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2020 não está sendo um ano muito bom para a maioria dos brasileiros. Mas, quando o 
assunto é Agronegócio, graças a Deus, estamos conseguindo ir contra essa maré baixa e temos 
muitos motivos para celebrar. 

Este informativo Capebe foi baseado nas conquistas que nossa cooperativa teve nos últimos 
meses, a começar pelo recorde de recebimento de cafés atingido neste ano, foram mais de um 
milhão de sacas depositadas. Agradecemos a todos os nossos cooperados pela credibilidade e 
vamos retribuir essa confiança com muito trabalho e responsabilidade. 

Nesta edição, damos destaque também a Feira de Negócios, que devido a pandemia teve que 
ser totalmente reestruturada e por incrível que pareça recebeu elogios de todas as unidades. 
Mais uma vez, atingimos nossas metas com faturamento acima do esperado, além de seguir 
todos os protocolos de prevenção contra o Covid-19 instituídos pelo Ministério da Saúde. Por 
falar em coronavírus, continue se cuidando e conte com nossa equipe de colaboradores que 
está de plantão em nossos telefones para melhor atendê-los.

Seguindo os valores da Capebe e do cooperativismo, iniciamos a proposta de valorizar os 
cooperados fiéis, com a criação da Poupança Fiel e nesta edição trazemos o resultado do 
trabalho de um ano deste projeto de sucesso. Ainda falando sobre valorização, está sendo 
realizado o concurso de qualidade de café - Somos 8, nas oito cidades em que possuímos 
cooperativa, com o objetivo de valorizar as diferenças regionais e agregar valor ao café dos 
vencedores.

BOA LEITURA!
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O que é Cooperativismo?

Mais  que  um mode lo  de  negóc ios ,  o 
cooperativismo é uma filosofia de vida que busca 
transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, 
equilibrado e com melhores oportunidades para 
todos. Um caminho que mostra que é possível unir 
desenvolvimento econômico e desenvolvimento 
social, produtividade e sustentabilidade, o 
individual e o coletivo.

Tudo começa quando pessoas se juntam em 
torno de um mesmo objetivo, em uma organização 
onde todos são donos do próprio negócio. E continua 
com um ciclo que traz ganhos para as pessoas, para 
o país e para o planeta. 

N ã o  e x i s t e  c o o p e r a t i v i s m o  s e m  o 
compartilhamento de ideias. Ser cooperativista é 
acreditar que ninguém perde quando todo mundo 
ganha, é buscar benefícios próprios enquanto 
contribui para o todo, é se basear em valores de 
solidariedade, responsabilidade, democracia e 
igualdade. O cooperativismo tem um jeito único de 
trabalhar.

O cooperativismo substitui a relação 
emprego-salário pela relação trabalho-
renda. Em uma cooperativa, o que tem 
mais valor são as pessoas e quem dita 

as regras é o grupo. Todos 
constroem e ganham juntos.

Ser cooperativista é acreditar que é 
possível colocar do mesmo lado o que 
à primeira vista parece ser oposto: o 
econômico e o social, o individual e 

o coletivo, a produtividade e a 
sustentabilidade.

Fonte: Sistema OCB

Ser cooperativista é querer impactar 
não só a própria realidade, mas 
também a da comunidade e a do 

mundo. É espalhar sonhos e mostrar 
que é possível alcançá-los sem 

deixar ninguém para trás.

COOPERATIVISMO

TRANSFORMAÇÃO

EQUILÍBRIO

Os conceitos que dão identidade ao cooperativismo são:
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A primeira decisão a ser tomada para a implantação da lavoura de café é a 
escolha da cultivar. Essa escolha pode significar o sucesso ou insucesso do 
negócio, observando o tipo do solo, relevo e altitude do terreno e utilizando a 
que mais se adapta a essas características. Levar em conta a maturação da 
cultivar: precoce, médio e tardia, para escalonar sua colheita, se já tiver lavoura 
implantada de determinado grau de maturação na fazenda. Adaptabilidade a 
colheita mecanizada, se o terreno permitir, é muito importante para a escolha 
da cultivar. 

O mês ideal para se plantar a lavoura de café é o mês de Novembro, para isso 
tem que ter um planejamento no viveiro, buscar semear a semente nos meses 
de maio e abril buscando alternativas como sementes armazenadas em 
câmaras frias.

