid-19. São 81 hospitais 
de 78 municípios beneficiados e os dirigentes das entida-
des de saúde atendidas foram enfáticos em destacar o 
quão importante e benéfica foi esta ação. 

Além destes acontecimentos tão especiais, tam-
bém estamos prestes a iniciar a colheita em nossa área. 
Momento decisivo e importantíssimo para todos nós. E 
novamente neste ano teremos que conciliar a colheita 
com todos os cuidados necessários para prevenção da 
Covid-19. Ainda vivemos um cenário de pandemia e todas 
as medidas de contenção do vírus precisam ser adotadas 
mais uma vez com muita responsabilidade para garantir o 
bem-estar e a segurança dos trabalhadores e das nossas 
famílias. 

Trazemos nesta edição a cartilha produzida pelo 
Conselho Nacional do Café, EMATER e Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo de 
Minas Gerais com orientações e condutas que devem ser 
adotadas de acordo com órgãos oficiais e de credibilidade 
como Anvisa, OMS e Ministérios da Saúde e da Economia. 
Precisamos manter o coronavírus longe de nossas proprie-
dades. 

Continuando os preparativos para a colheita, esta-
mos promovendo eventos virtuais no canal do Youtube da 
cooperativa com nossos profissionais destacando a impor-
tância dos cuidados na pré-colheita. 

Trazemos nesta edição também as novas regras 
para participação no Especialíssimo, que com muito or-
gulho cresce a cada ano, com o comprometimento do coo-
perado em produzir um café com mais qualidade, aumen-
tando as chances de participar do programa. 

Falando em benefícios com café de qualidade, tam-
bém ocorreu no primeiro trimestre a premiação do Pro-
grama Nespresso AAA aos cooperados participantes do 
Cerrado Mineiro.

Quero também destacar um movimento internacio-
nal que é de extrema relevância para todos nós que pro-
duzimos café no Brasil. A diretora executiva da BSCA (As-
sociação Brasileira de Cafés Especiais), Vanusia Nogueira, 
foi indicada para cargo na diretoria da OIC (Organização 
Internacional do Café). Trata-se de um órgão muito re-
levante de defesa da cafeicultura. A diretora da BSCA foi 
indicada ao Governo Federal por unanimidade pelas enti-
dades da cadeia produtiva de café no País. Temos certeza 
que o café brasileiro será muito bem representado e de-
fendido com Vanusia na OIC. 

Venho também informar que as obras em Patrocínio 
e São Pedro da União continuam e em breve os coopera-
dos destas regiões poderão contar com uma infraestrutu-
ra ainda mais ampla. Em Cabo Verde e Alfenas estamos 
desenvolvendo um plano piloto para incrementar e con-
ferir mais agilidade no recebimento do café. Para esta co-
lheita já estaremos em funcionamento. 

Já no mercado, em abril, tivemos quedas considerá-
veis nos preços do café. Mas diante do cenário financeiro 
mundial, todas as commodities se recuperaram e o café 
também foi beneficiado e vamos encerrando o mês com 
preços do nosso RA1 com 15% de catação nos seus melho-
res níveis, atingindo R$ 800. As colheitas em diversas regi-
ões do país já iniciaram. O tempo está bom, mas preocupa 
a todos. Nestes primeiros quatro meses do ano tivemos 
chuvas abaixo do normal.

Cooperado, o momento é de atenção, empenho e 
dedicação. E temos certeza que juntos, mais uma vez, co-
lheremos os bons frutos de nosso trabalho cooperativista.

COOPERATIVA REGIONAL DE 
CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA
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PATROCÍNIO

Cooxupé investe na 
infraestrutura dos núcleos

Obras em Patrocínio, São Pedro da União, Alfenas e Cabo Verde 
visam aperfeiçoar as condições de atendimento aos cooperados 

e oferecer mais conforto e agilidade

A Cooxupé está investindo em diversos nú-
cleos visando aperfeiçoar as condições de aten-
dimento e oferecer mais conforto e agilidade nos 
diversos serviços prestados aos cooperados.

Em Patrocínio, na região do Cerrado Mineiro, 
estão em andamento as obras de construção do 
Armazém, loja, Centro de Distribuição de Insumos 
e Blocos de Apoios.  Já em São Pedro da União, 
as obras contemplam a construção de uma loja, 
depósito e portaria.

Nos núcleos de Cabo Verde e Alfenas, a Coo-
xupé está investindo na instalação de novas tu-
lhas e no aprimoramento da plataforma para re-
cebimento em bag com o objetivo de aumentar a 
velocidade de descarga do café durante o período 
de safra. Na atual safra, a grande novidade nessas 
duas unidades é o novo modelo de bag BHT (Bag 
salsicha), que permitirá uma maior capacidade 
estática. 

O planejamento e investimento fazem parte 
das diretrizes da Cooxupé, que busca oferecer as 
melhores condições de atendimento e segurança 
para os cooperados e equipes que atuam em seus 
núcleos da cooperativa. SÃO PEDRO DA UNIÃO

CABO VERDE ALFENAS
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Cooxupé recebe tenentes-
coronéis da 18ª Região da Polícia 

Militar de Minas Gerais

No dia 27 de abril, o setor de Segurança Pa-
trimonial da Cooxupé recebeu os tenentes-coro-
néis da 18ª Região da Polícia Militar de Minas Ge-
rais (RPM) de Poços de Caldas, do 12º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM) de Passos, do 29º BPM 
(Poços de Caldas), do 43º BPM (São Sebastião do 
Paraíso) e do 64º BPM (Alfenas) na sede da coo-
perativa, em Guaxupé.

O Estado de Minas Gerais está dividido em 
19 regiões, sendo que 55 municípios da nossa re-
gião se reportam a Poços de Caldas.

O encontro teve como objetivo o comparti-
lhamento das ações do programa Safra Segura, 
que tem como foco o período de colheita do café 
por meio da intensificação do monitoramen-
to, rondas e patrulhamento no campo; além de 
reforçar as ações da Patrulha Rural, da PM, que 
ocorre durante todo o ano para prevenir crimes 
nas zonas rurais. 

Os trabalhos realizados pela Polícia Militar 
são para evitar que o produtor seja um alvo fácil, 
promovendo a melhoria continuada da seguran-
ça no campo. Tanto que na ação de orientação, 
o policial vai até a propriedade explicar ao ca-
feicultor sobre medidas de segurança, além de 
dar dicas do que ele pode fazer para deixar sua 
propriedade mais segura. Já na ação de moni-
toramento, o policial promove a abordagem de 
pessoas e veículos suspeitos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
De acordo com o tenente-coronel Ricardo 

Geraldo Garcia Viana, da 18ª RPM, o produtor deve 
adotar certos comportamentos para aumentar 
ainda mais sua segurança. 

“Conhecer os funcionários que trabalham 
na propriedade; não estocar grandes quantidades 
de café; não deixar máquinas e insumos agrícolas 
expostos, dentro do possível colocar em galpões 
e em locais de difícil acesso; e informar sempre a 
PM e vizinhos a respeito de pessoas e veículos sus-
peitos são algumas medidas que ajudam na segu-
rança da propriedade”, afirma. “Lembrando que 
o número 190 é o canal oficial da Polícia Militar e 
não hesitem em nos chamar”, completa.

Além disso, a Polícia Militar orienta: os car-
ros das propriedades devem permanecer sempre 
trancados e sem os documentos em seu interior; 
não fazer comentários sobre seus bens; participar 
de redes de fazendas protegidas; fazer averigua-
ções de gente ao entorno e dos trabalhadores que 
vem de outras regiões para trabalhar na colheita; 
buscar recursos da internet rural como câmeras, 
alarmes e outros; e atender a polícia na proprie-
dade. 

Segundo a PM, estas ações reduziram o nú-
mero de roubos em 65% em comparação a 2018 e 
em 43% em comparação a 2019.

Encontro tratou sobre as ações da PM em período de colheita e ao longo do 
ano para prevenção de crimes nas zonas rurais

Conhecer os funcionários 
que trabalham na 

propriedade; não estocar 
grandes quantidades de 

café; não deixar máquinas 
e insumos agrícolas 
expostos, dentro do 
possível colocar em 

galpões e em locais de 
difícil acesso; e informar 
sempre a PM e vizinhos 
a respeito de pessoas e 
veículos suspeitos são 
algumas medidas que 

ajudam na segurança da 
propriedade 

RICARDO GERALDO GARCIA VIANA
TENENTE-CORONEL DA 18ª RPM

Ações do Programa Safra 
Segura evitam que produtor 

seja um "alvo fácil" de crimes
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Cooxupé promove lives para informar
produtor sobre preparativos e cuidados na

pré-colheita e cafés especiais
Eventos on-line são direcionados a cada região e trazem informações importantes 

para cafeicultores direto do canal do Youtube da Cooxupé
O mês de abril tradicionalmente marca o início da 

colheita do café. Neste ano, por conta da pandemia, os 
eventos presenciais não aconteceram, mas cumprindo seu 
papel de levar informação de qualidade aos cooperados e 
prepará-los para este momento tão importante, a Cooxupé 
promove uma série de lives em seu canal do Youtube para 
os produtores de cada região de sua atuação.

A primeira etapa das lives, que teve início em 20 de 
abril, abordou “Os preparativos e cuidados na pré-colhei-
ta”, com a participação de Mário Ferraz, engenheiro agrôno-
mo e gerente do desenvolvimento técnico da cooperativa; 
Maciel Yukio Nishioka, engenheiro agrônomo e coordena-
dor do desenvolvimento técnico na região dos lagos; o co-
mandante da Polícia Militar de Guaxupé, Capitão Salgado; 
o presidente Carlos Augusto Rodrigues de Melo e o vice-
-presidente Osvaldo Bachião Filho.

Os participantes também estiveram presentes nas li-
ves para os produtores da Alta Mogiana de SP, no dia 22 de 
abril, e para o Sul de Minas, realizada em 27 de abril. Já o 
encontro do dia 29 de abril contou com a participação de 
Edson Guerrero, coordenador técnico de sustentabilidade 
da Cooxupé.

A programação das lives segue em maio com a partici-
pação da diretoria da Cooxupé e do professor Flávio Borém, 
do Departamento de Engenharia da UFLA, com o tema “Ca-
fés Especiais”.

 
CONFIANÇA E 
ÓTIMOS RESULTADOS  
Abrindo a série de lives, o presidente Carlos Augusto 

Rodrigues de Melo comentou sobre os resultados inéditos 
do último ano e a importância da confiança dos coopera-
dos na diretoria e em toda a equipe de colaboradores da 
Cooxupé.

“Desde quando assumimos a diretoria já falávamos 
que a meta era estarmos próximos dos cooperados. Infeliz-
mente a pandemia nos tirou essa oportunidade do presen-
cial para discutir temas importantes sobre nossas proprie-
dades e da cooperativa. No entanto, achamos este meio 
virtual de chegar até vocês”, comentou.

Os cuidados com a colheita foram lembrados pelo 
vice-presidente da cooperativa Osvaldo Bachião Filho. “Re-
sultados bons dependem de uma boa colheita e os cuida-
dos nesta etapa fazem toda a diferença na qualidade do 
café”, finalizou.

 PLANEJAMENTO DA COLHEITA 
Nishioka iniciou as orientações aos produtores falan-

do sobre a importância do planejamento das ações e trou-
xe um checklist importante para evitar atrasos e perdas na 
parte operacional da colheita como conhecer alguns aspec-
tos do solo, controle fitossanitário, histórico de qualidade 
dos talhões e das cultivares plantadas. “É preciso conhecer 
a real capacidade de processamento da propriedade para 
planejar a colheita. Dessa forma você irá colher diariamen-
te apenas o que consegue processar evitando perdas, des-
perdícios e prejuízos financeiros”, disse.

Outro ponto importante destacado foi a limpeza de 
todas as estruturas e máquinas, além da higiene e manu-
tenção dos terreiros. “Café é alimento, então, necessita de 
um local limpo para ficar. Deve-se eliminar focos contami-
nantes e resíduos de outras safras porque elas podem pre-
judicar a nova. A partir do momento que é iniciada a colhei-
ta, a limpeza precisa ser diária”, completa o engenheiro.

A calibração dos medidores de umidade do café e do 
termômetro dos secadores também foram lembrados pelo 
membro da equipe técnica ao explicar que esses dois pon-
tos influenciam na etapa final do café e podem trazer preju-
ízos se feitos fora do ponto recomendado. Além do controle 
cultural da broca do café, que durante a colheita é o melhor 
momento para se fazer, e a utilização e aplicação correta de 
agroquímicos também foram pontos abordados.

Mário Ferraz completou a participação lembrando do 
manejo e dos cuidados com Cipó-Babão que pode apare-
cer com frequência nas lavouras e compromete a safra. “O 
planejamento na pré-colheita é o primeiro passo para uma 
colheita eficiente. Uma hora de planejamento economiza 
10 horas operacionais”, explicou o gerente.

Ferraz alertou ainda que a cooperativa oferece o ser-
viço de calibrar os medidores de umidade antes de iniciar a 
safra, além da continuidade da campanha do Laboratório 
de Análises de Solo.

