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EDITORIAL

Reaﬁrmando nosso compromisso de transparência com nossos cooperados, colaboradores
e cidadãos, chegamos a mais uma edição do nosso informativo, com conteúdo relevante e de
qualidade. Nesta edição, ﬁzemos um caderno especial que relata o caminho do café desde sua
entrada na Capebe até a preciﬁcação, vale a pena conferir. Tem dicas essenciais para que você
mantenha a qualidade do seu café e melhore ainda mais o preço do seu produto.
As cidades de Campo do Meio, Cristais, Guapé e Nepomuceno receberam novas estruturas
que proporcionaram facilidade, rapidez e economia para seus processos, mantendo com muita
ﬁrmeza e conﬁança nossa relação entre cooperativa e cooperado. Já em Candeias, tivemos a
inauguração do posto de gasolina Capebe. Em Boa Esperança a reestruturação do Centro de
Distribuição. Tais investimentos foram muito bem recebidos por todos, sendo um sucesso
entre os cooperados e colaboradores.
Temos ainda solidariedade. A Capebe fez a doação de um caminhão de leite para importantes
entidades em todos os municípios que temos cooperativa. Serão assistidas centenas de
pessoas. Pensando em Inovação, estamos desenvolvendo planejamento estratégico para
conquistar grandes objetivos no Capebe Global e nos Laticínios. Queremos ganhar mercado,
abrir novas oportunidades e seguir crescendo com responsabilidade.
A nossa família Capebe só cresce e isso é graças a você, nosso cooperado. Estamos traçando
e alcançando juntos novas metas com muita inovação e responsabilidade para o
desenvolvimento mútuo.
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Cristais - Nova Balança
Em Cristais, inaugurou-se a nova balança que garante mais
comodidade, agilidade e segurança ao nosso cooperado. Muito
bem localizada a nova instalação trouxe facilidade de acesso
para os produtores e colaboradores, fazendo com que o
processo seja mais eﬁciente e eﬁcaz.
“Aumentou-se a conﬁança entre o cooperado e cooperativa
e o processo se tornou bem mais ágil, conseguindo atender o
dobro de caminhões por dia”, conta o responsável pela
unidade, Paulo Rogério Fernandes.

A Capebe não para!

Nepomuceno - Bags, Sacarias e Granel
A unidade em Nepomuceno na busca de mais facilidade
para o cooperado e otimização no processo de entrega do café,
conta agora com novo armazém com capacidade para 40 mil
sacas.
Com esta estrutura possibilitou-se a centralização da
classiﬁcação, degustação e comercialização do produto, o que
trouxe muitos elogios e satisfação por parte dos cooperados. O
recebimento do café pode ser feito através de bags, sacarias e
a granel, o que traz benefícios para o cooperado, e até mesmo a
melhoria na qualidade do seu produto.

Novo Centro de Distribuição

Novas instalações proporcionam facilidade, rapidez e economia para os cooperados
Boa Esperança - Centro de Distribuição
Pensando em melhorar o nosso canal de abastecimento, a Capebe conta
agora com 2 novos Centros de Distribuição.
Dividimos em dois galpões, um que armazenará todo o mix de produtos
comercializados nas unidades Capebe e outro com os insumos agrícolas
(herbicidas, inseticidas, fungicidas, sementes e foliares).
A atual instalação do CD concentra parte do estoque de produtos do mix
da Capebe e, além de abastecer diariamente as 8 unidades da rede,
também é responsável pela gestão de estoque.

Guapé - Nova Estrutura de Armazém
Com o crescimento do número de associados e a grande demanda de
café, a unidade de Guapé sentiu a necessidade de investir em um novo
armazém com capacidade de 70 mil sacas de café e uma balança própria.

Campo do Meio - Novo Armazém e Balança

Hoje, o café ensacado recebido tem de ser desensacado, gerando mão
de obra extra, gargalo no recebimento e outras perdas, como sacaria que
se deteriora (e cada saco custa cerca de 1,5% do valor ﬁnal do café), café
que cai no chão e risco de contaminação entre cafés de diferentes
bebidas, entre outros inconvenientes. A partir da próxima safra, o
produtor vai conseguir preparar e entregar seu produto, podendo realizar
também a entrega de café a granel.

Em Campo do Meio as obras da balança e de um novo
armazém já estão a todo vapor. “A captação de café nesta safra
está excelente, acredito que seja reﬂexo dos novos
investimentos que a Capebe tem feito em estrutura. Os
cooperados estão entusiasmados e conﬁando cada dia mais
em nosso trabalho e transparência”, aﬁrma o responsável pela
unidade, Arnaldo Elisei.

Para o responsável de unidade Fábio Ávila Oenning, o investimento foi
certeiro, os colaboradores e cooperados estão extremamente satisfeitos
com a melhoria, o processo de descarga de café se tornou mais eﬁcaz,
tranquilo, prático e ágil.
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Pós - colheita
Atenção com o seu café
A pós-colheita requer inúmeros cuidados para produzir cafés de boa
qualidade, o que é muito importante para garantir a rentabilidade da safra. Mas,
ao mesmo tempo em que estes cuidados devem ser realizados no terreiro e
secadores, existem outros pontos importantes para serem feitos nas lavouras
visando uma boa produção e a qualidade do café do próximo ano.