A qualidade das mudas é muito importante, buscar sementes certificadas se 
for fazer seu próprio viveiro, se a opção for adquirir as mudas de viveiro, atentar 
para viveiros idôneos e que também usam sementes certificadas para fazer 
suas mudas.

A preparação do terreno é muito importante para um bom plantio, 
começando pela amostragem de solo e acompanhamento de um agrônomo, 
fazendo uma recomendação correta de corretivos e fertilizantes.

Para o preparo do solo é importante que respeite as ordens das operações e 
fazer as correções com corretivos, como Calcário e Gesso. Após a aplicação dos 
corretivos fazer a gradagem do terreno com grade pesada para já incorporar 
esses corretivos. Em seguida, fazer a subsolagem com o uso do Subsolador de 3 
ou 5 hastes e por último, se necessário, utilizar a grade niveladora. Só essa 
correção em área total pode não ser suficiente, podendo ter que fazer um 
complemento no sulco.

Para fazer o alinhamento do sulco de plantio temos que levar consideração 
fatores como: melhor aproveitamento do terreno, ser compatível ao trabalho de 

Preparação para a implantação da lavoura cafeeira

máquinas e evitar erosões, para isso pode usar o serviço de um topógrafo ou 
equipamentos topográficos. O sulco de plantio deve ser feito com equipamento 
que permite uma profundidade de 20 a 40 cm.

A fosfatagem, no sulco de plantio é muito importante, pois o fósforo é um 
nutriente que tem pouca mobilidade no solo, então ele deve ser aplicado de 
modo que fique ao alcance das raízes das plantas e é nessa fase que temos a 
melhor chance de fornecer fósforo de maneira efetiva. A utilização de esterco ou 
composto orgânico também agrega muito no preparo.

No final se faz o fechamento desse sulco, utilizando novamente o subsolador 
pesado para quebrar as paredes do sulco, se necessário utilizar a grade para 
fazer um acerto final.Outras operações, como a utilização do batedor de cova, 
podem ser utilizadas.

Fazendo essas operações no momento certo, com bons equipamentos, 
usando mudas de qualidade e com acompanhamento de um agrônomo o seu 
plantio de café vai ter bons resultados.

Augusto Vilela de Souza
Engenheiro Agrônomo
Capebe Boa Esperança
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A qualidade dos Laticínios Capebe de cara nova

Laticínios Capebe

Com intuito de inovar e trazer uma cara nova para nossos produtos lácteos 
Capebe, lançamos um concurso entre os colaboradores para que nos ajudassem 
nesta reformulação da marca.

Contamos com uma empresa externa de consultoria na escolha do nome, 
para que o concurso fosse autêntico e sem privilégios a ninguém.
Recebemos mais de 100 sugestões e todos os colaboradores ficaram muito 
animados e curiosos para saber qual seria o escolhido, o prêmio para o 
ganhador foi uma viagem com direito a acompanhante e tudo pago para um 
resort em Capitólio.

O nome escolhido foi “MOMBÓ”, sugerido por Francelli Neves da Silva, 
do Financeiro Capebe. chei a ideia do concurso super interessante, 

Amandei 15 sugestões e o Mombó estava 
entre os meus três preferidos. Pesquisei 
muito sobre a história da Capebe, pois, 
queria um nome legal e que tivesse a ver 

com a nossa região. Fiquei muito feliz com o 
resultado, mas sinceramente não esperava. Vou 
aproveitar o prêmio para comemorar um ano de 
casada e viajar nas minhas férias”, 
comemora a ganhadora do concurso, 
Francelli Neves da Silva.

“

Estamos imensamente orgulhosos em ver o 
novo nome dos nossos produtos saindo de 
quem conhece a Capebe como ninguem: 

Nossos colaboradores. 
´

Na foto, o momento em que Francelli 
descobriu que foi a vencedora do concurso
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    O nome "Mombó" é uma homenagem aos nossos pioneiros. Capitães, padres 
e tropeiros que desbravaram nossas montanhas e, com coragem e amor 
fundaram as primeiras cidades onde nossa cooperativa atua. Conta a lenda que 
terras foram doadas por um capitão-mor de nome Mombó, para que um dos 
primeiros povoados da região fosse formado. Ali, tropeiros amarravam seus 
cavalos em um tronco na pausa do trabalho. 

   Enquanto exploravam a terra e se alimentavam, algo mágico aconteceu: o 
mourão sem vida começou a florescer e logo nasceu uma imponente figueira, 
chamada por eles de: "Figueira Encantada". 