Tema: Cafés Especiais
Participantes: Flávio Meira Borém, Mario Ferraz e diretoria
Quando: 
04 de maio, às 19h00 – Região dos Lagos
06 de maio, às 19h00 – Alta Mogiana SP
11 de maio, às 19h00 – Sul de Minas
13 de maio, às 19h00 – Cerrado Mineiro

Maciel Yukio Nishioka, engenheiro agrônomo e 
Desenvolvimento Técnico da Cooxupé, apresentou um 
importante checklist para evitar atrasos e perdas na 

parte operacional da colheita

Presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues 
de Melo, falou sobre os resultados inéditos do 
último ano e a importância da confiança dos 

cooperados na cooperativa

Osvaldo Bachião Filho, vice-presidente da cooperativa,
falou sobre os cuidados com a colheita do café
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A partir deste mês de abril, a Cooxupé inicia o re-
cebimento de cafés para participação do Programa Es-
pecialíssimo 2021. No total serão selecionados os 50 
melhores (maior pontuação) lotes das categorias Cereja 
Descascado e Natural. Entre as novidades deste ano está 
a premiação em dinheiro que o cooperado concorrerá, re-
presentando uma soma total de R$ 330 mil e tendo todas 
as categorias com valor de prêmio maior do que em 2020. 
Além disso, os premiados terão a oportunidade de inte-
grar os blends de cafés de edições limitadas e especiais 
produzidas pela Torrefação Cooxupé.

Para participar do Programa Especialíssimo os coo-
perados devem considerar as amostras reais de depósito 
e seguirem alguns critérios como quantidade mínima de 
10 sacas por lote, estar com o CAR - Cadastro Ambiental 
Rural – atualizado nos órgãos competentes e na Cooxu-
pé, ter fidelidade mínima de 80% na cooperativa, além 
de possuir boas práticas na produção e colheita, com no 
mínimo de 75% de resultado obtido no questionário de 
Diagnóstico de Sustentabilidade do Cooperado. Outros 
critérios exclusivos do programa são que o produtor não 
pode fazer parte da Diretoria ou ser colaborador da Coo-
xupé. 

COMO FUNCIONA 
O café depositado na cooperativa passará pela clas-

sificação e, ao ser identificado a partir de 83 pontos, será 

encaminhado à SMC (Specialty Coffees) para validar as 
características de café especial. A avalição dos lotes é re-
alizada por meio de uma prova cega que, entre os pontos 
avaliados, os classificadores analisam atributos do café 
como acidez, doçura, corpo, balanço e retro gosto e aro-
mas como frutados, enzimáticos, caramelados e florais. 
Na classificação de qualidade também são separadas as 
categorias “natural” - frutos maduros com casca que são 
secos com polpa e mucilagem - e o “cereja descascado”, 
quando a casca externa é retirada para se fazer a secagem 
das sementes. 

O objetivo do programa é valorizar e incentivar cada 
vez mais os produtores rurais que têm se dedicado a pro-
duzir cafés especiais, de melhor qualidade. “A cada ano 
somos surpreendidos com o crescimento da produção 
de café de qualidade. Em 2020, por exemplo, o Programa 
Especialíssimo teve um crescimento de 88% no volume 
de recebimento de sacas, o que deixa evidente o compro-
metimento dos cooperados em relação aos manejos ne-
cessários para a produção de cafés especiais, agregando 
valor e maior rentabilidade”, afirma Carlos Augusto Rodri-
gues de Melo, presidente da cooperativa. 

Os cooperados que tiverem dúvidas sobre como 
participar do Especialíssimo podem consultar um repre-
sentante do núcleo mais próximo. O café deve estar de-
positado na Cooxupé ou na SMC até o dia 30 de setembro 
deste ano.

PREMIAÇÃO
Todos os 50 cooperados serão convidados para um 

evento promovido pela Cooxupé para receberem a pre-
miação. O lote campeão do Programa Especialíssimo será 
premiado no valor de R$ 50 mil. Os segundo e terceiro lu-
gares ganharão R$ 30 mil e R$ 20 mil respectivamente. 
Para o quarto lugar a premiação é R$ 13 mil; quinto lugar 
R$ 12 mil; sexto lugar R$ 11 mil; sétimo lugar R$ 10 mil; 
oitavo lugar R$ 9 mil; nono lugar R$ 8 mil; e décimo lugar 
R$ 7 mil. Quem ficar entre o 11º e 50º lugares a premia-
ção será de R$ 4 mil para cada. Os 10 primeiros finalistas 
receberão também um troféu de participação durante a 
cerimônia que acontece no final deste ano. 

E S P E C I A L Í S S I M O  2 0 2 1

Cooxupé inicia recebimento de cafés para o programa
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O programa Donas do Café tem chama-
do a atenção não só das cooperadas Cooxupé, 
mas também dos clientes da SMC Specialty 
Coffees, empresa controlada pela cooperativa 
que atua no ramo de cafés especiais. Na últi-
ma edição do Folha Rural, a SMC conversou 
com Freda Yuan, da Origin Coffee Roasters, 
de Londres, na Inglaterra. Ela comentou como 
percebe o nicho de cafés produzidos por mu-
lheres crescendo em seu mercado atuante e 
afirma que essa demanda só tem a crescer. 

Outra empresa que se mostrou interes-
sada no projeto foi a Sandalj Trading, uma das 
parceiras mais antigas da SMC. Quatro profis-
sionais da equipe da importadora trocaram 
um pouco de suas experiências para colaborar 
com o projeto. O vídeo na íntegra está disponí-
vel no Instagram da SMC (@smccafebr) e nós 
compartilhamos aqui alguns trechos dessa 
entrevista:

COMO FOI O INÍCIO 
DA SUA HISTÓRIA NO CAFÉ?

Paola: Na verdade, no início, eu nem 
tomava café. Comecei a trabalhar na Sandalj 
e com o tempo fui me acostumando a sentir 
o aroma da torra, comecei a conhecer as his-
tórias dos produtores, e isso instigou a minha 
curiosidade. Agora não consigo mais viver sem 
café. 

Raffaela: Minha carreira começou há 30 
anos atrás, e naquela época confesso que o 
mercado de cafés especiais era realmente um 
“mundo dos homens”. Eu encarei isso como 
um desafio e segui em frente.

PARA VOCÊS, QUAL O 
IMPACTO EM TER CADA 
VEZ MAIS MULHERES 
ENVOLVIDAS EM TODAS 
AS ÁREAS DESSE SETOR?

Theresa: Eu me sinto extremamente 
sortuda em poder trabalhar com mulheres tão 
incríveis dentro da minha empresa, e fico mui-
to feliz de ver cada vez mais produtoras ati-
vas, produzindo seus cafés. Acredito que nós 
fazemos do ambiente de trabalho um lugar 
melhor, seja ele qual for, e cada uma de nós 
somos um exemplo forte para nossa família, 
nossa comunidade e para a própria indústria 
de café, que tem assistido nosso crescimento. 
É um impacto 100% positivo e necessário.

Raffaela: Hoje em dia as mulheres estão mais 
envolvidas na cafeicultura e elas buscam por uma vida 
mais sustentável, participando de ações que comba-
tam as mudanças climáticas, por exemplo, e claro, que 
diminuam a diferença de gênero. Nessa caminhada, 
todos saem ganhando.

QUAL A MENSAGEM QUE VOCÊS 
DEIXAM PARA AS PRODUTORAS, 
COOPERADAS E PARCEIRAS 
DA COOXUPÉ E SMC?

Paola: Eu espero que todas tenham muita co-
ragem e que nunca desistam de suas ideias. Sigam 
em frente para alcançar seus objetivos e continuem 
aprendendo umas com as outras. Aproveitem as expe-
riências e tudo que o projeto irá trazer a vocês. O mun-
do do café é muito bonito e cheio de coisas e pessoas 
boas.

Theresa: Deixo essa mensagem me colocando 
junto de vocês. Vamos continuar buscando por nosso 
espaço sem deixar que nada nos abale, pois nós per-
tencemos sim ao lugar que ocupamos e aos que ainda 
estão por vir.

Bianca: É um prazer participar do projeto Donas 
do Café. Mesmo aqui do outro lado, na Itália, conse-
guimos contribuir para o crescimento profissional das 
mulheres e isso é muito gratificante. Queremos conhe-
cer todas elas e suas histórias, para que possamos di-
vulgar esse trabalho tão interessante por aqui, junto 
de nossos clientes.

“Donas do Café” é um projeto SMC Specialty Co-
ffee em parceria com a Cooxupé e visa enaltecer o tra-
balho da mulher no campo e agregar valor aos cafés 
de alta qualidade produzidos por ela. Em breve nas 
redes sociais da SMC serão divulgadas as próximas 
ações do projeto.

Vamos continuar 
buscando por nosso 
espaço sem deixar 

que nada nos abale, 
pois nós pertencemos 

sim ao lugar que 
ocupamos e aos que 
ainda estão por vir.

THERESA  SANDALJ
CEO DA SANDALJ TRADING

Donas do Café:
colhendo os bons frutos

Theresa Sandalj, CEO da Sandalj Trading, uma das parceiras 
mais antigas da SMC
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Atualmente, a cooperativa conta com 720 proprie-
dades que fazem parte do programa de sustentabilidade. 
"Os participantes produzem café atendendo aos níveis de 
qualidade e às condições sociais e ambientais exigidas pela 
empresa, além disso todos acabam recebendo acréscimo 
por saca de café comercializada", explica Edson Guerrero, 
coordenador técnico de sustentabilidade da cooperativa.

A Cooxupé conta com uma gama grande de proprieda-
des, com vários microclimas, que permite compor um blend 
que atende perfeitamente às expectativas da empresa suí-
ça. Para o presidente da cooperativa, Carlos Augusto Rodri-
gues de Melo, o programa valoriza os produtores e mostra a 
importância do seguimento produtor dentro da cadeia café. 

"É de extrema importância mostrar ao mercado que 
ações bem planejadas são capazes de produzir cafés de 
qualidade assegurando a rastreabilidade dos lotes, garan-
tindo níveis seguros de uso de defensivos e proporcionando 
a segurança de que a mão de obra empregada recebeu to-
das as condições dadas pela lei", diz Melo.

Um intenso trabalho é desenvolvido pela cooperativa 
para auxiliar o associado a produzir um café de qualidade, 
com valor agregado e atender aos mercados mais exigen-

Com o objetivo de incentivar e remunerar as práticas 
sustentáveis de cultivo do café de excelência e que contri-
buem para a proteção do meio ambiente, o Programa AAA 
da Nespresso repassou R$ 4.365.063 em bonificação neste 
mês de abril para os cooperados da Cooxupé da região do 
Cerrado Mineiro. O pagamento refere-se à produção en-
tregue no primeiro trimestre de 2021, que totalizou 65.983 
sacas.

tes. "Para nós, produtores, a bonificação da Nespresso é de 
grande importância e reforça que o trabalho de gestão de-
senvolvido pela cooperativa segue no caminho certo e nos 
estimula cada vez mais a produzir café de qualidade", decla-
ra César Jordão, cooperado de Monte Carmelo.

Já para o produtor Claudio José Tofanello, de Serra do 
Salitre, fazer o que gosta e ter reconhecimento tanto pesso-
al quanto financeiro é sem dúvida muito gratificante. "Mais 
que um programa, a Nespresso é um canal direto entre nós 
do campo e o consumidor, que gera benefícios para todos", 
afirma.

O pagamento refere-se à produção entregue no primeiro trimestre de 2021, que totalizou quase 66 mil sacas

Programa AAA da Nespresso bonifica cooperados 
do Cerrado com mais de R$ 4 milhões

César Jordão - 
cooperado de Monte Carmelo

Claudio José Tofanello - 
cooperado de Serra do Salitre
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O desempenho histórico alcançado pela 
Cooxupé em 2020 permitiu à cooperativa 

registrar uma distribuição inédita aos coo-
perados de R$ 107 milhões em 2021, referen-

tes às sobras geradas pelos resultados na 
ordem de R$ 325 milhões. 

Desde o dia 12 de abril, os valores 
correspondentes - que serão um adicional ao 

recebido no ano passado -  já começaram a 
chegar para os cooperados.  No último ano 
as premiações em espécie foram feitas por 

programas de certificação, reconhecimento, 
qualidade do café e de restituição de capital.

Importante lembrar que o recebimento 
de cada produtor varia de acordo com a pro-
porção das operações específicas realizadas 

com a Cooxupé no decorrer do ano, seguindo 
as regras estatutárias da cooperativa. 

Confira o depoimento de alguns coope-
rados sobre a distribuição dos valores.

Os excelentes resultados alcançados pela cooperativa garantiram 
a distribuição inédita de mais de R$ 107 milhões

Cooxupé faz distribuição de sobras 
histórica aos cooperados

Melhor do que receber a quantia 
da distribuição das sobras, 
é saber a performance que a 
Cooxupé teve, que é reflexo da 
confiança de seus cooperados e 
da competência da cooperativa 
no mercado, principalmente, 
na comercialização do café. 
A minha grande preocupação, 
como produtor, é ter a certeza 
que a cooperativa está tomando 
as decisões certas. E esse 
resultado é a prova de que 
a Cooxupé está no caminho 
certo. Parabéns para todos 
nós e, principalmente, para os 
colaboradores da cooperativa. 