Foto Rogerio Albuquerque

de nutrientes importantes como o cálcio e magnésio. Além disso, permitirá um
melhor aproveitamento dos fertilizantes aplicados.
A gessagem tem a função de fornecer Enxofre e promover uma melhor
fertilidade nas camadas mais profundas do solo, permitindo o desenvolvimento
das raízes em profundidade e tornando as plantas mais resistentes a seca. A
análise de solo é a única ferramenta disponível para determinar os nutrientes
do solo e permitir o uso racional dos fertilizantes, evitando dessa forma o uso
excessivo de um nutriente ou a falta de outro, o que implica em maior custo e
desequilíbrio nutricional das plantas.

Uma das principais preocupações dos produtores no momento é o manejo da
broca do café. Como a comercialização do ingrediente ativo Endossulfan foi
proibida desde 2013, o controle da praga tornou-se mais técnico. Sendo o local
em que a broca sobrevive na planta, o fruto do café, o controle desta praga se
torna muito difícil, então o manejo integrado é a recomendação mais eﬁcaz para
o controle dela. Neste caso, a colheita e varrição terá que ser muito bem-feita,
não deixar frutos de café na lavoura, torna-se fundamental para o manejo,
diminuindo assim o risco de infestação de broca na próxima colheita.

Depois da colheita, é importante realizar uma pulverização nas lavouras que
possuem uma perspectiva de produção na próxima safra. Esta cautela tem o
objetivo de promover a cicatrização dos ferimentos causados durante a
colheita. Para tal ﬁm, deve ser utilizado algum fungicida cúprico. Esse manejo
contribuirá para uma menor incidência de doenças na ﬂorada.

As podas das lavouras é outra boa estratégia de manejo da broca. Além de
ser extremamente importante para o desenvolvimento do cafeeiro, aumentam a
produtividade e reduzem os custos de colheita, já que com a introdução de
podas na propriedade, a mão de obra será utilizada sempre em lavouras com
alta produção.

Antes de iniciar esta aplicação é recomendado realizar um monitoramento
na lavoura para veriﬁcar o nível de infestação de pragas e doenças e se há
necessidade do controle. Se esse controle não for no momento certo, causará a
desfolha e consequentemente prejudicará o pegamento da ﬂorada e a
produtividade da safra seguinte.

Lavouras muito altas e adensadas, com ausência de ramos produtivos,
muitos brotos e plantas com estrutura prejudicada, devem ser corrigidas
através das podas. Quanto mais rápida for realizada a poda, mais cedo surgirão
as brotações, permitindo que a lavoura alcance seu maior potencial produtivo. O
ideal é que seja realizada de julho até agosto.

Marcos Paulo Damasceno de Carvalho
Engenheiro Agrônomo

Neste instante também deve-se preocupar com a análise de solo, que
permite ao técnico recomendar a calagem, gessagem e adubação mais precisas
e eﬁcientes, gerando economia para o produtor e maior produtividade para a
lavoura. A calagem vai contribuir para a correção do pH do solo e o fornecimento
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Que tal concorrer a uma moto novinha?
A campanha “Atualize e concorra” é sucesso entre os cooperados
A Capebe lançou uma campanha para atualizar o cadastro de todos os
cooperados. A atualização dos dados traz vários benefícios aos envolvidos.
Nosso principal objetivo é estreitar os laços entre cooperativa e cooperado,
melhorando a comunicação e facilitando a interação entre ambos. Além disso,
preparamos uma premiação para quem aderir à campanha, será sorteada uma
moto Honda Bros zero quilômetro.
A campanha já é um sucesso em todas nossas unidades, mas ainda dá tempo
de participar. Basta estar ativo, em dia com suas obrigações estatutárias e
entregar os documentos necessários no Departamento de Cadastro ou nas
demais Unidades da Capebe.

Quais as vantagens em atualizar seu cadastro?
· Receber o boleto em dia, evitando a cobrança de juros;
· Segurança nas transações feitas com a Capebe;
· Receber em primeira mão as novidades de promoções e
notícias da sua cooperativa;
· Facilidade em resolver problemas e tirar dúvidas com o
uso da tecnologia;
· Receber informações sobre os produtos, ﬁnanciamentos
e cotações;
· Receber a nota ﬁscal eletrônica via e-mail no ato da
compra.