    Por toda a simbologia da figueira e orgulho de nossas origens, apresentamos o 
nosso novo nome: Mombó! 

   Somos uma das maiores cooperativas agropecuárias de Minas Gerais -'Desde 
1963, produzindo lácteos de alta qualidade e temos o prazer de apresentar 
nossa nova linha especial de produtos. 

Em breve começaremos as reformulações de embalagens e 
lançamento de novos produtos.

DE ONDE VEM O NOME MOMBO?́
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Como somos uma cooperativa e o nosso objetivo é unir com reconhecimento 
o nosso cooperado, idealizamos um concurso de qualidade do café diferente.

 
O concurso será descentralizado, na verdade serão 8 concursos diferentes. 

Iremos premiar os melhores cafés das 8 cidades onde a Capebe tem cooperativa 
(Boa Esperança, Campo do Meio, Candeias, Cristais, Coqueiral, Guapé, Ilicínea e 
Nepomuceno). Com isso, levaremos em consideração as características 
específicas de cada região e cidade que a Capebe tem sede. 

Todos os cooperados que depositaram café na última safra, 
automaticamente já estarão inscritos no concurso.

O concurso acontecerá em 3 fases:

1ª FASE – Selecionamos o ranking dos melhores cafés classificados como bebida 
Mole e Apenas Mole, os cooperados receberão uma carta falando que estão 
participando do concurso e que foram selecionados entre os 20+ da sua cidade.

2ª FASE – Serão ranqueados os 10 melhores cafés de cada uma das cidades. 
Cada participante receberá um certificado de participação marcando sua história 
com a cooperativa em 2020.

3ª FASE – O primeiro lugar de cada cidade irá participar de um leilão com as 
empresas parceiras de exportação que trabalham com o Capebe Global.

Capebe Global realiza 
o Concurso Somos 8 

O objetivo é valorizar as características específicas de cada cidade que 
possui Capebe e dar mais visibilidade às diferentes qualidades de café 
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Conheça os 20 +
BOA ESPERANÇA

Antônio dos Reis Costa 
Bruno de Souza Monte Raso
Evando Francisco de Assis 

Gilberto Silva 
Guilherme de Azara Figueiredo

Israel Arcanjo da Costa 
João Batista Reis 

João Carlos Barbosa Vilela
José Nilton Figueiredo 

Luiz Daniel Alves Vinhas
Marcos Fernando de Abreu 
Maria AP. da Silva Avelino

Mateus Eduardo Costa C. Oliveira 
Renato Benfica Vilela 

Roberto de Castro
Rodolfo Rabelo Correa Barbosa 

Saulo Silva
Sebastião Pedro de Almeida 
Sinval de Souza Figueiredo

Volnei da M. Machado 

COQUEIRAL

Afonso Cândido Rodrigues 
Alaor Alves Barbosa 

Antônio Carlos de Araújo 
Celso Mendonça Junqueira 

Cristiano Mendonça Junqueira 
Gláucio Leolpoldino de Oliveira 

Gleiber Rodrigues Barbosa 
Irani Rafaela Junqueira 

José Camilo da Silva Filho 
José Vanir Dias

Lázaro Vitor de Araújo 
Marcus Paulo B. Dos Reis
Mardem Simão Barbosa

Mateus de Oliveira Menezes 
Miguel Arcanjo de Oliveira 

Pedro Hilton Vilela 
Solange Thereza Reis 

Valdeci Vitor de Oliveira
Vitor Azarias de Oliveira 

Voginaldo Vitor de Siqueira 

CANDEIAS

Amador Henrique Ferraz 
André Luiz de Resende 
Célio Gontijo de Assis 

Célio Salviano de Paiva 
Elson Francisco Lopes 

Fernando H. de Jesus Gonçalves
Francisco Ferreira da Silva

Giordani Bonaccorsi
Giovani Sena Bonaccorsi

Jânio José Martins 
João Teixeira Rodrigues 
José Augusto da Silva 

Leonardo Martins Ferreira 
Lucie Pereira Clariano 
Maykon Gleison Faria 

Nilton Alvarenga Pereira
Patrícia da Silva 

Paulo Pedro de Melo
Ricardo Lamounier Lima 

Sidinei Conceição Cordeiro

CAMPO DO MEIO

Alexandre Furtado 
Carlos Antônio Custódio 
Daniel Marques Rabelo 

Edson de Abreu 
Heber Antônio Rodrigues 

Isael da Silva Batista
José Orlando Peloso
José Siqueira Cabral 

Jusciel Cabral Marques 
Maciel Lino da Silva 

Marcos Rocha 
Mário de Oliveira Machado 
Maurílio Siqueira Cabral 
Milene Moser Oliveira 