A Cooxupé realiza um excelente 
trabalho com o produtor, especialmente 
com o de café, que é o meu caso. Sua 
organização, competência e trabalho é 
de grande importância, gerando riqueza 
e desenvolvimento, e agregando valor 
ao nosso produto. Inclusive, ajudando 
muito em resultados positivos para a 
balança comercial do nosso País. Sem a 
Cooxupé, o produtor de café teria muitas 
dificuldades em ter sucesso em sua 
atividade. Essa distribuição de sobras é 
mais uma grande ajuda ao produtor, que 
enfrenta muitas dificuldades em seu 
cotidiano, especialmente com o clima, que 
a cada ano surpreende com adversidades 
que refletem nas lavouras. Quero aqui 
deixar o meu agradecimento à Cooxupé 
pela cooperação e pela parceria que é de 
fundamental importância para o nosso 
sucesso. Muito obrigado!

A Cooxupé, mais uma vez, apresenta 
um excelente resultado. Por isso, 
gostaria de parabenizar a diretoria 
e todos os seus colaboradores pelo 
excelente trabalho durante um 
ano extremamente difícil, devido 
à pandemia, e que comprometeu a 
nossa eficiência. Ter esse resultado 
diante de todo cenário prova que a 
equipe da cooperativa soube atuar 
de maneira perfeita. A diretoria 
conseguiu enxergar, dentro das 
dificuldades, outras alternativas 
que nos fizeram ter um resultado 
excepcional. Além disso, parabenizo 
a cooperativa por manter um fundo 
de reserva robusto para proteger 
seus cooperados de eventuais 
adversidades. A Cooxupé é nossa, e 
nós somos a cooperativa. Devemos 
sempre enxergar lá na frente, que é 
onde queremos chegar!

Quero parabenizar a Cooxupé 
que irá devolver mais de 107 
milhões aos cooperados. 
Em plena pandemia, tempos 
difíceis, muitas empresas 
fechando e a nossa 
cooperativa distribuindo 
parte das sobras e ainda 
ajudando a área da Saúde no 
combate à pandemia. Temos 
que reconhecer o trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
e, por isso, deposito 100% da 
minha safra na cooperativa.

Parabenizo toda a 
diretoria da Cooxupé 
pelos resultados e 
distribuição de sobras 
aos cooperados. Tenho 
um orgulho enorme 
de fazer parte dessa 
família!

A Cooxupé trabalha 
com muita seriedade 
e isso traz uma 
segurança muito 
grande para os 
cooperados, ainda mais 
dando esse retorno 
com as sobras. Sendo 
assim, acredito que a 
cooperativa se torna 
imbatível.

Eu queria agradecer à 
Cooxupé que tem ajudado 
tanto seus cooperados. 
O valor distribuído 
pela cooperativa é de 
muita valia e nos ajuda 
demais, ainda mais 
em plena pandemia e 
neste momento de crise 
que o Brasil enfrenta. 
Sou muito grato 
pela honestidade da 
cooperativa.

FABIANO A. GOMES DE SOUZA
COOPERADO DE CACONDE

ANTÔNIO DE PÁDUA C. FERREIRA
COOPERADO DE MONTE CARMELO MÁRIO ALVARENGA

COOPERADO DE SANTO 
ANTONIO DO AMPARO

JULGACY JOSÉ GONÇALVES
COOPERADO DE ALPINÓPOLIS

MAGNO CORSINI LUCAS
COOPERADO DE MACHADO

JOSÉ AUGUSTO PURCINO
COOPERADO DE CACONDE

LUIZ ANTÔNIO MOURA
COOPERADO DE SÃO 
TOMÁS DE AQUINO
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Em abril, o Café Evolutto – produzido pela Torrefação 
da Cooxupé - doou 6 toneladas de pó da bebida para a cam-
panha Band Contra Fome, que está arrecadando alimentos 
para distribuir às famílias brasileiras que estão vivendo em 
extrema pobreza neste cenário de pandemia da Covid-19.

A doação do café foi recebida pelas instituições AMIGOS 
DO BEM, CUFA (Central Única das Favelas) e GERANDO FAL-
CÕES, todas de São Paulo/SP.

Para o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodri-
gues de Melo, ter a oportunidade de colaborar com esta im-
portante ação, por meio da doação de cafés produzidos pela 
cooperativa, é uma grande satisfação, principalmente, nos 
tempos em que se sente o forte impacto da pandemia. 

“O papel social que a campanha Band Contra a Fome 
está desempenhando é fundamental, pois consegue colabo-
rar com milhões de famílias que hoje, infelizmente, sofrem de 
fome. Por essa razão, temos a enorme satisfação em oferecer 
o nosso Café Evolutto neste movimento que está ajudando a 
transformar a vida de inúmeras pessoas”, conclui.  

SOBRE O 
CAFÉ EVOLLUTO

O Café Evolutto é a marca pioneira da 
torrefação própria da Cooxupé, que atua há 36 
anos no mercado brasileiro. A linha – que inclui 
café torrado e moído, espresso e cappuccino - 
pode ser encontrada nos estados de Minas Ge-
rais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina 
e também pelo e-commerce.

A unidade fabril está sediada em Gua-
xupé, sul de Minas Gerais, onde também está 
situada a matriz da cooperativa. A Torrefação 
Cooxupé vem se consolidando no segmento 
entre as maiores indústrias de café do Brasil. 
Além da marca Evolutto, a Cooxupé também 
produz os Cafés Terrazza, Prima Qualità, entre 
outras.

S O L I D A R I E D A D E

Marca de café produzida pela Torrefação colaborou com ação nacional de arrecadação 
de alimentos para ajudar no combate à fome durante a pandemia

Campanha Band Contra a Fome recebe doação 
da Cooxupé de 6 toneladas de Café Evolutto

anuncio_pinha_255x160mm_coaxupe_Mar_2021.indd   1 3/17/21   4:56 PM

Doações foram recebidas 
pela Amigos do Bem, CUFA e 
Gerando Falcões de São Paulo



11

ABRIL 2021 •

leve um 
derriçador 
Stihl para
a sua colheita
com Vantagens
Exclusivas.
ƒ

0800 707 5001  |  colheitadocafe.stihl.com.br

*Garantia válida somente para KA 85 R SP WR 6 e/ou WR 9 por defeito de fabricação.
**Revisão gratuita entre as safras de 2021 e 2022 para o derriçador KA 85 R SP WR 6 e/ou WR 9 ou o modelo KA 120 SP WR 6 e/ou WR 9 adquirido(s) de 22/01 a 30/06 de 2021.

Aproveite descontos especiais
nas ferramentas KA 85 R SP WR 6,
KA 85 R SP WR9 e implemento
SP 20 - Derriçador de Café.

Na compra de um
Derriçador de Café KA
85 R SP WR 6 e/ou WR 9,
você ganha garantia até
o final da safra de 2022*.

Comprando um KA 85 R SP
e/ou KA 120 R SP com
o implemento SP 20,
você tem direito
a uma revisão gratuita,
paga pela STIHL**.
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Cooxupé atende cooperados e doa 
R$ 2,5 milhões para hospitais de 

sua área de atuação

E M  B O A  H O R A

O valor foi destinado a 78 cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo 
para ajudar, preferencialmente, no combate à pandemia da Covid-19

riais, equipamentos, valores e iniciativas solidárias. 
Sendo assim, agradecemos a Cooxupé pela expres-
siva doação, que certamente fará a diferença para 
pacientes e profissionais da saúde que estão na li-
nha de frente desta batalha. Com o apoio de vocês, 
nossa missão se faz cada dia mais forte”, afirmou.

O presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Ro-
drigues de Melo, destaca que o período ainda está 
repleto de incertezas e adversidades. Por isso, re-
quer cuidados e, principalmente, solidariedade, 
que é um dos princípios do cooperativismo. 

"Neste momento que vivemos devemos voltar 
nossas ações e esforços na luta contra o vírus. E, por 
meio da confiança de nossos cooperados, foi pos-
sível disponibilizar essa contribuição em prol das 
comunidades onde a cooperativa está presente. 
Juntos, sempre seremos mais fortes", conclui Melo.

A diretoria da Cooxupé e seu Conselho de Ad-
ministração, atendendo a um pedido dos coopera-
dos, aprovaram a doação de R$ 2,5 milhões para 
hospitais locais e regionais que integram a área de 
atuação da cooperativa, preferencialmente, para o 
enfrentamento da pandemia da Covid-19. A desti-
nação dos valores às instituições de saúde foi feita 
a partir do dia 13 de abril. 

Ao todo, a doação chegou a 81 hospitais de 78 
municípios das regiões do Sul de Minas, Cerrado 
Mineiro e média mogiana do estado de São Paulo. 
Sendo que do total doado, R$ 1,5 milhão contem-
plou os hospitais locais de cidades onde a Cooxupé 
atua, sendo a distribuição dos valores feita de acor-
do com o volume de recebimento de café do muni-
cípio. Já o restante, R$ 1 milhão, foi destinado a 12 
hospitais regionais de 8 cidades da área de ação da 
cooperativa, levando em consideração o número de 
leitos, volume de recebimento de café e número de 
funcionários.

Em agradecimento à Cooxupé pela doação, o 
prefeito de Monte Carmelo, Paulo Rocha, reforçou o 
papel da cooperativa para o município. “A Cooxupé 
já contribui muito com a geração de renda e em-
prego em nossa cidade e em um ato de desprendi-
mento de todos os cooperados e diretoria estamos 
recebendo, pela segunda vez, essa doação que será 
aplicada na área da Saúde em Monte Carmelo”, dis-
se. “No ano passado, a Cooxupé também fez essa 
doação e foi de grande valia, pois conseguimos ad-
quirir camas e equipamentos para ampliar o núme-
ro de leitos de UTI. Agradecemos muito a cooperati-
va por esse ato de caridade”, completou.

O superintendente Geral da Santa Casa de 
Misericórdia de Passos, Daniel Porto Soares, frisou 
que a solidariedade vem sendo uma das marcas re-
gistradas das empresas e da população do Sul de 
Minas no enfrentamento da pandemia da Covid-19, 
e aproveitou para demonstrar sua gratidão à coope-
rativa pela doação.

“A Santa Casa de Passos estabeleceu proto-
colos e estrutura especial para o atendimento de 
pacientes com a doença e tornamos público seu re-
conhecimento e gratidão por cada doação de mate-

EM 2020, A 

COOXUPÉ DOOU 

R$ 2 MILHÕES 

AOS HOSPITAIS 

PARA O 

ENFRENTAMENTO 

DA PANDEMIA

É com muita alegria e satisfação que 
recebemos essa doação da Cooxupé, que 
mostra a grandeza de sua administração 
e de seus cooperados. Este valor tem 
uma importância inestimável na aquisição 
de equipamentos para o hospital para 
atender cada vez melhor a população. 
A união de forças nesse momento de 
pandemia que vivemos é fundamental, 
pois a doença não escolhe pessoa, classe 
social e nem idade. E quando ela chega, 
o hospital tem que estar pronto para 
atender a todos que precisam. Obrigado!

Estamos muito felizes e gratos 
com a doação da Cooxupé, pois por 
meio dela poderemos investir em 
nossa infraestrutura para melhor 
atender os pacientes diagnosticados 
com Covid-19. E após passarmos 
por essa pandemia poderemos 
utilizar a estrutura para os demais 
atendimentos. É um ganho para hoje 
e que poderá ser usado nos próximos 
meses e anos!

PAULO SEVERO
DIRETOR DO HOSPITAL SANTA 
TEREZINHA DE MONTE CARMELO

SÉRGIO OLIVEIRA DE LIMA
DIRETOR TESOUREIRO DA IRMANDADE 
DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ
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Em nome da prefeita Dayse 
Maria Silva Galante, quero 
agradecer a Cooxupé por esta 
doação, assim como foi feito 
no ano passado, em que o valor 
veio em um ótimo momento e 
investido no enfrentamento 
da Covid-19. Agora, vamos 
nos reunir com o secretário 
da Saúde para verificar a 
destinação mais eficaz deste 
valor em benefício da nossa 
população. Obrigado!

Agradeço à cooperativa Cooxupé 
pelo seu empenho e toda ajuda que 
vem nos dando desde o ano passado, 
colaborando conosco neste momento 
difícil que enfrentamos da pandemia 
da Covid-19. Esse desprendimento da 
Cooxupé nos traz uma maior facilidade 
e conforto para adquirir alguns 
equipamentos, que irão colaborar 
no atendimento à população. Muito 
obrigado, mais uma vez, e vamos usar 
essa doação com dedicação para que 
todos possam ser beneficiados.

Gostaria de agradecer 
à Cooxupé por mais 
essa doação feita 
ao hospital, muito 
oportuna e providencial, 
principalmente, em razão 
da situação de pandemia 
que vivenciamos. Muito 
obrigado e que Deus os 
abençoe!