8

Quais são os documentos necessários para a
atualização?
· Cartão de assinatura com informações atualizadas
(Endereço, Telefone, E-mail) devidamente assinado e
Foto Atualizada (Presencial);
· Documento de identidade;
· Comprovante do ITR 2019;
· Comprovante (s) de inscrição Estadual do Produtor
Rural (SIARE);
· Cópia da (s) Escritura (s) das fazendas ativas;
· Contrato de arrendamento quando for o caso;
· DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf (Caso o
cooperado se enquadre nos requisitos exigidos pela
EMATER).
· Os documentos deverão ser entregues no
Departamento de Cadastro ou nas demais Unidades da
CAPEBE

Não deixe de participar.
Mais informações:
(35)3851-9559
9 9923-3424
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Jersolando excelente. Os piquetes estavam ótimos, fato este comprovado pela
análise bromatológica da pastagem que coletei e encaminhei ao laboratório de
nossa parceira Cargill.
O gado era excelente, a pastagem ótima, mas a produção não estava onde
poderia estar, faltava uma dieta balanceada e o acompanhamento técnico
especializado em nutrição. Aﬁnal temos que fornecer para a vaca aquilo que ela
precisa, nem mais, nem menos, esse é o mapa do sucesso. Mas aqui entra o
diferencial do Sr. Daniel, eu forneci o “mapa”, mas foi ele quem o seguiu e
caminhou; ou melhor, não só ele, mas toda sua família (esposa e ﬁlhas: A Sra.
Luciana e as ﬁlhas, Ana Laura e Danielly), ajudaram nessa jornada para o
sucesso. E aí está a diferença, muitos produtores acham ou esperam, que nós
técnicos façamos “milagres”. Não fazemos. Apenas direcionamos, mas quem
coloca em prática as recomendações fornecidas, é o produtor. E uma coisa
muito importante: Nada é fácil, tudo é muito difícil e demorado, se fosse fácil
todos iriam fazer. Não é?
Infelizmente muitos produtores não têm a paciência necessária para colher
os frutos; e não conseguimos “colher” sem “plantar”. E entre o plantar e o
colher temos um longo caminho, de acertos e alguns erros, mas a chave é
RESILIÊNCIA, não podemos nunca perder nosso foco. Outra coisa que muitas
vezes ou melhor, quase sempre, limita a atividade leiteira é a resistência de
muitos produtores de fazer o novo, fazer diferente! Aﬁnal, se sempre ﬁzermos a
mesma coisa teremos sempre o mesmo resultado! Simples assim.

Leite: Com manejo adequado e assistência
técnica especializada é sim muito rentável

E com a premissa de fazer o novo e principalmente fazer o CERTO,
trabalhamos sempre pensando na nutrição ideal para os animais, as vezes
tivemos que dar um passo atrás, mas esse também é um detalhe de grande
sabedoria que todos os produtores de leite deveriam ter em mente. As vezes
para darmos quatro, cincos passos à frente, primeiro temos que dar um passo

atrás. Dando um passo atrás conseguimos ver um panorama melhor da situação
atual da propriedade e da atividade.
E chegamos aqui quatro anos depois daquela quarta-feira, 25 de maio de
2016. Hoje a atividade leiteira gera mais que o dobro de lucro por hectare do que
a cafeicultura (E vale ressaltar que na cafeicultura, Daniel e sua família
também são muito eﬁcientes). Levando a decisão de arrancar 2 hectares de café
para poder expandir a produção leiteira. Aﬁnal, quem não quer aumentar seus
lucros?

Há tempos, vemos e ouvimos sempre a mesma frase por parte de produtores
e não produtores: “Leite só dá prejuízo”. Mas seria essa premissa uma
verdade? Creio que não. Uma frase que ouvi já há alguns anos, de um professor
na faculdade nunca me saiu da memória: “Não existe negócio ruim; existe
negócio malcuidado, que não acompanha as mudanças do mundo”. E essa
premissa creio sim que é verdadeira.

Mas não pensem que é ou foi fácil, o sucesso só veio depois de muita
perseverança, esforço e sobretudo, DEDICAÇÃO e sempre a conﬁança nas
recomendações que passávamos todos os meses. Mas está aí, para quem diz
que leite só “dá prejuízo”, temos a prova de que dá sim lucro, e pode ser muito
RENTÁVEL. Gerando dessa forma para a agricultura familiar um vislumbre de
que o futuro será um bom lugar e de que terão como viver, do que mais amam, de
sua Terra.

Aﬁnal, vemos gente prosperando plantando hortaliças e gente “quebrando”,
plantando as mesmas hortaliças. Ora, pois..., mas o produto não é mesmo?
Sim. Mas o que difere o sucesso do fracasso é a caminhada rumo ao destino;
destino que para alguns é o sucesso e já para outros uma viagem na desilusão. E
assim caminhamos... E no leite ou em qualquer outra atividade não é diferente e
ponto ﬁnal.

Produzindo com Eﬁciência.
Trazendo Soluções.
Gerando RESULTADOS.

Se o produto é o mesmo, o que vai deﬁnir o sucesso da atividade é a
caminhada, e as decisões que são tomadas durante toda a jornada. Aqui
seguimos para falar do caso do produtor Daniel Dutra Soares, que possui um
sítio de 9 hectares no município de Guapé. A propriedade foi adquirida no ano de
2012, e desde o começo ele investiu no plantio de café e produção de leite. Em
2014, após muito estudar ele decidiu implantar o sistema de piquetes irrigados,
com a consultoria do Balde Cheio, onde, a irrigação começou a funcionar no ano
de 2015.