Rach Stud Agropecuária LTDA
Rodrigo Moreira de Araújo 

Sebastião Gomes D. Oliveira
Tânia Rocha Morais Almeida 
Telma Lúcia Araújo Santos 
Valton Rodrigues Pereira

GUAPÉ

Ademir João de Lima 
Adriano Ferreira Lima 

Antônio Júlio da Cunha 
Daniel Dutra Soares

Denner Fernandes de Faria
Elton Dione Dutra 

Idevar Olímpio da Cunha 
João Batista de Melo

José Luiz Barros
Lauro Roberto da Silva 
Luiz Carlos Fernandes 

Marcionil Vitor de Oliveira
Maurílio Luiz Ávila 

Paulo Edgar da Cunha 
Renan Antônio de Oliveira 

Renan Fábio da Silva 
Romeu Francisco Tomaz 

Ruberval Silvestre Ferreira 
Suavita da Silva Miranda 
Valdinei Noel de Oliveira

CRISTAIS

Antônio de Pádua Mira
Antônio Rivaldo Reis 
Dalmy Cássio Miguel 

Edwards Rezende 
Getúlio de Lara 
Hélio Rodrigues 

Joaquim Inácio da Silva
José Ferreira da Silva 
José Roberto Morais

Laís Pinheiro Carvalho 
Marcos Ferreira da Silva

Raniere Joaquim de Carvalho 
Reginaldo Antonio Maia

Ronaldo Pires
Savanal Clebert de A. Murta

Sebastiana S. dos Santos 
Sebastião Maurílio Fernandes 

Vantuir Rodrigues
Vicente de Paula Silva
Willians Inácio da Silva 

NEPOMUCENO

Adão Garcia Reis 
Alexandre José Garcia Reis

David César de Souza
Deleon Reis Barbosa

Efigênio Siviero Martins 
Eliene Aparecida Pedroso

Getúlio Baratti Lima
Helton Andrade Bernardes

Heric Lázaro de Oliveira 
Itamar Antônio Alves de Morais

José Joaquim de Oliveira 
Leandro H. Pedroso 

Leandro Oliveira Pedroso
Mário Roberto da Costa 
Olinta Cardoso Costa

Paulo Augustinho da Rocha
Paulo Caetano

Suely das Graças L. Lourençoni
Valdete de Lourdes C. Pereira

Walter Alves Alexandre 

ILICÍNEA

Adilson Ferreira de Assis 
Aguilar Alves da Costa 

Alexandre Souza Pereira 
Antônio Ávila Moreira 

Antônio Belchior Ribeiro 
Delva N. Maciel/Sérgio F. Maciel

Donizete B. Gonçalves 
João Paulo Nunes 

Joelma Antônia Alves da Silva 
José Milton de Lima 
José Roberto Moreira 

Juliano Paulino Martins 
Leonardo Moraes Ferreira 
Manoel Torquato Vaneli 

Marcos Antônio Alves de Oliveira
Messias V. F./Maria Ap. França

Paulo Silvio Correia 
Ronan da Silva 

Sebastião dos Santos Alves 
Sidney Adriano Borges 
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Agradecemos a confiança de todos os produtores 
e a todos envolvidos pelo recebimento de mais de 

520 mil sacas de cereais
 em nossos armazéns nesta safra de 2020.
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Os benefícios de adotar essa prática

Rotação de culturas entre milho e soja

A rotação de culturas tem sido uma prática na lavoura de grande relevância 
no setor agronômico, isso porque, para manter os talhões em equilíbrio, é 
preciso que haja variedade de espécies vegetais cultivadas em mesmo solo. 

A rotação de cultura consiste em alternar os tipos de plantios na agricultura, 
a fim de evitar problemas no solo do local. A produção de milho e soja em um 
mesmo solo, quando bem planejada e executada, garante resultados 
expressivos e sustentáveis a longo prazo.

As vantagens de se praticar a rotação de cultura entre soja e milho são 
diversas. Dentre elas estão:

Controle de doenças e pragas

Pesquisas apontam que algumas doenças relevantes têm se apresentado 
em maior incidência em monoculturas durante o verão. No monocultivo, é 
possível perceber um aumento populacional das pragas, o que levará 
consequentemente ao aumento no número de aplicações de inseticidas durante 
o ciclo da soja, aumentando o custo de produção. 