Sou muito grato por esse 
gesto da cooperativa. 
A doação da Cooxupé 
chegou no momento 
certo. Pretendemos 
utilizar o valor recebido 
de uma maneira bem 
eficaz no enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 
e em benefício da saúde 
toda a população.

VITOR DORNELLAS
PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL

GILSON BRANDÃO VIEIRA
DIRETOR DO HOSPITAL 
VIRGÍLIO ROSA DE MONTE CARMELO

ELIEZER ALVES VILELA
PROVEDOR DA SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA 
DE MONTE BELO

CLEITON GOMES DA CRUZ
PREFEITO DE IRAÍ DE MINAS

CONCEIÇÃO 
APARECIDA

ALTEROSA BOTELHOSALFENAS ARAGUARI CARMO DO RIO 
CLARO

MONTE 
CARMELO

ESTRELA DO 
SUL

IRAÍ DE MINASCOROMANDEL NOVA RESENDE 
E BOM JESUS 

DA PENHA

GUAXUPÉ MONTE BELO

PASSOS PATROCÍNIO SANTO ANTÔNIO 
DO AMPARO

SÃO PEDRO DA 
UNIÃO

RIO
PARANAÍBA

SANTA ROSA DA 
SERRA

SÃO GOTARDO
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Produtor deve manter 
medidas de prevenção à 

Covid-19 na colheita do café
O período de colheita do café em função 

do cenário provocado pela Covid-19 exige que 
o produtor continue adotando medidas de 
prevenção para assegurar o bem-estar dos 
trabalhadores e evitar a contaminação nos 
ambientes da propriedade rural.

Dessa forma, a Cooxupé orienta os coo-
perados a seguirem os cuidados necessários 
contidos na cartilha produzida pelo Conselho 
Nacional do Café, EMATER (Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais) e Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento do Governo 
de Minas Gerais, que são baseadas em condu-
tas difundidas pelos órgãos como OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), Ministério da 
Saúde e Ministério da Economia.

A informação é fundamental para con-
tribuir com a saúde e a segurança no campo. 
Confira a cartilha completa nas próximas pági-
nas da Folha Rural.

ORIENTAÇÕES SOBRE 
PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 
DURANTE A COLHEITA DO CAFÉ

A colheita da safra de café em 2021 está 
começando.  É uma época de muito trabalho 
e de movimentação no campo. Minas Gerais é 
o maior produtor de café do país respondendo 
por aproximadamente 70% da produção de 
café arábica no Brasil.

Por causa da renda e dos empregos gera-
dos pela cafeicultura, o período é um dos mais 
importantes para os cafeicultores em mais de 
460 municípios mineiros.

Em 2021, a colheita será marcada no-
vamente pela prevenção ao coronavírus, que 
causa a doença conhecida como Covid-19. Ela 
é extremamente contagiosa, podendo levar à 
morte. E mesmo quem mora no campo, longe 
das grandes cidades, não está livre do risco de 
contrair o   coronavírus.

A Emater-MG e as Prefeituras Municipais 
orientam sobre os cuidados que devem ser 
observados para a colheita do café, com o 
objetivo de preservar a saúde dos produtores 
e trabalhadores rurais. É preciso também es-
tar atento às recomendações divulgadas por 
órgãos como Ministério da Saúde, Secretaria 
Estadual de Saúde, Ministério do Trabalho e 
Vigilância Sanitária.

CORONAVÍRUS

Coronavírus pode causar infec-
ções graves. A contaminação acontece 
de uma pessoa para outra, por meio de 
aperto de mão, por gotículas de  saliva 
de  quem fala,  tosse  ou espirra. Também 
é possível contrair o coronavírus pelo 
contato com objetos ou superfícies con-
taminadas. Estudos indicam que o novo 
coronavírus pode sobreviver em superfí-
cies de vidro, metal, papel e plástico. Por 
isso, existe necessidade de higienização, 
manutenção de   distância  entre   as   
pessoas  e   uso   de máscaras.

Os sintomas mais comuns da Co-
vid-19 são febre, espirro, tosse, coriza 
e dificuldade para respirar (falta de ar). 
Podem ocorrer também dor de garganta, 
cansaço, diarreia, dor de cabeça, perda 
de olfato e alteração do paladar. Nem to-
das as pessoas contaminadas apresen-
tam sintomas. Mesmo assim, elas podem 
transmitir o coronavírus. Até o momento, 
não existem medicamentos aprovados 
para o tratamento da Covid-19, porém, já 
existem vacinas disponíveis para o com-
bate à doença.

T O D O  C U I D A D O  É  P O U C O

PREVENÇÕES BÁSICAS

Em qualquer ambiente, em casa ou na lavoura, as principais recomen-
dações de prevenção contra a Covid-19 são:

• Utilização da máscara cobrindo o nariz e a boca o tempo todo. 
• Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e 

sabão, ou higienizar com álcool gel 70%. 
• Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e 

não com as mãos.
• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, 

lavar sempre as mãos.
• Manter um distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas 

(cerca de dois braços).
• Evitar abraços e apertos de mãos. Adote um comportamento amigá-

vel sem contato físico.
• As autoridades de saúde recomendam que pessoas do grupo de risco 

(mais de 60 anos e/ou portadoras de doenças como diabetes, doenças car-
díacas, respiratórias, entre outras) e não estejam imunizadas permaneçam 
em casa.

• Pessoas que estiverem doentes ou com sintomas de gripe devem ser 
afastadas de suas atividades. Evitar contato próximo com outras pessoas, 
procurar imediatamente os serviços de saúde seguindo as suas recomen-
dações.

• Se uma pessoa da casa ou envolvida no trabalho tiver diagnóstico 
positivo, todos os moradores e trabalhadores devem ficar em distancia-
mento e buscar imediatamente orientação médica.

• Todos os trabalhadores devem ser submetidos à verificação de esta-
do febril, com uso de termômetro digital de testa. A aferição deve ser feita, 
preferencialmente, antes do embarque nos ônibus e/ou do início diário das 
atividades. Pessoas em estado febril não devem participar dos trabalhos e 
devem ser encaminhadas ao serviço de saúde do município.

• Orientar todos os trabalhadores sobre a necessidade e importância 
da vacinação, disponibilizando em locais visíveis o cronograma de vacina-
ção do município.

• Os cuidados preventivos devem ser tomados por todos os trabalha-
dores mesmo após já terem sido vacinados.
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Este material foi produzido a partir da car-
tilha elaborada pelo Conselho Nacional do Café, 
EMATER-MG e Secretaria de Estado de Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. 

FOCO NA QUALIDADE

Além de todos os cuidados de prevenção à Co-
vid-19 também é importante não perder o foco nas 
boas práticas da colheita. São elas que vão garantir um 
café de qualidade, possibilitando a melhor remunera-
ção. Por isso, não esqueça:

• Fazer uma boa arruação.
• Fazer uma inspeção rigorosa nas instalações 

(tulhas, lavador/separador, terreiros, secadores, etc.) 
e, se necessário, realizar as devidas limpezas e manu-
tenções.

• Iniciar a colheita no ponto certo, se possível, 
quando houver apenas entre 5% e 20% de grãos ver-
des.

• Levar o café colhido para o terreiro de secagem 
no mesmo dia.

• Esparramar em camadas finas no terreiro.
• Movimentar constantemente o café no terreiro 

para evitar fermentações indesejáveis. 
• Ao atingir a meia seca, enleirar nas horas mais 

quentes do dia e cobrir com pano de café.
• Caso utilize secadores mecânicos, não deixar 

que a temperatura na massa de grãos ultrapasse 40°C. 
Verificar o funcionamento dos termômetros dos seca-
dores.

• Não misturar lotes de cafés com umidades e 
qualidades diferentes. 

• Acompanhar o teor de umidade final para o ar-
mazenamento, que deve estar entre 11% e 12%.

• Comercializar qualidade e obter lucros!

Boa colheita!

Atendimento
Caso tenha dúvidas e precise de mais orienta-

ções, procure a Emater-MG de seu município ou acesse 
os canais de atendimento da Emater-MG:

Plantão Técnico: acesso pelo site,  na  aba “Ser-
viços”. www.emater.mg.gov.br

Orientações sobre colheita e tratos culturais: 
acesso pelo site, na aba “ Serviços”. 

www.emater.mg.gov.br
E-mail: entre em contato com o escritório local 

na sua região por e-mail. Os contatos estão no site, na 
aba “Endereços e Telefones”.

Whatsapp: envie sua dúvida para (31) 3349-8120.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DURANTE A COLHEITA

TRANSPORTE DE TRABALHADORES
Verificar os meios e as condições de transporte. Caso tenha necessidade de uso do transporte coletivo, se-

guir as medidas descritas na Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 99, de 03 de novembro de 2020, 
disponível no site da Secretaria de Saúde de Minas Gerais: https://coronavirus. saude.mg.gov.br/legislacao/de-
liberacoes 

• Ao transportar trabalhadores, limpar bem o veículo. Borrifar no seu interior, antes e depois das viagens, 
uma solução de água, com 10% de água sanitária.

• Disponibilizar álcool gel 70% para higienização das mãos ao entrar no veículo de transporte coletivo. 
• As janelas dos veículos devem ser mantidas abertas e deve ser respeitada a distância mínima de 2 metros 

entre os passageiros.
• Todos os passageiros e o condutor do veículo devem usar máscaras. 
• Ao chegar na propriedade, todos os trabalhadores e colaboradores devem lavar corretamente as mãos 

com água e sabão.

ALOJAMENTOS
• Para os trabalhadores  em  alojamentos  durante  os meses da colheita, deve-se providenciar um ambiente 

bem ventilado, higienizado constantemente e com disponibilidade de chuveiros e torneiras, além de  água  e  
sabão e álcool gel 70% para a higiene.

• As camas do  alojamento devem ficar a uma distância mínima de dois metros entre  elas.
• Armários, toalhas, roupas de cama e materiais de higiene pessoal como sabonetes e buchas não podem 

ser compartilhados.
• Utilizar máscara o tempo todo.

REFEITÓRIOS
• Disponibilizar álcool gel 70%, sabão e água  e toalhas  descartáveis, com orientação de uso para higieniza-

ção das mãos dos trabalhadores.
• Propriedades que fornecem refeições devem servi-las no sistema de marmitas ou “quentinhas” individu-

ais, bem como fornecer  talheres e copos descartáveis.
• Evitar a aglomeração de pessoas no refeitório e definir  horários de alimentação diferentes para grupos   

pequenos. A distância mínima entre as pessoas deve ser de dois metros.
• Não compartilhar talheres ou outros objetos como pratos, copos e toalhas de rosto.
• Para a limpeza  doméstica, são recomendados produtos usuais, dando preferência à solução com água 

sanitária, sendo nove partes de água para uma parte de água sanitária, ou seja, 900 ml de água e 100 ml de água 
sanitária para desinfetar as superfícies.

• Somente retirar a máscara no momento da alimentação.

TRABALHO
• Racionalizar a mão de obra a ser utilizada em cada etapa, reduzindo o número de pessoas envolvidas, 

evitando aglomerações, e sempre observar os cuidados básicos de prevenção. O planejamento da necessidade 
de contratações aliado à colheita no momento certo vão proporcionar a melhor qualidade do produto

• Separar as lavouras em talhões. Iniciar a colheita nos talhões em que os frutos amadurecem mais cedo e 
continuar de acordo com a maturação da lavoura.

• Priorizar a contratação de mão de obra local. Além de contribuir para a economia da região também evita 
a importação de casos de Covid-19 de outras localidades.

• Ficar atento à legislação trabalhista vigente. 
• Receber na propriedade apenas pessoas que são realmente necessárias para o trabalho, respeitando to-

das as normas de prevenção da Covid-19.
• Revisar e limpar com antecedência os lavadores, descascadores, secadores  e máquinas de beneficiamen-

to de café, além de outros equipamentos utilizados.
• Estabelecer horários diferentes para início das atividades. 
• Separar os colhedores por talhões ou carreiras. Na derriça do café, seja manual ou com derriçadeiras, 

programar para que cada fileira seja colhida pela(s) mesma(s) pessoa(s), mantendo a distância mínima de dois 
metros entre os trabalhadores. Separar preferencialmente por grupos de família ou por grupos com convívio 
próximo.

• Evitar que trabalhadores alojados tenham contato com trabalhadores que não estão alojados nas pro-
priedades.

• Não compartilhar as ferramentas e equipamentos de colheita (peneiras, lonas, sacarias, rastelos, etc). Eles 
devem ser de uso pessoal. 

• Realizar a higienização das mãos, máquinas e equipamentos antes e após o uso.
• Todas as atividades coletivas, que envolvam contato com outras pessoas, devem ser feitas utilizando más-

caras de proteção. As máscaras caseiras ajudam na prevenção. As orientações sobre como fazer e utilizar as más-
caras estão no site do Ministério da Saúde: https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/perguntas-e-respostas

• Em atividades específicas e que exijam a utilização de outras máscaras como parte do EPI, verificar as 
recomendações por atividade.