Gustavo Henrique Vilela
Engenheiro Agrônomo
Nutricionista Animal Capebe

Comecei a atender a propriedade há 4 anos atrás e de lá para cá, as coisas
mudaram muito. Ou melhor, EVOLUÍRAM bastante. Quando cheguei na
propriedade logo pude vislumbrar que ali seria um caso onde, certamente
colheríamos bons frutos. Percebi que o Daniel estava aberto a novas
informações e tecnologias. A qualidade de seu rebanho já era boa, um gado
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Planejamento estratégico do Laticínios
Reposicionamento no mercado com melhor performance
Com o intuito de reposicionar os Laticínios Capebe no mercado e
consequentemente ter uma maior rentabilidade e consolidação da marca, está
sendo realizado um diagnóstico de todo o processo produtivo, vendas,
marketing e qualidade dos nossos laticínios. O processo está sendo realizado
com uma equipe multiproﬁssional.
Com estas informações, e com o uso de ferramentas de gestão e
administração será possível desenvolver um planejamento, focado no laticínio,
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mas, considerando toda a perspectiva do cooperativismo. Tais ferramentas, nos
permitem identiﬁcar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do
negócio.
Diante disto, será criado um plano de ação com a metodologia 5W2H, a partir
destas diretrizes serão deﬁnidas metas e objetivos para o início do processo de
monitoramento com vistas a um reposicionamento do laticínio com melhor
performance no mercado.
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O agronegócio pede conhecimento
Parceria entre Capebe e Nutron-Cargill traz grandes resultados para a pecuária de corte
No mês de julho, o médico veterinário João Ferreira da Silva Neto, o gerente
de produção da fábrica de Rações, Tulio Andrade Monteiro de Barros e o
zootecnista da Nutron, Rodrigo Teixeira realizaram uma palestra no frigoríﬁco
Friesp, levando informações atualizadas ao produtor e seus colaboradores
sobre a nutrição de animais e sua dieta.
Para que o desempenho do rebanho seja garantido, em parceria, com a
Nutron-Cargill, a Capebe vem buscando soluções em alto nível tecnológico,
voltadas especialmente para o gado de corte, o que facilita a adaptação do
pasto ao conﬁnamento, reduz o estresse e melhora a digestão dos alimentos e
os níveis de saúde do animal. Consequentemente, faz com que o ganho de peso
seja otimizado.
“A Nutron-Cargill elabora a dieta mais eﬁcaz e saudável para o gado, a
fábrica formula a ração com todos os nutrientes necessários e fornece todo o
suporte ao produtor”, aﬁrma Tulio.
O proprietário da Friesp, Cristiano Reis Lima, empresário no ramo pecuarista
da cidade de Boa Esperança, produtor ﬁel que sempre acreditou na Capebe,
relata que com todo o apoio vem conseguindo bons resultados na exploração do
conﬁnamento, na pecuária de corte.
“Uma empresa no nível da Friesp com a parceria
da Capebe traz grande desenvolvimento para a
cidade de Boa Esperança”
João Ferreira da Silva Neto, médico veterinário

14

15

O agronegócio pede conhecimento
Parceria entre Capebe e Nutron-Cargill traz grandes resultados para a pecuária de corte
No mês de julho, o médico veterinário João Ferreira da Silva Neto, o gerente
de produção da fábrica de Rações, Tulio Andrade Monteiro de Barros e o
zootecnista da Nutron, Rodrigo Teixeira realizaram uma palestra no frigoríﬁco
Friesp, levando informações atualizadas ao produtor e seus colaboradores
sobre a nutrição de animais e sua dieta.
Para que o desempenho do rebanho seja garantido, em parceria, com a
Nutron-Cargill, a Capebe vem buscando soluções em alto nível tecnológico,
voltadas especialmente para o gado de corte, o que facilita a adaptação do
pasto ao conﬁnamento, reduz o estresse e melhora a digestão dos alimentos e
os níveis de saúde do animal. Consequentemente, faz com que o ganho de peso
seja otimizado.
“A Nutron-Cargill elabora a dieta mais eﬁcaz e saudável para o gado, a
fábrica formula a ração com todos os nutrientes necessários e fornece todo o
suporte ao produtor”, aﬁrma Tulio.
O proprietário da Friesp, Cristiano Reis Lima, empresário no ramo pecuarista
da cidade de Boa Esperança, produtor ﬁel que sempre acreditou na Capebe,
relata que com todo o apoio vem conseguindo bons resultados na exploração do
conﬁnamento, na pecuária de corte.
“Uma empresa no nível da Friesp com a parceria
da Capebe traz grande desenvolvimento para a
cidade de Boa Esperança”
João Ferreira da Silva Neto, médico veterinário

14

15

Rações Capebe - Nutron, líder de mercado no
segmento leiteiro e no gado de corte
Líder regional na fabricação de rações, a Capebe também se destaca no atendimento ao gado de corte.
Conheça três dos nossos clientes, os quais, vêm se destacando no setor de produção de proteína animal
GRUPO FRIESP (BOA ESPERANÇA)
Atendemos desde o ano de 2019, o Grupo FRIESP, onde construímos uma
parceria sólida e de RESULTADOS. O grupo conta com um rebanho médio de
mil animais, sendo 700 animais em conﬁnamento. Entregando ganhos
médios diários (GMD), na casa de 1,5 kg/animal/dia; com um bom
acabamento de gordura (que é o que o mercado consumidor exige). E com
os bons resultados, o grupo já planeja a expansão do conﬁnamento.