Controle de plantas daninhas

Outra vantagem interessante da rotação de cultura entre soja e milho é a 
diminuição na proliferação de certas plantas daninhas adaptáveis a 
determinadas culturas. Tal fato se explica pela palhada deixada pela cultura do 
milho, que ajuda a reduzir o banco de sementes das invasoras. 

Maior proteção do solo e reciclagem de nutrientes

Quando pensamos em rotação de cultura, é necessário falar sobre a raiz da 
soja e do milho. Enquanto a primeira possui raiz pivotante, o milho tem raiz 
fasciculada, fazendo com o que ao realizar a rotação de cultivo, as plantações 
explorem e absorvam nutrientes de diferentes nichos do solo e realizem uma 
descompactação biológica por meio de diferentes sistemas radiculares.

Aumento de produtividade

Quando se tem uma rotação de milho e soja de sucesso, o resultado ao 
longo do tempo, é o aumento da produtividade em ambas as culturas. Existem 
diversos experimentos que demonstram os benefícios desse tipo de técnica.

DE GRÃO 
                 EM GRÃO

A CAPEBE SEMEIA VANTAGENS
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Capebe garante a segurança do cooperado com 
convênio firmado junto a Polícia Militar

União pela segurança

Sempre na busca do melhor para nossos cooperados, a Capebe firmou um 
convênio com a Polícia Militar para garantir a proteção e segurança dos 
produtores rurais.

Esteve presente em nossa matriz como representantes da Polícia Militar, o 
Sr. Tenente Freire, e o Sr. Tenente-coronel Cepo, coronel do 24º batalhão, onde 
reuniram-se com nosso diretor presidente André Luiz Reis e o corpo jurídico 
Capebe, com o intuito de firmar o novo convênio entre a Capebe e a Polícia 
Militar.

O objetivo desse convênio é realizar a prestação de serviços, com o 
policiamento nas propriedades rurais e fazer campanhas educativas 
direcionadas ao público da área rural. Em contrapartida, a Capebe irá fornecer a 
manutenção das viaturas policiais para que o policiamento aconteça de forma 
contínua.

“Essa união foi muito produtiva, nós agradecemos a direção da Capebe que 
tem se preocupado constantemente com a população rural e com a Polícia 
Militar no sentido de fazer a manutenção de nossas viaturas. Deixo aqui meu 
agradecimento à Capebe e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas, 
problemas e sugestões que os cooperados tiverem”, relata o Sr. Tenente Freire.

Para mais informações ligue nos telefones: 190 e 181.
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Não tivemos a feira, mas não deixamos os nossos cooperados na mão. Mais uma vez com recorde de vendas.

A FEIRA DE NEGÓCIOS CAPEBE acontece tradicionalmente há 12 anos em Boa 
Esperança. Essa é a oportunidade do nosso cooperado se preparar para uma 
safra produtiva e rentável com a compra de insumos agrícolas. Infelizmente, a 
pandemia causada pelo coronavírus fez com que muitos planos fossem adiados 
ou até mesmo cancelados, o que foi o caso da nossa Feira de Negócios.

Para não deixar nosso cooperado sem esse apoio tão importante, as 
soluções que nós encontramos foram: cancelar o evento, não receber nossos 
parceiros e expositores e realizar um plantão de vendas nas 8 lojas Capebe, 
durante 4 dias e de forma segura e eficiente. E claro, mantendo os preços e 
condições da Feira. 

 
Nossa estrutura foi organizada respeitando todas às exigências de saúde 

dos órgãos responsáveis:

Ÿ Montamos tendas com atendimentos separados; 
Ÿ Apenas um cooperado e um agrônomo por mesa de atendimento;
Ÿ Nada de aglomerações;
Ÿ O uso de máscara foi obrigatório;
Ÿ Álcool em gel disponível por toda a estrutura;
Ÿ Reforçamos a limpeza das áreas comuns.

Tudo com a máxima segurança! 

NOVA ESTRATÉGIA

Diferente dos outros anos, a feira aconteceu em 3 etapas e garantiu aos 
cooperados os melhores preços e maior tranquilidade. Em julho, a equipe 
técnica promoveu a antecipação da feira e em agosto a pré-feira e 
encerramos em setembro com o Plantão de Vendas.
Mais uma vez, alcançamos um recorde de faturamento. Foram R$ 66,4 
milhões de negócios em todas as etapas.