Verificar a Norma Regulamentadora nº 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, 
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. Esta norma está disponível no sitio: https://sit.trabalho.gov.
br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-31?view=default
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Com chuvas abaixo das médias em várias regiões cafeei-
ras do país, o mercado de café continua monitorando os 
eventos climáticos. A movimentação nas bolsas foi mais 
técnica e Nova York respeitou o intervalo entre US$120,50 
e US$ 139,80 para vencimento maio/21. Os cooperados 
aproveitaram os momentos de alta para vender uma par-
cela do estoque disponível ou fixar parte da safra futura. 
O Cecafé divulgou o volume exportado pelo Brasil no pri-
meiro trimestre de 2021: 11.014.871 sacas. Para o câmbio, 
o  mês foi de grande volatilidade. Os principais fatores 
que contribuíram para esse movimento foram o cenário 
político interno e os impactos causados pela Covid-19 no 
mundo. O café fino da Cooxupé encerrou o mês cotado en-
tre R$ 715,00 e R$ 765,00.

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

Em março, o preço do leite ao 
produtor fechou abaixo de R$ 
2 por litro – a “Média Brasil” 
ficou em R$ 1,9384/litro. Os 
quatro primeiros meses do 
ano foram marcados por des-
pesas com a atividade leiteira 
e pelos baixos valores pagos 
pelo leite ao produtor. A previ-
são para este ano é de dificul-
dade no controle dos custos 
de produção, exigindo cautela 
e planejamento por parte do 
pecuarista.

Após o crescimento de 30% nas 
exportações do ano passado, a 
indústria do arroz prevê queda 
nas vendas externas do Brasil 
em 2021, mas os preços devem 
seguir elevados ao longo do 
ano, pressionando a inflação 
do país. Uma safra nacional 
estagnada aliada à demanda 
interna firme e ao câmbio favo-
rável a exportações justificam 
o cenário.

abr/20       54,18        10,33          26,95

out/20      104,71      18,16          15,85

abr/21       87,42        15,65          24,59

abr/20        1,45           0,28        1017,24

out/20        2,15           0,37         876,16

abr/21        1,93           0,35        1243,52



17

ABRIL 2021 •

1 - DATA DE REFERÊNCIA:  16/04/2021 • 2 - Café preço médio RA 1 COOXUPÉ • 3 - Os volumes são líquidos recebidos pelo produtor 
4 - Dólar: Câmbio Flutuante - preço de compra R$ 5,585 (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

A situação para o milho está 
complicada após grandes 
perdas na safra de verão. A 
preocupação ainda é a falta 
de chuva que pode prejudicar 
consideravelmente a produti-
vidade das lavouras. O mer-
cado físico segue com oferta 
escassa. Com as condições 
climáticas adversas e o alto 
nível do dólar, os preços con-
tinuam altos.

Os embarques brasileiros de 
soja seguem em ritmo acelera-
do - são embarcadas 1 milhão 
de toneladas de soja diaria-
mente. Novos negócios tam-
bém foram registrados para a 
safra 2021/22 . Parte deles vie-
ram refletindo boas trocas por 
insumos. Assim, o indicativo 
maio/22 ficou entre R$ 163,00 e 
R$ 164,00 por saca. 

O Centro-Sul do Brasil con-
cluiu a safra 20/21 com 605,46 
milhões de toneladas de cana-
-de-açúcar processadas, cres-
cimento de 2,56% sobre as 
590,36 milhões de toneladas re-
gistradas na temporada 19/20. 
Essa expansão da moagem, 
simultânea a melhora da qua-
lidade da matéria-prima, refle-
tiu na maior disponibilidade de 
produto, com avanço de 7,11% 
na produção de açúcar e etanol 
frente ao ciclo passado.

Após enfrentar uma inflação 
de 14% em 2020, a redução no 
preço do feijão segue tímida - 
o valor do grão recuou apenas 
3,84%. As altas nos preços são 
consequência do período en-
tressafra, da seca na Região 
Sul, no ano passado e neste 
ano, e a cautela do produtor 
que está guardando as sacas 
para vendê-las em um mo-
mento de maior valorização 
do grão.

Para 2021, a estimativa é de um 
novo recorde na produção de fran-
gos e suínos, chegando a 14,76 mi-
lhões de toneladas e 4,35 milhões 
de toneladas, respectivamente. O 
índice tende a superar a quanti-
dade registrada em 2020, quando 
o país teve 14,68 milhões de tone-
ladas de frangos e 4,25 milhões 
de toneladas de suínos produzi-
dos. Esses aumentos compensam 
a ligeira redução verificada para 
bovinos, com uma produção espe-
rada próxima a 8,31 milhões de t/
equiv. carcaça neste ano, volume 
pouco abaixo do consolidado em 
2020. Com isso, a disponibilidade 
interna de carnes, somando aves, 
suínos e bovinos deve se manter 
estável em 2021, assim como no 
ano passado.

abr/20       55,00        10,49          26,55

out/20       78,50        13,62          21,15

abr/21       93,00        16,65          23,12

abr/20      265,00       50,54           5,40

out/20      189,90       32,94          8,90

abr/21      262,83       47,06           7,99

abr/20      100,47      19,16           15,13

out/20      165,00      28,62          10,88

abr/21      177,80      31,84          13,50

abr/20        71,35       13,61         25,09

out/20        82,87       14,37         24,74

abr/21        77,20       13,82         32,51

abr/20        4,35           0,83          335,63

out/20        6,16           1,07         269,48

abr/21        6,37           1,14         337,52
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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

ALAMBIQUE DE 200 LITROS, 1 engenho nº 05. Tratar 
fone: (35) 99841-8210.

BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE BOVINOS 
coimma. Sem uso, ainda está na embalagem. Tratar fone: 
(19) 99609 - 1266. 

CARRETA Acton, simples, 4.000 kg. Tratar com Pedro: (35) 
99829-2099.

CARRETA BASCULANTE, de 4.000 kg, com 4 pneus e mui-
to conservada. Tratar com José Luiz: (35) 3298-3040.

CARRETA BOIADEIRA em ótimo estado de conservação, 
com 2 compartimentos e portas de acesso suspensivo por 
sistema de roldana. Capacidade para 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.

CARRETÃO ANTIGO DE PUXAR TORAS. Tratar com Nel-
son: (35) 99985-4600.

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

COLHEDEIRA DE CAFÉ de arrasto com bica lateral Matão. 
Revisada em 2020. Máquina muito boa, não estraga os pés 
de café. Aceitamos troca. Tratar com Claudio: (35) 99187-
1024. 

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

COLHEITADEIRA DE CAFÉ Case 100 em Piumhi - MG, 2011, 
único dono, bomba hidráulica nova com garantia de 1 
ano, NF de fábrica, com 3413 horas trabalhadas. Valor: R$ 
140.000,00 ou 200 sacas de café tipo 6/7, com 15% de ca-
tação e bebida dura para melhor. Entrega/pagamento até 
10/09/2021. Tratar com Adauto: (37) 99961-4907.

COLHEITADEIRA DE CAFÉ ano 2004, marca VN, em perfei-
to estado de conservação. Adaptável em tratores média 60 
cv, colhe entre 400 e 500 pés de café por hora, com econo-
mia de 50% no custo da colheita e 60% no número de pes-
soal. Valor: R$ 22.000. Tratar fone: (19) 998209055.

COMPRESSOR DE AR Wayne UW com três pistões compres-
sores completos; valor R$ 5.000,00. Cabeçote com três pis-
tões reservas; valor R$ 2000,00. Tratar fone: (35) 3696-1272. 

ENSILADEIRA Nogueira PRF 2-4555 – possui quebra de 
grãos e pedra amolada. Valor R$ 19.000,00. Tratar com Fer-
nando: (34) 98849-5878. 

ENSILADEIRA 02 linhas com tanque de inoculante e abri-
dor de carreador da marca Menta usado, 02 colheitas bica 
longa com rodas. Preço R$ 35.000.00. Tratar com Alfredo: 
(16) 99991-1000. 

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

GUINCHO Agrobrás – capacidade até 1.200 Kg, altura 
máxima de 3 metros. Bem conservado, retirado em 2020. 
Valor R$ 13.000,00. Tratar com Fernando: (34) 98849-5878. 

MÁQUINA AMBULANTE E CAMINHÃO. Máquina de bene-
ficiar café, 1.200 arrobas, conjugada, completa e caminhão 
Ford com motor Mercedes. Valor R$ 110.000,00. Contato: 
(35) 99743-0886 / (35) 99746-0605. 

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: (37) 98854-4813, Campos Altos – MG.

MÁQUINA DE LIMPAR CAFÉ com motor trifásico de 15 KVA 
e também um ABANADOR da marca Pinhalense, valor a 
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 e 02 
motores (um de 10 cv e um de 1 cv monofásico). Tratar 
fone: (35) 98858-1032, Campos Gerais – MG.

MÁQUINA MIAC MASTER 2C, ANO 2014, em ótimo estado. 
Tratar pelo celular: (35) 98819-4469.

MEDIDOR DE UMIDADE PORTÁTIL de café, marca Agra-
tronix, 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 e em excelente 
estado. Aceita-se troca por trator ou café. Valor a combinar. 
Tratar com Edir: (35) 99926-2270 e (35) 99811-9328. 

MOINHO DE MILHO. Tratar com Nelson: (35) 99985-4600.

MOTOBOMBA WEG para irrigação, 30 cv, 3 polegadas, 
trifásico. Aceito moto em troca. Tratar com Paulinho: (35) 
99837-5019.
 
ORDENHADEIRA Hedral, EDV 700, completo, com 02 con-
juntos de teteiras, sem balde. Vendo ou troco por bezerros. 
Tratar com Ademar: (35) 99602-5341.

06 ORDENHAS completas canalizadas de inox, sistema 
espinho de peixe com aquecedor solar e tanque de 1500 
litros da Plurinox. Preço R$ 15.000 as ordenhas completas 
e R$ 10.000 o tanque. Tratar com Alfredo: (16) 99991-1000.

PENEIRÃO, separador de boia/ passa PA-SC BS/ 1 mono-
fásico da marca Palini e Alves, nunca foi usado. Tratar fone: 
(35) 98899-4462.

PICADEIRA DE CANA. Tratar com Nelson: (35) 99985-4600.

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

QUADRICICLO CAN-AM DS 250, amarelo-4X2, em ótimo 
estado, com rebocador. Valor R$ 13.800,00 (aceito ofertas). 
Tratar com Diomar: (35) 99811-8686. 

ROÇADEIRA Lavrale, 1,20 m, conservada. Tratar com Antô-
nio: (35) 99905-2385.

SELETORA ELETRÔNICA DE GRÃOS M 400, marca HCG, 
2018, em Mococa-SP. Separa os grãos verdes dos maduros, 
totalmente a seco, sem água e sem despolpamento. Capa-
cidade nominal de separação de 6 a 7 sacas de café/hora. 
Necessita de compressor separado. Ideal para formar lotes 
de colheita seletiva. Tratar com Roberto: (11) 97614-0182.

TRATOR Agrale 4100, ano 1979, em bom estado. Máquina 
localizada em Monte Santo de Minas (MG). Tratar com Gil-
mar: (35) 99121-7509.

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

TRATOR Massey Ferguson 55x, ano 1972, em bom estado 
de conservação. Tratar com Pedro: (35) 99829-2099.

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

TRICICLO completo (adubadeira, pulverizador, aplicador 
de herbicida, rodo e vaca). Tratar com Éder: (35) 99939-
3010.

TRINCHA Herder, modelo FLV, ano 2016. Tratar com Agnal-
do: (19) 99755-2039.

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 DESPOLPADOR Eco-
noflex-5 Pinhalense 4 Robôs; 01 DESMUCILADOR DMPE-3 
Pinhalense; 01 BALANÇA Pinhalense BAL-060; 01 FORNA-
LHA Pinhalense FTC-04 para secador de 15.000 litros; 04 
TORRADORES de café 15 KG a gás, com resfriador; 01 DES-
CASCADOR de café Pinhalense 10 sacos/h; 01 LAVADOR de 
café Pinhalense 10.000 litros. Tratar com Otacílio e William: 
(35) 3832-2614. 

LIQUIDAÇÃO DE REBANHO LEITEIRO, liquidação de plan-
tel 40 anos de criação holandesas 3/4 e 7/8, média 27 kg/
vaca. Tratar fone: (35) 3551-1602, ligar em horário comercial. 

MINI PÔNEI, MINI VACA E AVES EXÓTICAS. Tratar com 
Jaci Vilela: (35) 99947-3618. 

NOVILAS E VACAS GIROLANDO produzindo ou prestes a 
parir, localizadas 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: 
(15) 99778-4579. 

TOUROS NELORE PO E GIR LEITEIRO. Tratar com João: 
(67) 99979-8424, localizados na Estância Giovanna, em 
Guaranésia – MG.

IMÓVEIS URBANOS

APARTAMENTO em Guaxupé – MG, com quarto, banhei-
ro, sala, copa, cozinha e garagem. Tratar fone: (35) 99839-
5489. 

CASA em Alfenas – MG. Excelente oportunidade! O imóvel 
tem 350 m², 4 quartos – todos com armários embutidos – 
sendo duas suítes com closet, uma com hidromassagem), 
3 banheiros sociais, 2 salas, escritório, cozinha com móveis 
planejados, área de lazer, garagem para 4 carros. Próxima 
a Santa Casa e ao cinema. Analisa troca em café. Tratar 
fone: (35) 99981-9014.