FAZENDA NOVA AREIAS (COQUEIRAL)
Na Fazenda Nova Areias, do Sr. Aureliano e de seu Filho Eduardo Pio,
temos uma parceria já de alguns anos. A fazenda conta com um rebanho de
cerca de 1.200 animais, onde, nestes 3 anos, conseguimos reduzir em 1 ano
a idade de abate. Focamos na nutrição animal e na adubação das
pastagens. Hoje ela é destaque e símbolo de eﬁciência no
semiconﬁnamento à pasto, apresentando um GMD na casa de 1,3 kg.

GRUPO CANDEIAS (CANDEIAS)
Já nos conﬁnamentos do Grupo Candeias, atuamos desde o ano de
2019. Com clientes satisfeitos e o principal, com o lucro no bolso. Também
com GMD na casa de 1,5 kg. E tivemos no ano passado alguns lotes, com o
excelente GMD de 1,9 kg, referente ao lote de animais cruzados da foto
acima, com rendimento de carcaça de 59%. Ressaltando, que o grupo é
composto por pequenos produtores, dessa forma, com nosso auxílio
conseguiram diversiﬁcar a atividade e gerar renda extra. Onde, todos são
produtores de café, com o esterco gerado pelo conﬁnamento, conseguem
reduzir a quantidade de adubo comprada e ainda geram renda extra mais
uma vez, com a venda do esterco que sobrou.

Focamos na assistência técnica, para levar informação e capacitação ao produtor.
E assim, seguimos... Entregando RESULTADOS, crescendo ao lado de nosso COOPERADO!
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Capebe Global
Desenvolvimento econômico e ambiental, com ações que respeitam o meio ambiente e o cooperado
Recentemente implantamos o Capebe Global, um departamento novo da
cooperativa que cuidará das exportações e certiﬁcações de café dos nossos
cooperados. A diretoria da Capebe montou uma equipe de trabalho para dar o
pontapé inicial aos trabalhos.
Com isso, foi elaborado um planejamento estratégico com o intuito de
estipular as necessidades do que fazer e como fazer para atingir a certiﬁcação
de maneira eﬁciente, efetiva e eﬁcaz.
Foi elaborada a identidade organizacional (missão visão, valores e objetivos),
o posicionamento institucional, os objetivos estratégicos a longo prazo
(próximos 5 anos) e as diretrizes do Capebe Global. Os eixos norteadores do
processo foram: gestão, qualidade, mercado e comunicação, gerando assim as
ações necessárias para a excelência.
Pensando na Capebe como um todo, dentro do planejamento estratégico
criou-se o programa de sustentabilidade Capebe Global que envolve toda a
organização em prol do desenvolvimento econômico e ambiental, com ações
que respeitam o meio ambiente e o cooperado, desenvolvendo assim uma
cafeicultura inovadora com gestão sólida e transparente em busca da
certiﬁcação.
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O caminho do Café

FORMAS DE RECEBIMENTO:

Conheça o trabalho envolvido no preparo do seu café para
alcançar o mundo

Existem 3 formas de receber o seu café aqui: Bags (foto 1), A granel (foto 2) e sacaria (foto 3).

Sempre comprometida com os cooperados, a Capebe investe e trabalha
buscando oferecer tecnologia, segurança, suporte e atendimento de excelência
no recebimento, beneﬁciamento, compra e venda do seu café.
Cada passo após a entrada do café na cooperativa é fundamental para que se
preserve a qualidade do produto, o que garante um bom preço na
comercialização. Para isso, investimos em uma equipe especializada, com
proﬁssionais treinados, que asseguram o caminho do seu café dentro da
Capebe.
Liderado por Mauro Benedetti, especialista em café da Capebe, iremos
apresentar a você a estrutura que constitui o DEPARTAMENTO DE
QUALIDADE DA COOPERATIVA:

IDENTIFICAÇÃO DO CAFÉ E RETIRADA DE AMOSTRAS:
Com o café identiﬁcado, retiramos amostras ﬁéis de cada lote, de acordo com o seu tipo de armazenamento. A quantidade da amostra é especíﬁca e
pode variar entre 2 a 4kg.

Estamos passando por um período turbulento que contém
dúvidas e incertezas sobre o futuro, mas com a cooperação é
possível eliminar algumas preocupações. Na Capebe, frisamos a
segurança no armazenamento do seu café, e mesmo em
momentos de crise, não seria diferente.

RECEBIMENTO DO CAFÉ:
Respeitando todas as normas de segurança, o primeiro passo do
caminhão de transporte dos grãos do café ao chegar na cooperativa
é ser devidamente identiﬁcado e direcionado à balança, onde será
feito o peso da carga e a produção de um código de barras que será a
identiﬁcação do seu café dentro da cooperativa.