Cperado protegido Negócio garantido!

Plantão de Negócios Capebe

Gratidão!
Agradecemos a todos os cooperados pela CONFIANÇA em nossa 
CAPEBE. 
Mesmo diante de todas as adversidades que estamos passando 
este ano, nosso Plantão de Negócios foi um SUCESSO. 
Todas as 8 lojas Capebe participaram, proporcionando segurança 
e comodidade aos envolvidos. 



1515



16

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“O formato da feira foi excelente porque não houve aglomeração, 
vim no primeiro dia e foi fácil de conversar por mais tempo com os 
agrônomos e veterinários. Tive excelentes explicações e consegui 
expor exatamente o que eu precisava.“

Jeziel Lamaita - Cooperado Capebe Boa Esperança

“Achei muito legal a feira ser aqui para prevenir o coronavírus e 
evitar aglomeração. As condições, como todo ano, estavam muito 
boas e a Capebe sempre tem o melhor preço. Não tem par para a 
concorrência! Já aproveitei para planejar a próxima safra.“

Igor de Paula - Cooperado Capebe Cristais

“Por motivo do COVID-19 tudo está sendo mais difícil, por não 
podermos ter contato com as pessoas. Fui na Capebe da minha 
própria cidade e fiz a compra total dos meus adubos e os preços 
estavam imperdíveis.” 

Matheus Martins - Cooperado Capebe Candeias

“Achei que foi um Plantão excelente, tenho que dar os parabéns para 
a organização que pensou nesse modelo, porque facilitou muito a vida 
do produtor nesse momento preocupante que temos vivido e a 
cooperativa não nos deixou sem assistência. Fui muito bem atendido, 
fiz bons negócios e os preços também foram muito bons.” 

Leonardo Silva - Cooperado Capebe Ilicínea

“A cooperativa como sempre é muito responsável, mesmo antes do 
Plantão todo o material de prevenção contra o Covid estava 
disponível. Gostaria de parabenizar a Capebe pelo brilhante 
trabalho que vem fazendo nessas últimas gestões, é um exemplo 
para outras cooperativas.”

Mailson Pereira  - Cooperado Capebe Campo do Meio

“Eu quero parabenizar toda a diretoria da Capebe que nos últimos 
tempos tem feito muito pelo cooperado e se preocupam com a 
comodidade da gente aqui da roça. Fomos atendidos com rapidez e todos 
se preocuparam com a nossa segurança, não vimos aglomeração aqui 
em Guapé. Parabéns a todos os envolvidos e a Capebe que sempre está 
do nosso lado.”

Alvânio de Freitas - Cooperado Capebe Guapé

“Os preços foram bons e bem atrativos, a diferença de preços do 
ano passado para esse ano foi muito pequena. Com relação a 
pandemia, estou me sentindo seguro e foi uma ótima opção para o 
produtor adquirir seus produtos mais baratos e muito fácil de 
negociar, estou muito satisfeito.”

José de Assis  - Cooperado Capebe Coqueiral

“O Plantão ser aqui em Nepomuceno foi muito mais prático e fácil, 
o atendimento foi muito bom e rápido. Por causa dessa doença a 
Capebe arrumou uma solução para nós cooperados e consegui 
fazer minha compra tranquilo.”

Vanderlúcio de Siqueira - Cooperado Capebe Nepomuceno
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“Em 2020 fomos impedidos de realizar uma Feira 
de Negócios como nos anos anteriores, mesmo 
assim a Capebe jamais abandonou seus 
cooperados. Realizamos o Plantão de Negócios nas 
8 unidades Capebe, atendendo a todas as normas 
para a segurança dos nossos cooperados e 
colaboradores, garantindo assim as melhores 
condições e preços de insumos agrícolas. Um 
formato bem diferente, mas que possibilitou que a 
Capebe cumprisse com seu dever de estar próximo 
aos nossos cooperados.
Agradecemos a cada um de vocês pela confiança e 
participação em nosso plantão de negócios. Com 
nos anos anteriores, fechamos a 13ª feira com 
crescimento surpreendente em todas as unidades. 
O nosso muito obrigado e até 2021.”