CASAS: uma 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 cidade de Poços de 
Caldas – MG, no Jardim Ipê. Tratar com Fernando ou Éder: 
(35) 99855-2686 e (35) 99970-2551.

CASA de 70 m², com 3 quartos, sala, banheiro, copa e co-
zinha. Casa toda forrada, chácara com 750m² situada no 
Bairro da Serra, Sítio Prado, Município de Botelhos-MG. 
Tratar com João Batista Suave: (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: (35) 99229-6169 e (35) 98865-9113.

CASA localizada em Alpinópolis – MG, em ótima estado de 
conservação, com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, co-
zinha, banheiro social, lavanderia, garagem para 02 vagas, 
quintal grande, toda murada. Localizada na Rua Belo Hori-
zonte, 1833. Tratar com Salvador: (35) 99914-0955. 

CASA localizada em Botelhos – MG, na Rua Treze de Maio, 
Centro, com 115 m² de construção e 176,45 m² de terreno, 
valor R$ 170.000,00. Tratar fone: (35) 99960-2967.
 
CASA localizada em Itamogi – MG, na Rua Francisco Cam-
pos, nº 654 (no Centro, ao lado da rodoviária). Em um ter-
reno de 800 m², o imóvel é grande e estiloso, possuindo 
escritório, sala de visita, sala de jantar, 4 quartos, copa, co-
zinha e banheiro. Tratar com Antonietta: (35) 99965-9356 
ou Ângela: (11) 95199-5800.

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 Mu-
zambinho. Tratar com Marcos: (35) 99961-4989.

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

4.000 M² na Praça da Matriz de Alpinópolis – MG, localiza-
ção privilegiada. O imóvel é composto por um galpão de 
1.000 m² de área construída, mais 3.000 m² de terreno com 
benfeitorias. A propriedade possui acesso a duas ruas, in-
terligando a Praça à Rua José Gonçalves de Paula. Tratar 
fone: (35) 98869-9676. 

VÁRIOS: carro de boi, carrinho de carneiro e monjolo anti-
go funcionando. Tratar com Nelson: (35) 99985-4600.

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: (19) 98111-2500 ou pos-
to_saopaulo@hotmail.com.

MOTOS E VEÍCULOS

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

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

D20 ano 1991, toda original, raridade. Tratar com João Isa-
que: (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 con-
servação, pneus seminovos, todas as revisões em dia, 
valor R$ 60.000,00. Motor: 3.9 T / 141 CV, diesel, 81.500 km 
rodados, câmbio manual, direção hidráulica, verde, IPVA 
pago e sem ônus, carroceria em madeira, em perfeito esta-
do de conservação, não aceito troca. Tratar com Fernando: 
(35) 3523-3404, (35) 3523-3580 e (35) 99844-0858.

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

HONDA CG FAN 2020, 4 mil kms rodados. Tratar com Pe-
dro: (35) 99829-2099.

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

PÁLIO ano 2013, flex, 04 portas, completo (sem ar-condi-
cionado), com 38.000 km rodados, único dono, valor R$ 
23.000,00. Tratar com Cláudio: (35) 99939-7023.

STRADA ADVENTURE 1.8, 16 V, 2014, verde, único dono, 
câmbio automático, completa com ar quente e frio, com-
putador 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: (35) 99811-8686. 

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

UNO WAY 2013, documento 2021 pago, 120 mil km roda-
dos, 4 pneus novos, vidro elétrico, som, desembaçador 
traseiro. Valor R$ 24.000,00. Tratar fone: (35) 99850-5747.

VOYAGE 1.6 Trend, 45.000 km rodados, segundo dono, 
ano 2013, cor cinza quartzo, valor R$ 32.000,00. Tratar com 
Sydnei Merelles: (19) 98177-0243.

AVES E ANIMAIS

AVES: avestruz, emu, faisão, pavão e outros tipos de aves. 
Tratar com Jaci: (35) 99947-3618. 

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

FILHOTES DE EMU AUSTRALIANO, aves dóceis e muito 
amigáveis. Tratar com Ton: (35) 98411-0768. 
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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 banheira de hidromassagem, 
banheiro social, 2 salas, cozinha separada da casa (com 
copa e banheiro), garagem para 2 carros. Venda ou troca 
em café (troca a negociar em mais de uma safra). Tratar 
fone: (35) 99942 0066. 

SOBRADO próximo à rodoviária de Guaxupé, com 3 quar-
tos (01 suíte), garagem ampla, bom quintal com edícula no 
fundo. Tratar fone: (35) 99126-9648.

SOBRADO de alto padrão localizado no centro de Concei-
ção da Aparecida – MG, com ponto comercial de 140,50 
m². O imóvel apresenta cobertura com telha (top telha), 
acabamento em porcelanato e granito, hidráulico e parte 
elétrica de primeira linha; porta principal pivotante em 
madeira maciça e vidro, torneiras com misturadores, pron-
to para receber aquecedor, garagem para 02 veículos, área 
residencial de 164,85 m² construída. Aceito troca como 
parte do pagamento. Valor sob consulta. Tratar fone: (35) 
99904-9894.

02 TERRENOS localizados no Bairro Jardim Carmem, em 
Monte Belo, com 200 m² cada. Aceito troca em F-4000 (ano 
de 2008 a 2011). Tratar com Alex: (35) 99715-9498. 

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

TERRENO de aproximadamente 610m² em Alpinópolis/
MG, entrada do Bairro Vila Betânia, voltado à rodovia. Con-
tato: (35) 9 9809-0803. 

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

TERRENO de 160m² localizado em Guaranésia. Tratar fo-
nes: (35) 98865-9113, (11) 99110-1936. 

TERRENO em Alpinópolis, próximo ao Jardim Salum, 
667m², localizado na Rua Treze de Maio. Tratar fone: (35) 
98869-9676. 

IMÓVEIS RURAIS 

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

07 ALQUEIRES em Barrânia, distrito de Caconde – SP. Pos-
sui casa grande, água encanada, terreno com boa eleva-
ção, localizado a 18 km de Caconde e 20 km de Cabo Verde 
– MG. Vendo ou arrendo. Tratar com Elaine: (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 ge-
orreferenciamento).  Tratar com José: (35) 99741-0238 e 
(19) 3633-3546.

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

35 ALQUEIRES na beira da represa de Carmo do Rio Claro-
-MG, com curral para boi, formado. R$ 60.000,00 por al-
queire. 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, secador, limpador, paiol, casa 
de caseiro e casa-sede recém-reformadas, transformador 
na porta, água em abundância, pronta para uso imediato. 
Tratar com Emerson: (35) 9 9832-0232.

FAZENDINHA COMPLETA com 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, serralheria, marcenaria, galpão para 
maquinários, 02 poços artesianos, 02 transformadores, fá-

brica de ração e 4.000 mil metros de construções. Tratores, 
caminhões, implementos, animais e gado, 31 alqueires, no 
valor de R$ 3.100.000.00 de porteira fechada, localizado na 
beira do Rio Pardo, 15 km de São José do Rio Pardo – SP. 
Tratar com Alfredo: (16) 99991-1000. 

9,1 HECTARES com pastagem, casa de 5 cômodos, com 
energia elétrica 10 KWA. O local está à beira da represa de 
Furnas, em Campos Gerais – MG. Tratar com Lucas: (35) 
98821-3942.

240 HECTARES em Garça-SP, com 160 ha de café, região 
produtiva com custo menor que MG, infraestrutura comple-
ta, tem boas aguadas. Tratar com Osvaldo: (34) 99981.5339. 

3 HECTARES em pastagens, disponível para arrendamen-
to de café. Área com muita água disponível no Bairro Cate-
tos, Cabo Verde-MG. Tratar com Luiz Fernando de Oliveira: 
(35) 99813 – 5145.

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

SÍTIO 34 HECTARES com 8 ha de mata nativa, reserva APP. 
Terra com declividades de 25% aproximadamente, livre de 
geada. Possui 3 nascentes internas pequenas, poço arte-
siano com 60m de profundidade, energia elétrica com 10 
kWA. Há 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 em São Pedro da União, a 3,5 km da 
cidade - sentido Marimbondo. Tratar com Luiz: (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: (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, barra-
cão de leite com ordenha, pastagem formada; 05 ALQUEI-
RES no município de Guaranésia, a 3,5 km da rodovia, 
sendo 4 alqueires em lavoura de café. Tratar fone: (35) 
99115-9942. 

VÁRIOS: 31 alqueires no valor de R$ 4 milhões. A área pos-
sui 09 represas p/ peixe, 4.000 m² de área construída, con-
finamento p/ 300 cabeças, galpões cobertos de 1200 m² e 
1800 m², serralheria, oficina, apiário, 06 casas novas, boa 
sede, 02 poços artesianos, 02 transformadores, mega pro-
jeto piscicultura camarão, hidropônica fotovoltaica, trator 
com vários implementos, curral, brete e balança, 6 conjun-
to tanque e etc. Dois anexos de 10 alqueires separados a 
R$ 100 mil o alqueire. 15 km de São José do Rio Pardo, na 
beira do rio Pardo. Tratar com Alfredo: (16) 99991-1000. 

NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES

AGRIMENSURA E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS. 
Georreferenciamento de imóveis rurais, batimetria, lotea-
mentos e desmembramentos, credenciados pelo INCRA. 
Tratar com engenheiro Martinho: (19) 99191-1863 e marti-
nhoreginatojr@hotmail.com .

AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA: serviço de georreferen-
ciamento, desmembramentos, divisão de áreas para fim 
de inventário, CAR e medições rurais e urbanas entre ou-
tros. Tratar com Rogério Robson Morais, em Nova Resen-
de-MG, fones: (35) 99916-5638 e (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, localizado na 
BR-146, São Pedro da União – MG; 

POUSADA RURAL dentro de Fazenda com 26 quartos, cozi-
nha, área para confraternização, localizado na BR-146, São 
Pedro da União – MG; Tratar com Ronaldo: (48) 99191-7164.

COLHEITA MECANIZADA. Realizamos todos os processos: 
colheita, varreção, catação, beneficiamento e transporte. 
Tratar com Yan: (19) 3656-2641 ou (19) 99440-7234.

CONTABILIDADE AGRÍCOLA PARA PRODUTORES RU-
RAIS: escrituração geral, folha de pagamento com atuali-
zação e-social, declaração do ITR, declaração INCRA, im-
posto de renda e demais serviços relacionados à atividade 
agrícola. Tratar fones: (35) 3551-5063 e (35) 99814-2039.

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

ENGENHEIRO CIVIL: trabalhamos com projeto arquitetô-
nico, projeto estrutural, projeto de instalações elétricas e 
prediais e projeto hidrossanitário. Fiscalizamos a execução 
e a qualidade da sua obra, além de serviços de topografia 
em geral. Tratar fones: (37) 99909-3303 e (35) 99140-3688. 

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS, loteamentos, 
retificação de áreas, desmembramento de áreas, serviços 
topográficos em geral. Tratar com Hugo Marques Cardoso: 
(34) 99161-5635 ou Rafael dos Santos: (34) 99268-8051 ou 
(34) 3842-4763.

JEQUITIBÁ HORTO FLORESTAL: mais de 50 espécies na-
tivas, entre elas jequitibá rosa e pau mulato. Tratar com 
Juju: (35) 99800-8663. 

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

LOJAS: Térrea com 350m² - Blindex - 2 banheiros - copa/
cozinha. LOJA 2: No 1º andar, com 350m², banheiro, cozi-
nha/copa, escritório. Ambas 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 especializado em 
bovinos de corte e leite, experiência em assistência técni-
ca em propriedades. Tratar com Eurípedes Espósito: (35) 
99949-2926 ou pinhoesposito@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 Arara, Catuaí verme-
lho e amarelo, Catucaí 2 SL, Catucai 24-137 e outras. Mudas 
para plantio e replantio de café. Tratar com Conrado: (35) 
99863-6914.

MUDAS DE CAFÉ no Viveirão Muzambão; mudas selecio-
nadas. Entregas a partir de novembro. Aceitamos enco-
mendas para mudão e outras. Tratar com Sérgio ou Jeane-
te: (35) 99935-3955 e (35) 98813-7747. 

MUDAS DE PITAYA:  polpa branca e polpa vermelha. Tratar 
com Belquior: (35) 99957-2979. 

PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM POÇOS ARTESIANOS. 
Tratar com Luiz: (35) 99919-3328 e (35) 3523-3100.

PRECISA-SE DE TERREIREIRO/TRATORISTA com expe-
riência comprovada. Contato Whatsapp: (16) 99179-6595.

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATOR: preparo, plantio, co-
lheita e silagem. Reforma e manutenção de pastagens.  
Ideal para culturas de milho, sorgo, feijão e café.  Diversos 
tratores de pneus e todos os implementos necessários: 
plantadeiras (4 e 7 linhas), roçadeira, calcareadeira, grades 
(pesada, niveladora, leve), trincha, pulverizador, sulcador 
riscador, carretas. Região Guaxupé. – $ 120,00/hora. Tratar 
com Adrião: (35) 99949-6975. 