CLASSIFICAÇÃO:
A classiﬁcação acontece de duas formas, através do PROCESSO
TÉCNICO e do PROCESSO SENSORIAL;
PROCESSO TÉCNICO:
O primeiro ponto veriﬁcado é a umidade do café, que deve estar entre
10,5 a 12% para garantir que o produto seja de boa qualidade. Neste
processo, os proﬁssionais analisam, preenchem a ﬁcha de
classiﬁcação e enviam para separação dos defeitos que podem ser intrínsecos ou
extrínsecos.

·
·
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Intrínsecos: são os defeitos que fazem parte da cultura do café, como folhas, galhos, grãos estragados.
Extrínsecos: são defeitos externos que não fazem parte da cultura do café, como por exemplo, grãos de milho, pedaços de plástico, etc.
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·
·
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Intrínsecos: são os defeitos que fazem parte da cultura do café, como folhas, galhos, grãos estragados.
Extrínsecos: são defeitos externos que não fazem parte da cultura do café, como por exemplo, grãos de milho, pedaços de plástico, etc.
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JOGO LIMPO
Para que a avaliação do seu café seja feita de forma justa e responsável, toda amostra é
avaliada por no mínimo dois proﬁssionais. Caso você ainda reprove essa classiﬁcação, a
avaliação será refeita. São realizados treinamentos de calibragem com toda equipe
periodicamente para aumentar a conﬁabilidade no processo.

O café de qualidade

vale mais!

SISTEMA:
Avaliado, classiﬁcado e preciﬁcado o café é catalogado no sistema e pode
ser negociado diretamente entre cooperado e Capebe.

O PULO DO GATO
Como agregar valor ao seu café sem perder
a qualidade?

VENDA DO CAFÉ

PROCESSO SENSORIAL:
Um dos processos mais importantes até aqui, é a análise sensorial do produto, que tem 90% de responsabilidade no preço ﬁnal do café.
A DEGUSTAÇÃO permite aos provadores classiﬁcar o café conforme a tabela de padrões Capebe. Nela os grãos recebem a torrefação ideal, são moídos e
imergidos em água quente, extraindo o melhor sabor e aroma do fruto.

Após estas etapas, seu café ganhará o mundo.
É de grande importância deixar claro aos nossos
cooperados que é recomendável que ele faça a
negociação do café em no máximo dois anos para que ele
não perca suas características e qualidade. Além do
mercado brasileiro, fazemos também exportações para
diversos países como recentemente a Lituânia.

O controle de umidade é fundamental para
que o seu produto seja bem avaliado e vendido à
cooperativa. Não adianta ter pressa para retirar o
seu produto do terreiro ou do ensaque, já que a
umidade prejudica a qualidade dos grãos e pode
reduzir o ganho por saca em aproximadamente dois
a três reais.
Como o café é um alimento,
são necessários alguns cuidados para
evitar a sua contaminação. Muitas
vezes, recebemos amostras de café
muito úmido, com grãos verde
demais e com milho, feijão e/ou soja
misturados ao café.
A higiene no terreiro e as
formas de transporte podem lhe
ajudar a eliminar os prejuízos.

Ainda restou alguma dúvida?
Informe-se melhor com os nossos
agrônomos ou tire suas dúvidas pelo

Whats (35) 99957-9072

O noo compromio é
aumentar o padrão e a
qualidade dos seus grãos!
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Capebe se solidariza com famílias carentes
e cria campanha do Dia C
No combate a crise, cooperar é a solução
Diante da crise em que estamos enfrentando, a Capebe, resolveu fazer um
Dia C diferente para ajudar o próximo. Neste ano, a campanha do “Dia C”,
consiste na arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas, cobertores,
fraldas, produtos de higiene e limpeza que iremos doar para famílias que estão
precisando muito nesse momento, através do Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS).
Todas as unidades poderão participar da campanha deixando suas doações
com os responsáveis. Em Boa Esperança, as doações devem ser feitas no
Recursos Humanos e na Comunicação. Segundo Carla Pannain, coordenadora
de Recursos Humanos: “Já recebemos muitas roupas e alimentos para doação,
que já foram entregues, pois o intuito é ajudar desde já!”
Ainda dá tempo. Faça a sua parte, toda doação será bem-vinda!
Dia C em 2019
No ano passado oferecemos um dia de lazer para os alunos da APAE na praça
da Caixa D'água. O intuito era proporcionar um dia alegre, cheio de
brincadeiras e um lanche para eles curtirem independente de suas
limitações. Essa foi a proposta de 2019 e foi um sucesso.
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O Dia de Cooperar (Dia C) foi criado pelo Sistema Ocemg,
em 2009, com o objetivo de contribuir, através do
voluntariado, com o desenvolvimento social das
comunidades e transformar realidades, elevando a
qualidade de vida das pessoas.
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Atenção cooperado: É hora de atualizar sua DAP
Você cooperado, fazendo a atualização de sua DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf,
fortalece ainda mais nossa cooperativa!
A Capebe está atualizando o cadastro de todos os cooperados e está sendo
solicitado a DAP – Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é emitido de forma gratuita pela
EMATER-MG. O documento é de uso exclusivo dos agricultores familiares,
pessoas que atuam no campo em conjunto com a família, sendo este um dos
principais requisitos para enquadramento.
A DAP possui validade de 2 anos, sendo o único documento que permite
identiﬁcar e qualiﬁcar as Unidades Familiares de Produção - Agricultura
Familiar e suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas –
Cooperativas. Ela permite que o agricultor familiar tenha acesso a diferentes
políticas públicas, tais como ﬁnanciamentos rurais pela linha de crédito Pronaf
que possui a vantagem de condições diferenciadas de juros, a programa de
habitação rural, a certiﬁcações de produtos (selos), a comercialização de
alimentos em escolas (merenda escolar), entre outros.
No momento da emissão da DAP, são inseridos dados pessoais da unidade
familiar (casal), informações sobre os imóveis rurais que possuem e a
composição da renda da família. Esses dados são inseridos na base de dados do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e permite também
que o Governo Federal possa mapear a quantidade de Unidades Familiares
existentes no país, o que facilita o fomento de políticas públicas e
desenvolvimento de suporte necessário para o fortalecimento das atividades
agrícolas predominantes em cada região.
Mais informações e agendamento de atendimentos,
procurem a EMATER-MG de seu município ou nos ligue:

3851-2468
(Thatiane Abrahão – EMATER MG Boa Esperança).
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São beneﬁciários da DAP agricultores familiares que:
a)Explorem a parcela de terra na condição de proprietário, posseiro,
arrendatário ou comodatário;
b) residam no estabelecimento ou em local próximo, considerando as
características geográﬁcas regionais;
c) não detenham, a qualquer título, área superior a 4 (quatro) módulos
ﬁscais, ou seja, 104 ha;
d) no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de toda renda bruta da unidade
familiar seja originada da exploração agropecuária do estabelecimento;
e) tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do
estabelecimento;
f) tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 (doze) meses de
produção normal, que antecedem a solicitação da DAP, de até R$ 415 mil,
considerando neste limite a soma de 100% do valor bruto de produção e das
demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e
fora dele, recebida por qualquer componente familiar.
Documentação necessária para renovação da DAP:
· Xerox Identidade e CPF do produtor e da esposa (ou da união estável) +
Certidão de casamento;
· Comprovante de residência e Cartão de produtor rural (data de emissão
deve ser superior à 1 ano);
· Terra própria: Certidão de registro de imóvel atualizada de todos os
imóveis que o casal possuir; Terra arrendada: Contrato de arrendamento +
Certidão de Registro de Imóvel ;
· Comprovante de renda dos últimos 2 anos de todas as rendas que o casal
possuir, rural e não rural;
· Apresentar (Original) Carteira de trabalho do Marido e Esposa.
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Candeias agora conta com a tradição, tecnologia
e qualidade dos Postos Capebe
Capebe Petro: Juntos para ir mais longe!
No dia 29 de maio, aconteceu a inauguração do sexto posto de combustíveis
da Capebe. O posto ﬁca bem na entrada da cidade, uma excelente localização
para tal investimento com grande potencial de mercado e de fácil acesso.
Vamos sempre buscar preço justo e condizente com o mercado do combustível
para melhor atender nossos cooperados e clientes.
Devido as normas de restrição do COVID-19, o evento contou apenas com a
presença dos diretores André e Flávio, do prefeito municipal, Rodrigo
Lamounier, do presidente do Sindicato de Produtores Rurais, José Alencar e da
equipe da Capebe Candeias. O padre Wellington deu as bençãos.
Segundo Rodrigo Moraes Lamounier, prefeito de Candeias “É uma honra
muito grande para Candeias ter a Capebe como parceira. Deixo meus sinceros
agradecimentos por este novo investimento em nosso município, pois, é um
grande incentivo ﬁnanceiro que traz maior rentabilidade e gera empregos para a
população candeense”, conﬁrma.
SERVIÇOS OFERECIDOS:
TROCA DE ÓLEO
LUBRIFICAÇÃO
LAVAGEM E ABASTECIMENTO.
ALÉM DE QUALIDADE, BOM ATENDIMENTO E O MELHOR
PREÇO PARA ABASTECER O TANQUE DO SEU VEÍCULO.

VENHA NOS FAZER UMA VISITA, É BEM NA ENTRADA DA CIDADE!
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Postos Capebe: Juntos para ir mais longe
Recolocação no mercado e preço justo de combustível para o cooperado
O mercado de combustíveis no país tem características muito especíﬁcas, a
concorrência está cada dia mais alta entre distribuidoras e postos
revendedores, levando a competições agressivas por preço e volume de vendas.
Com a nova gestão, foram adotadas estratégias para alavancar as vendas e
conseguir um preço cada vez mais justo para os cooperados e clientes.
Dentre essas ações, podemos citar a pesquisa de mercado que é feita três
vezes por semana, negociação e a interação entre os setores e os fornecedores.
Atualmente, cada unidade está praticando o preço que realmente é possível

30

manter, baseado no custo de compra que o combustível possui. Buscamos
preço justo e condizente com o mercado em que cada uma se situa, sempre
tentando deixar os preços o mais similar possível.
“Estamos nos proﬁssionalizando cada vez mais. A Capebe está
comprometida em ser cada vez melhor, e não vai deixar o fornecimento de
combustível fora disso. Queremos brigar por melhores preços, condições e
promoções para nossos clientes”, aﬁrma o diretor ﬁnanceiro, Flávio Spineli.