 “Infelizmente esse ano, devido a pandemia não 
foi possível realizar a Feira de Negócios, mas, 
para atender os nossos cooperados com a 
venda de insumos agrícolas em condições 
especiais e descontos. Nos reinventamos e 
realizamos o Plantão de Vendas na matriz em 
Boa Esperança e em todas as unidades Capebe. 
Foi um grande sucesso, o produtor gostou 
muito, foi uma forma ágil e fácil. O produtor 
tirou seu pedido com rapidez e segurança, eu 
quero agradecer a todos os colaboradores que 
com muito esforço ajudaram a efetuar o 
plantão aqui na Capebe e em todas as 
unidades.”

Betânia Reis, Gerente Comercial

Flávio Spineli, Diretor Comercial

“

“
“

“



A cada ano que passa, superamos nossos limites e metas. Neste ano de 
2020, mais uma vez, batemos nosso recorde de recebimento de café, atingindo 1 
milhão de sacas recebidas. A Capebe se destaca com percentual de 
crescimento tanto sobre o estado de Minas Gerais quanto sobre o Brasil, 
conforme gráfico abaixo:

Comparado ao ano de 2018, no ano de 2020, a cooperativa cresceu 22% em 
seu recebimento de café, enquanto o Brasil teve o crescimento de 2% e em 
Minas Gerais não houve crescimento significativo.

Conclui-se que o crescimento da Capebe no ano de 2020 (comparado ao ano 
de 2018, como safra alta equivalente) foi exponencialmente superior ao do 
Brasil, de Minas Gerais e do Sul de Minas, um grande ganho para nossa 
cooperativa.

Tal crescimento, intensica nosso 
ideal de sermos uma cooperativa 

de verdade, que transmite 
Conança e Credibilidade 

para o produtor rural.
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Mais um ano com recorde de recebimento de café

Confiança não se conquista da noite pro dia

2%2%

22%Crescente do Recebimento 
de Café Variação 
2018/2020 >

0%
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Cap
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Foram pagos o total R$300 mil em bonificação para os produtores do Programa

Resultado do Poupança Fiel 2019/2020

Com o objetivo de fidelizar e bonificar nosso cooperado produtor de 
leite, a Capebe criou o “Poupança Fiel”. Durante um ano, selecionamos 

os cooperados que são fiéis à nossa cooperativa para participarem 
deste programa. Tivemos adesão de mais de 100 cooperados que 

acreditaram em nosso ideal e foram fiéis durante todo o período. Esses 
produtores forneceram cerca de 50% do total de leite depositado no 

nosso laticínio, valor significativo para a cooperativa.

“O Poupança Fiel foi um projeto que nasceu da necessidade de dar 
auxílio aos produtores de leite, levando benefícios. Entendemos o 

significado da palavra cooperativa e vamos levar descontos e 
assistência para nosso cooperado. Para 2020 preparamos o DESCONTO 

FIEL, uma adaptação do programa do ano anterior, porém de uma 
forma mais benéfica e rentável para o produtor, com descontos 

realizados no ato da compra de rações Capebe”, conta o engenheiro 
agrônomo e nutricionista animal, Gustavo Vilela.
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O que é a Poupança Fiel?

É um programa de fidelização do cooperado, onde 
ele recebeu uma bonificação de R$0,02 por litro 
de leite entregue. 

Quais os requisitos necessários para 
participar do programa?

Os requisitos para aderir à poupança fiel foram:
· Ser cooperado;
·Fornecer leite para laticínio Capebe 

durante um ano;
· Comprar rações Capebe por um ano.

Quando aconteceu?

O período de realização da Poupança Fiel foi de 
agosto/2019 a agosto/2020.

Como o cooperado poderá utilizar o valor 
depositado na poupança?

Foi criado um cartão simbólico com o crédito do 
valor que o cooperado acumulou durante 1 ano e 
ele poderá usar na aquisição de produtos Capebe 
em sua unidade de origem. Foram distribuídos 
cerca de 300 mil reais em bonificações.
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 “A Poupança fiel foi muito válida. Como eu sempre digo: a fidelidade é a 
coisa mais importante que temos que ter entre o cooperado e a 
cooperativa. O cooperado tem deveres: o dever de ser gerente, de ser o 
dono e o dever de ser o fiscal. Então, não adianta só a cooperativa e os 
gestores fazerem a parte dela, nós também temos que ser fiéis à 
cooperativa. Esse programa é muito interessante porque reforça mais 
nosso elo, eu deposito totalmente o leite aqui na Capebe e vou 
continuar!”