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

SILAGEM DE MILHO – saco de 30 kg e a granel. 500 tone-
ladas em silo de milho, safra de excelente qualidade, com 
grão de milho dentro. Já curtido, pronto para consumo, 
ideal para gado de corte e leite e cavalo. Região de Guaxu-
pé, tratar com Adrião: (35) 99949-6975 (WhatsApp).

SILAGEM DE MILHO (33 carretas), em Monte Santo de Mi-
nas. Tratar com Elizeu: (35) 99950-9100.

SILAGEM em sacos de 18 Kg, localizada na Fazenda Amo-
ra, em Poços de Caldas. Tratar com Fábio: (35) 99945-7568.

TÉCNICO AGRÍCOLA oferece seus serviços para gerenciar 
fazendas. Tratar com Daniel: (35) 99961-9500.

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

TRONCO DE CONTENÇÃO TIPO AMERICANO. Tratar fo-
nes: (35) 99809-3393, (35) 3741-1091 ou (35) 99821-6699.

ALUGA-SE

APARTAMENTO – COBERTURA DUPLEX, em Ubatuba, 
frente para o mar, no Grand Bali Resort. Finamente mobi-
liado, com ar-condicionado, varanda gourmet, 2 vagas de 
garagem, piscinas, salão de jogos, playground, acomoda 
8 pessoas. Tratar com Gorete: (35) 99982-5867 e (35) 3561-
1697.

APARTAMENTO EM UBATUBA: cobertura a 80 m da Praia 
Grande com 3 suítes, sala, cozinha completa, ventilador 
de teto em todos os cômodos, churrasqueira, ducha, ga-
ragem para dois carros, acomodam até 10 pessoas. Ótima 
localização. Tratar fones: (35) 98861-3480 (Whatsapp), (35) 
98861-1126 ou (35) 3551-1997. 

APARTAMENTO na Praia Grande em Ubatuba – SP, locali-
zado a 40 metros da praia. Bem mobiliado, com todos os 
utensílios de cozinha, geladeira, freezer, forno elétrico e 
micro-ondas. Com ventilador de teto em todos os cômo-
dos. Tratar com Marisa: (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: (35) 99817-5453 e (35) 3564-1362. 

CASAS para alugar na Fazenda Paineira - zona rural de 
Guaxupé. Os imóveis ficam na Estrada da Fazenda Santa 
Maria, ao lado da Fazenda Bálsamo. Os imóveis são recém-
-reformados - cada um deles possui 3 quartos, 2 banheiros, 
2 salas, cozinha, lavanderia, garagem e monitoramento 
por segurança remota. Há também pomar formado por 
jabuticabeiras, amoreiras e goiabeiras. O abastecimen-
to de água é feito pela mina da propriedade. O local tem 
vista para a mata nativa do Japy e é próximo à cachoeira 
de Santa Maria. Ainda é possível realizar pesca esportiva 
no ribeirão ou açude. Preço da locação: R$ 580,00 (energia 
elétrica já inclusa). Tratar com Adrião Guedes: (35) 99949-
6975 – WhatsApp.

COMPRO

CARRETA M.F. ou Santa Izabel, de madeira, duas rodas, em 
ótimo estado de conservação. Não pode ser basculante. 
Tratar fone: (35) 99221-6745.

VÁRIOS: CHORUMEIRA de 2.000 ou 3.000 litros; APLICA-
DOR de herbicida para cafeeiro. Tratar com Nilson Andra-
de: (35) 99842-1296.
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WILDO ALVES PAVIM 

ALUÍZIO PEREIRA DE MELLO 

JOÃO BATISTA GONÇALVES 

JOSÉ HONORATO RODRIGUES 

JOÃO ANDRÉ DE SOUZA 

JOSÉ DONIZETE FALEIROS 

ANTÔNIO NATALINO DE OLIVEIRA OTAVIANO ALVES DE SOUSA 

ISLAN GHELLI 

Faleceu no dia 12 de março, aos 63 anos, o sr. Wildo Alves Pavim. 
Cooperado de Araguari (MG) desde dezembro de 2013, era proprietário da 
Fazenda Araras. Deixa a esposa Elena Aparecida Reis Paes Pavim e os filhos 
Leandro Paes Pavim e André Luiz Pavim.

Faleceu no dia 26 de maio, aos 84 anos, o sr. Aluízio Pereira de 
Mello. Cooperado de Monte Santo de Minas (MG), desde abril de 1995, era 
proprietário do Sitio Vidigal. Deixa a esposa Norma Camano de Mello e dois 
filhos.

Mensagem da família: “Aluízio deixa a todos um exemplo a ser 
seguido de honestidade, família, união e sem dúvida alguma, a paixão 
pelo CAFÉ! A nós, familiares, a difícil missão de continuar trilhando seus 
ensinamentos.”

Faleceu no dia 1º de abril, aos 66 anos, o sr. João Batista Gonçalves. 
Cooperado de Campos Gerais (MG) desde agosto de 2014, era proprietário do Sitio 
Coqueiros / Sítio Laranjeiras. Deixa a esposa Marluce de Almeida Gonçalves e os 
filhos Suelen Cristina Gonçalves e Fabricio Augusto Almeida Gonçalves.

Mensagem da família: “Primeiramente agradecemos a Deus por ter 
permitido ter o senhor como exemplo de pessoa e como esposo, pai, avô e amigo. 
Sabemos que a saudade é uma lembrança carinhosa onde devemos nos lembrar 
dos momentos felizes que vivemos juntos. Por isso, devemos dar tudo de nós 
àqueles que amamos enquanto estão entre nós para que tenhamos a certeza de 
ter o dever cumprido. A saudade sempre estará conosco, mas temos certeza de 
que o senhor estará sempre do nosso lado. Obrigado por tudo que o senhor nos 
ensinou. Te amaremos por toda a eternidade.”

Faleceu no dia 06 de abril, aos 95 anos, o sr. José Honorato Rodrigues. 
Cooperado de Monte Santo de Minas (MG) desde maio de 2003, era proprietário 
Sitio Serra do Sapé e Fazenda Serra, Deixa a esposa Olívia Martins Rodrigues e cinco 
filhos. 

Mensagem da família: “Homem muito honesto e trabalhador, lutou muito 
até chegar aqui. Está fazendo muita falta.”

Faleceu no dia 14 de abril, aos 46 anos, o sr. João André de Souza. 
Cooperado de Botelhos, desde setembro de 2015, era proprietário do Sítio 
Pinhalzinho.

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

Faleceu no dia 15 de abril, aos 69 anos, o sr. José Donizete Faleiros. Cooperado de 
Cássia (MG), desde dezembro de 2020, era proprietário do Sítio Francisco Ricardo Faleiros. 
Deixa a esposa Francisca de Assis Correia Faleiros.

Faleceu no dia 13 de abril, aos 68 anos, o sr. Antônio Natalino de Oliveira. 
Cooperado de São Pedro da União (MG), desde janeiro de 2004, era proprietário 
do Sítio Pessegueiro. Deixa a esposa Diomar Germano de Oliveira e os filhos Nilta 
Donizete de Oliveira Marques, Nilvanda Aparecida de Oliveira e Suzamar Natalia de 
Oliveira Silva.

Mensagem da família: “Pai  - Verdade, a vida realmente é um sopro, não 
avisa o seu fim, não nos prepara para quem vamos perder. Agora, só temos que 
agradecer o tempo que passamos o teu lado por ter sido um ótimo pai e marido, 
amigo e companheiro. Agradecemos a Deus porque tivemos a oportunidade dos 
seus abraços, sorrisos e conselhos. Te amamos muito.”

Faleceu no dia 25 de março, aos 62 anos, o sr. Otaviano Alves de Sousa. 
Cooperado de Monte Carmelo (MG), desde agosto de 2008, era proprietário 
da Fazenda Rancharia. Deixa a esposa Aparecida de Fátima Pereira Alves e 
os filhos Anderson Pereira e Daiana Pereira.

Faleceu no dia 22 de março, aos 88 anos, o sr. Islan Ghelli. 
Cooperado de Monte Carmelo (MG), desde maio de 1990, era 
proprietário da Fazenda Santa Bárbara, em Mumbuca. Deixa a esposa 
Dirce Bragança Ghelli e os filhos Guilherme Marcos Ghelli, Carlos 
Henrique Ghelli, Mirian Bragança Ghelli, Marcio Islan Ghelli e José 
Francisco Ghelli.

Mensagem da família: Acreditava na terra e no trabalho! Foi um 
dos pioneiros a desbravar o Cerrado, mudando para Monte Carmelo, 
juntamente com seus pais, na década de 50. Trabalhou com Pecuária 
Leiteira, Lavoura Branca (foi ganhador do Prêmio de Produtividade da 
Cooxupé – Milho, na década de 80) e hortifrutigranjeiros (foi um dos 
fundadores da Feira Livre). Islan Ghelli teve uma grande participação 
na vida social da cidade, sendo eleito vereador (1983-1988) e também 
Presidente do Clube Operário (nos seus mandatos foram construídos 
o Clube Social Popular, o Chaminé Tênis Clube e o novo Campo de 
Futebol). Marido, Pai e Avô exemplar deixou como maior legado o seu 
exemplo e ensinamentos de vida. Estará sempre vivo na saudade, na 
memória e pelas suas ações!
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Vacinação contra a gripe reforça 
a prevenção na pandemia

A campanha, que teve início no mês de abril e prossegue até julho, pretende imunizar mais de 79 milhões de 
pessoas para evitar complicações decorrentes da gripe e que podem ser agravadas em razão da Covid-19

A campanha de vacinação contra a gripe ganhou 
uma dimensão ainda maior como estratégia para a 
prevenção neste momento de pandemia, já que con-
tribui para evitar possíveis complicações decorrentes 
da doença e que podem ser agravadas devido ao qua-
dro de infecção pela Covid-19.

Para isso, a campanha nacional que teve início 
em abril e prossegue até julho, espera imunizar mais 
de 79 milhões de pessoas. Por meio dessa estratégia, 
os órgãos de saúde buscam reduzir a sobrecarga nos 
sistemas de saúde, já que diversos estados estão com 
um grande volume de atendimento, principalmente, 
nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) por conta da 
pandemia da Covid-19.

A vacina, que também está disponível em labo-
ratórios particulares, está sendo aplicada gratuita-
mente nas unidades públicas de saúde que seguem 
um cronograma de atendimento de acordo com o 
perfil dos grupos prioritários.

GRUPO 1 (ATÉ 10 DE MAIO)
• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
• Gestantes;
• Puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias);
• Povos indígenas;
• Trabalhadores de saúde;

GRUPO 2 (DE 11 DE MAIO ATÉ 08 DE JUNHO)
• Pessoas com 60 anos ou mais;
• Professores;

GRUPO 3 (DE 09 DE JUNHO ATÉ 09 DE JULHO)
• Portadores de doenças crônicas não transmissíveis;
• Pessoas com deficiência permanente;
• Forças de segurança, de salvamento e armadas;
• Caminhoneiros;
• Trabalhadores do transporte coletivo de passageiros;

VACINA 
CONTRA 
A COVID-19 
As autoridades de saúde reforçam 

também que as pessoas que tomaram 
a vacina contra Covid-19 devem esperar 
pelo menos 14 dias para receber a imuni-
zação contra a gripe  

Outra recomendação é que as pes-
soas que estiverem nos grupos priori-
tários devem priorizar a vacina contra 
a Covid-19 e, posteriormente, buscar a 
imunização contra a gripe. Em nenhuma 
circunstância as duas vacinas devem ser 
tomadas de forma simultânea ou conjun-
tamente. 
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Acesse com a câmera 
do seu celular o QR 

Code ao lado e saiba 
mais sobre a linha. marispan.com.br /marispan /marispanoficial

A Fertinox é produzida com componentes 

que evitam o desgaste em função dos adubos 

químicos, o que garante alta durabilidade do 

produto. ESSENCIAL para lavouras de café ou 

frutas, proporciona máxima precisão na aplicação 

de adubo granulado, calcário, gesso e adubo 

orgânico. Garanta mais eficiência e ganho de 

tempo na operação com a Fertinox.

pra você! 
mais durabilidade
Marispan é

Com a participação ativa da Cooxupé, Comitês de Trabalho do CNC debatem soluções 
estratégicas para a cafeicultura brasileira

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 Cooperativa dos 
Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) em 
seu quadro de associados e com o presi-
dente Carlos Augusto Rodrigues de Melo 
como conselheiro diretor, avançou na im-
plantação de seu planejamento estratégi-
co, nos meses de março e abril.

Com o propósito de trabalhar por 
uma cafeicultura mais competitiva, sus-
tentável e integrada, o planejamento da 
entidade determinou a criação de Comitês 
Técnicos em áreas estratégicas para os ca-
fés do Brasil: Sustentabilidade, Pesquisa & 
Tecnologias, Estatísticas e Comunicação.