BOA ESPERANÇA

CAMPO DO MEIO

CANDEIAS

COQUEIRAL

GUAPÉ

ILICÍNEA
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Capebe doa um caminhão de leite
Agronegócio mostra sua força solidária
Se solidarizar com o outro é um ato de bondade e compreensão
ao próximo. Respeitando nossos valores e seguindo sempre
nossa missão de construir uma relação forte e duradoura
baseada na conﬁança, a Capebe realizou a doação de um
caminhão de leite através da live do cantor Léo Chaves.
Foram beneﬁciadas nove entidades ﬁlantrópicas
pertencentes às oito cidades onde a Capebe está presente.
“Quando recebemos o convite da produção do Léo Chaves,
pontuamos que aceitaríamos participar desde que as doações
fossem feitas para entidades sérias e aqui da nossa região. Foi o
que ﬁzemos. Com a ajuda dos nossos gerentes, selecionamos as
entidades e ﬁzemos a entrega”, explica o diretor presidente,
André Luiz Reis.
Para a presidente da Vila Vicentina de Ilicínea, Alcione Pereira
da Silva, a doação da Capebe chegou na hora certa. “Vivemos
somente de doações e o leite doado por vocês vai nos abastecer
por mais de 4 meses. Temos aqui mais de 20 idosos e estávamos
precisando muito. Em nome de toda a Vila, agradeço a doação
signiﬁcativa de leite feita pela Capebe à nossa entidade,
agradece.

Orgulho em ajudar o próximo!
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somente de doações e o leite doado por vocês vai nos abastecer
por mais de 4 meses. Temos aqui mais de 20 idosos e estávamos
precisando muito. Em nome de toda a Vila, agradeço a doação
signiﬁcativa de leite feita pela Capebe à nossa entidade,
agradece.

Orgulho em ajudar o próximo!
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ASSOCIAÇÃO PAI MISERICORDIOSO
DE BOA ESPERANÇA

FAZENDINHA CORÁLIA LEITE NAVES
DE BOA ESPERANÇA

APAE DE
CAMPO DO MEIO

VILA VICENTINA MONSENHOR CASTRO
DE CANDEIAS

APAE DE
CRISTAIS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE GUAPÉ

ASILO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
DE COQUEIRAL

VILA VICENTINA
DE ILICÍNEA

GRUPO DAS SAMARITANAS
DE NEPOMUCENO
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O AGRO NÃO PARA

A safra está a todo vapor. Recebemos fotos de muitos cooperados nossos.
Estamos seguindo ﬁrmes para garantir a PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.

Parabéns a todos pelo trabalho!
Romildo Alves Rodrigues
São José da Boa Vista, Ilicínea

Almir Machado
Fazenda Pedra Branca, Campo do Meio

Ana Clara Oliveira Miranda
Fazenda São Sebastião, Três Pontas

Arnaldo Peloso

Adriano e Leandro Ferreira Lima

Fazenda Sape, Boa Esperança

Guapé

Roseli de Almeida Santos
Sítio Pinhal, Nepomuceno

Túlio Pires

Wantuil Walisson da Costa

Fazenda Coqueiros, Cristais

Serra da Boa Esperança, Boa Esperança

Quer participar do nosso próximo
informativo? É fácil, mande sua
foto para nosso whatsapp:
(35) 9 9957-9072
Wellington Sidney Neves
Fazenda Remanso, Boa Esperança

Diego Costa Lima
Fazenda Macaco, Guapé

Izaias Alves dos Reis
Frei Eustáquio, Coqueiral

Luiz Carlos Neves
Serra da Saudade, Aguanil
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Higor H. e Antônio Olímpio Neves

Enzo e Ildeu Batista da Silva

Sítio Lagoa, Guapé

Sítio Serra da Sauda de Aguanil

Sitio Edelik, Boa Esperança

José Wagner de Oliveira

Francelino Braz Scanavachi

Leandro Aurélio da Silva

Liliana Reis

Sítio Estreito, Ilicínea

Fazenda Sape, Boa Esperança

Comunidade das Felícias, Boa Esperança

Manuela

Ricardo Lamounier Lima

Roberta e Alessandro

Fazenda Ponte Grande, Candeias

Fazenda Esperança, Nazareno

Comunidade dos Costas, Boa Esperança
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GASTRONOMIA
Misto quente de forno

Modo de Preparo

Ingredientes

- Em uma forma colocar uma camada de pão de forma, cuidar para
que toda a forma ﬁque coberta, passar sobre esta camada o extrato
de tomate.

400 g de presunto
400 g de queijo mussarela Capebe
Extrato de tomate
1 requeijão Capebe
1 pacote de pão de forma
Orégano

38

- Feito isso coloque uma camada de presunto e uma de queijo
mussarela Capebe, cubra com outra camada de pão.
- Passe o requijão Capebe uniformemente, e logo após coloque a 2ª
camada de presunto, deixe o queijo por último
- Por cima do queijo despeje o orégano, que dá um gostinho todo
especial.
- Leve ao forno até derreter o queijo.
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