A sustentabilidade é um tema de des-
taque para a cafeicultura nacional, pois os 
produtores brasileiros contam com uma 
estrutura avançada de apoio, desde a pes-

quisa até o porto, e atuam sob a égide das 
mais rígidas legislações ambiental e traba-
lhista do mundo. O Comitê de Sustentabi-
lidade, criado em março, está desenvol-
vendo uma pauta de ações com foco no 
produtor rural e na comunicação da reali-
dade diferenciada dos sistemas produtivos 
brasileiros de café ao mundo. A coordena-
ção desses trabalhos está a cargo do geren-
te de Sustentabilidade Socioambiental da 
Cooxupé, Alexandre Vieira Costa Monteiro.

Para abordar questões relacionadas 
à competitividade da cafeicultura brasilei-
ra, buscando soluções tecnológicas inova-
doras para a redução de custos, ampliação 
da renda e facilitação do acesso ao merca-
do, o Comitê de Pesquisa & Tecnologias foi 
instalado no final de março. Os membros 
do Comitê elegeram o gerente de Desen-

volvimento Técnico da Cooxupé, Mário 
Ferraz de Araújo, para coordenar os traba-
lhos, que se iniciaram com a avaliação dos 
projetos em andamento no Consórcio Pes-
quisa Café.

Em 14 de abril, foi instalado o Co-
mitê de Estatísticas, no qual a Cooxupé é 
representada por seu Coordenador de Ge-
oprocessamento, Éder Ribeiro dos Santos. 
O Comitê atuará em proximidade com a 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB) para a obtenção de avanços na 
transparência e na credibilidade dos nú-
meros de safra, além de outras informa-
ções estratégicas, como custos de produ-
ção. Conforme escolha de seus membros, 
os trabalhos serão coordenados pelo Su-
perintendente Comercial da Cooperativa 
de Cafeicultores e Agropecuaristas (Coca-

pec), Ricardo Lima.
O trabalho dos Comitês estimulará 

a intercooperação entre os membros do 
Conselho, favorecendo a organização se-
torial da cafeicultura e o avanço de pautas 
prioritárias e mútuas. Conforme as diretri-
zes do CNC, o foco dos Comitês será a bus-
ca de mais renda para os produtores, que 
são a base de sustentação de toda a cadeia 
produtiva.

No mês de maio, o CNC criará seu 
comitê de Comunicação, concluindo a pri-
meira fase de implantação do seu plane-
jamento estratégico. O objetivo será o de-
senvolvimento de uma comunicação mais 
assertiva e clara, com foco nos produtores, 
sobre a atuação do Conselho em busca de 
mais renda e competitividade para nossa 
cafeicultura.

CNC trabalha por uma cafeicultura mais 
competitiva, sustentável e integrada
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Indicação de 
Vanusia Nogueira para cargo na 

OIC é apoiada pela Cooxupé
Para a cooperativa, a diretora da BSCA possui um currículo que a 

qualifica como excelente nome para o exercício do cargo 

Em março deste ano, as princi-
pais entidades da cadeia produtiva 
do café no país, por unanimidade, for-
malizaram ao Governo Federal a reco-
mendação de Vanusia Nogueira - atu-
al diretora executiva da Associação 
Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) 
- como candidata brasileira à diretoria 
executiva da Organização Internacio-
nal do Café (OIC).

Por ter total confiança na com-
petência de Vanusia Nogueira, por sua 
carreira e trajetória, a Cooxupé (Coo-
perativa Regional de Cafeicultores em 
Guaxupé) se posicionou a favor da 
indicação. 

“Apoiamos a indicação da Vanu-

sia Nogueira ao cargo de diretora exe-
cutiva da OIC, pois estamos convictos 
da sua competência e conhecimento 
para o exercício do cargo, em defesa 
dos interesses da cafeicultura mun-
dial”, declara o presidente da coope-
rativa Carlos Augusto Rodrigues de 
Melo, destacando a forte representa-
tividade da diretora da BSCA no setor.

Para a cooperativa, a indicação 
é o reconhecimento do trabalho e do 
profissionalismo de Vanusia Nogueira 
nas quase duas décadas de atuação 
na cafeicultura mundial. “Temos cer-
teza que o café brasileiro será muito 
bem representado e defendido com 
Vanusia na OIC”, afirma Melo.

SOBRE VANUSIA NOGUEIRA

Filha e neta de produtores e comercializadores de café, a 
diretora da BSCA é Doutora em Administração, com ênfase em 
Marketing, pela Universidade Nacional de Rosario (Argentina). 
Formada em Tecnologia da Informação (TI) e Gestão pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), pos-
sui mestrados em Gestão e em Gestão Avançada de Projetos 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de inúmeros cursos 
internacionais de especialização em Finanças, Gestão de Re-
lacionamentos (CRM), TI, entre outros, concluídos nos Estados 
Unidos, Alemanha e Brasil.

Além da atuação na BSCA desde 2009, ela é conselheira 
do Conselho Nacional do Café (CNC), da Rainforest Alliance e 
da Alliance for Coffee Excellence (ACE), organizadora do Cup of 
Excellence e conselheira da Specialty Coffee Association (SCA).

Vanusia atua a quase duas 
décadas defendendo os 

interesses da cafeicultura
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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

A FERRUGEM E OUTRAS DOENÇAS DO CAFÉ
NÃO VÃO MAIS SE METER EM SUA LAVOURA!

ihara.com.br

FERA NA PERFORMANCE 
DO COMBATE ÀS DOENÇAS

FERA NA VELOCIDADE 
DE ABSORÇÃO

FERA NA 
PRODUTIVIDADE

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

FERA NOS RESULTADOS
DO CAFÉ! CONHEÇA MELHOR
A EFICIÊNCIA DE FUSÃO.
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Precisamos olhar 
com mais atenção para 

o manejo biológico

Por desenvolvimento técnico de Monte Carmelo

No Brasil, assim como na agricultura mundial, os defensivos biológicos vêm ga-
nhando cada vez mais espaço. Já utilizados em outras culturas a mais tempo, essa tec-
nologia chegou na cafeicultura e logo ganhou força. Atualmente, a cada safra, os defen-
sivos biológicos estão fazendo parte do manejo de mais cafeicultores.

Apesar do crescimento constante, muitos produtores ainda desconhecem essa fer-
ramenta ou não perceberam todos os benefícios de incluir produtos biológicos no seu 
manejo.

São insumos produzidos a partir de um ingrediente ativo natural.  São macro e 
micro-organismos benéficos que têm eficiência no controle de pragas e doenças e que 
já se encontram no meio ambiente, porém, em baixa quantidade. Estes seres vivos são 
multiplicados a uma quantidade que garanta a máxima eficiência no controle fitossa-
nitário.

Muitos produtores ao escutar o termo “biológico”, de imediato fazem ligação ao 
fungo beauveria bassiani, um dos principais ativos da tecnologia e usado principalmen-
te, no controle da broca do café. No entanto, hoje já temos ativos que são eficazes no 
controle de ferrugem, nematóides, bicho mineiro, bactérias patogênicas e praticamente 
todo o restante de pragas ou doenças da cafeicultura. Temos a disposição um portfólio 
completo que engloba, além da beauveria, outros fungos como Trichoderma, bactérias 
como o Bacillus subtilis, vespas e outra imensa gama de seres benéficos à lavoura.

Entre os muitos benefícios, podemos destacar um maior equilíbrio ecológico e um 
manejo mais sustentável da lavoura, que se faz necessário e é também cada vez mais 
exigido pelo mercado consumidor.

Além da parte ecológica, os produtos biológicos auxiliam na manutenção da efici-
ência de defensivos químicos. Diferentemente do que muitos podem pensar, essa tec-
nologia não veio para substituir os defensivos químicos, mas para trabalhar de forma 
sinérgica, sendo fundamentais na preservação de moléculas químicas, já que um am-
biente mais equilibrado, diminui a pressão de patógenos, facilitando o controle. Além 
de ajudar muito no manejo de resistência.

O manejo biológico é mais uma ferramenta no manejo integrado. Usado lado a 
lado com o manejo químico e outras tecnologias disponíveis para que o agricultor con-
siga sempre uma alta eficiência, reduzindo os danos de praga e doenças e tendo como 
consequência um ambiente mais sustentável e uma maior lucratividade. 

O QUE SÃO 
OS PRODUTOS 
BIOLÓGICOS?

BENEFÍCIOS DO 
MANEJO BIOLÓGICO
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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.

Março com chuvas irregulares e 
temperaturas elevadas

Em março as chuvas apresentaram distribuição irregular, não 
foram suficientes para atender às necessidades dos cafeeiros na maio-
ria dos municípios analisados e concentraram-se, principalmente, nos 
dois primeiros decêndios do mês. Apenas em Guaxupé, o volume de 
chuvas ficou acima da média. Nas demais regiões analisadas choveu 
muito abaixo dos registros históricos. A tabela 4 contém a distribui-
ção de chuvas por decêndios para os anos de 2019 a 2021 e a média 
histórica para o mês de março. Os mapas de precipitação (figura 1) 
mostram a distribuição das chuvas na região da Cooxupé, no sul de 
Minas e no Cerrado Mineiro para o período de setembro de 2020 a mar-
ço de 2021.

A temperatura média ficou acima da média histórica. A maioria 
dos municípios analisados registrou temperatura máxima acima de 
30ºC. Guaxupé registrou a temperatura máxima mais alta 33,4ºC e em 
Cabo Verde ocorreu a temperatura mínima mais baixa 14º C (tabela 1).

O armazenamento de água no solo, em função das altas tem-
peraturas e da irregularidade das chuvas, está muito abaixo do arma-
zenamento histórico para o mês de março. Na tabela 2 é apresentada 
uma análise comparativa do armazenamento de água no solo do mês 
de março para os anos 2021, 2020 e 2019 e o volume acumulado de 
chuva para os meses de janeiro a março. Observe que o total acumula-
do nestes três meses para os municípios do sul de Minas e do cerrado 
mineiro, é muito inferior ao acumulado histórico, com exceção a Mon-
te Carmelo. Observa-se que em março de 2021 a disponibilidade de 
água para as plantas está inferior ao mesmo período dos anos anterio-
res na maioria dos municípios analisados. A figura 2 apresenta os ma-
pas de armazenamento de água no solo no final do mês de março para 
as regiões analisadas do sul/sudoeste de Minas e cerrado mineiro.

O déficit hídrico é um indicador da restrição de água a que os 
cafeeiros foram submetidos. A tabela 3 apresenta a distribuição do 
déficit por decêndio e o déficit histórico para março. Observe que no 
último decêndio do mês de março, em função das altas temperaturas 

e da ausência de chuvas, foram registrados os maiores valores de défi-
cit. Déficit hídrico associado às altas temperaturas em uma fase extre-
mamente crítica ao cafeeiro (GRANAÇÃO) é motivo de preocupação. 
Lavouras localizadas nas regiões onde ocorreram déficits mais acen-
tuados e, principalmente, aquelas implantadas em solos de textura 
arenosa, podem apresentar algum comprometimento no processo de 
granação. É recomendável que cada produtor monitore as suas lavou-
ras para evitar surpresas desagradáveis durante o benefício.

Os frutos formados a partir da florada do final de setembro e 
início de outubro estão agora, no final de março, com 24 - 25 sema-
nas. A fase de “GRANAÇÃO” já está praticamente concluída. Os frutos 
formados a partir destas floradas já estão finalizando o processo de 
enchimento de suas lojas e o peso do fruto também já está pratica-
mente definido. Vale ressaltar que a ocorrência de condições adversas 
durante o período de granação que altere o metabolismo da planta 
(estiagens prolongadas, chuvas excessivas, altas temperaturas) ou 
restrinja a absorção equilibrada de nutrientes, pode comprometer o 
desenvolvimento da planta e impactar no peso do grão (rendimento). 

A partir de abril tem início a fase de “MATURAÇÃO”. Durante este 
estádio deficiências hídricas moderadas não são prejudiciais ao cafe-
eiro e podem contribuir para a manutenção da qualidade da bebida. 
O processo de maturação estará completo quando o acúmulo de eva-
potranspiração potencial (ETp), contada a partir da florada principal, 
completar 700 mm. Na tabela 5 encontra-se a ETp acumulada de outu-
bro de 2020 a março de 2021 e o valor médio histórico para o mesmo 
período. Observe que este ano há uma sinalização de que o início da 
colheita começará um pouco mais cedo. Pode ser observado que em 
vários municípios, no final de março, o índice de maturação (700 mm) 
já estava muito próximo de ser atingido. 

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

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS:  MARÇO DE 2021

•  No Sul/Sudoeste de Minas as 
chuvas de março foram irregulares 
e muito abaixo da média na maioria 
das regiões analisadas; 

• Temperatura acima da média 
histórica;

• Número médio internódios 
formados até março: 7,4.

• Aumento na ocorrência de broca-
do-café na região do cerrado mineiro 
e no sul de Minas. Recomenda-se 
monitoramento contínuo. 

• Evolução na incidência de 
Cercosporiose em folha e fruto.

• Evolução na incidência de 
ferrugem. Recomenda-se 
monitoramento contínuo.
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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, FEVEREIRO E MARÇO  2021

MAPAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO E 
DÉFICIT HÍDRICO PARA O MÊS DE MARÇO – REGIÃO 

DO SUL DE MINAS E CERRADO MINEIRO
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