Alvânio de Freitas

“A Capebe sempre ajuda o cooperado independente se é pequeno ou 
grande, o que é muito bom. Sou cooperado e fornecedor de leite há quase 
20 anos e não tenho nada a reclamar, porque é uma cooperativa muito 
exemplar. Acredito que o leite fiel foi muito bom, principalmente para a 
gente que luta tanto nessa vida. Agora vamos ter uma ajuda a mais, como 
cooperado, acredito na minha palavra então acredito na Capebe, depois 
desse retorno vamos acreditar mais ainda, com essa ajuda eu acredito 
que vai melhorar mais ainda para todos nós.” 

José M. Amaral

“Meu pai começou a ser sócio da cooperativa com 35 anos, desde então, 
tudo que ele produz vai para a Capebe, hoje ele está com 83 anos e sempre 
nos ensinou a mandar para a Capebe tudo que produzirmos. Sabemos que 
a Capebe sempre irá nos ajudar, unindo as forças entre cooperativa e 
cooperado somos mais fortes. O programa poupança fiel é uma prova 
disso pois, foi muito importante para nós, é um dinheiro que agrega e 
ficamos muito agradecidos.”

Renato V. Souza
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Capebe Global busca parcerias no mercado cafeeiro
Em um mundo que se busca cada vez mais a sustentabilidade, 

responsabilidade social e o cuidado com a segurança alimentar, a Capebe 
inserida neste contexto, desenvolveu um departamento para atender as 
necessidades globais.

A Capebe Global é um setor que irá prestar consultoria ao cooperado para 
atingir a certificação do seu café e exportação do produto, agregando valor, com 
rastreabilidade e valorização responsável. É um programa de incentivo ao 
desenvolvimento de uma cafeicultura sólida e inovadora, e tem como foco de 
atuação os cooperados Capebe. 

Diante disso, buscamos constantemente parceiras com grandes empresas o 
que irá possibilitar uma ampla atuação da Capebe no mercado.

Atualmente contamos com vários parceiros para mercado externo e interno 
como a Cofco, Farmer Connect, Melitta, Sucafina, Wolthers Associates, entre 
outros.
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Centro de Inovação Pecuária inicia planejamento

Pensar estrategicamente

Assim como nos Laticínios, o Centro de Pecuária Capebe deu início ao 
trabalho de Planejamento Estratégico. Foi montada uma equipe 
multidisciplinar e multisetorial que auxiliará na construção do planejamento e 
definição. “Esse é um projeto que está colhendo bons frutos no Laticínio e 
queremos implementar em mais setores futuramente. Agora é a vez da Pecuária 
viver essa experiência, estamos construindo várias estratégias voltadas de 
forma setorizada”, conta o diretor presidente, André Luiz Reis. 

O diretor comercial, Flávio Spineli afirma: “Não podemos estagnar, é 
necessário evoluir e por isso estamos investindo em capacitação para nossa 
equipe”. Fazem parte da Pecuária Capebe: Laticínios, Rações, Veterinário, 
Insumos Agronômicos e Cereais. O primeiro encontro aconteceu no final de 
outubro. Nele, a empresa que está realizando o planejamento fez uma 
explicação de como será o processo e apresentação dos números atuais do 
departamento. Em breve serão lançadas metas que serão direcionadas, 
monitoradas e acompanhadas regularmente.
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Mais uma facilidade exclusiva para os cooperados Capebe

TRR - Capebe Petro

A TRR - Transportadora Revendedora Retalhista (Capebe Petro) 
iniciou suas operações no mês de junho com o intuito de levar ao 
cooperado mais um serviço de qualidade e confiança no setor de 
combustíveis. A TRR é uma empresa pertencente a Capebe e possui 
autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para adquirir e 
armazenar óleo diesel em grandes quantidades, e distribuí-lo de 
forma fracionada em entregas realizadas em caminhões próprios. 

A estrutura da TRR está localizada bem ao lado da Capebe Boa 
Esperança e tem capacidade para armazenar 90 mil litros de óleo 
diesel em 3 tanques aéreos. Para distribuição do combustível 
contamos com três caminhões que atendem toda região em que a 
Capebe está presente. 

A venda e entrega de diesel pela TRR é um serviço prestado 
exclusivamente para o cooperado da Capebe e desde o início 
contamos com sua parceria para evoluirmos, melhorarmos e prestar o 
melhor atendimento. Nosso objetivo é levar combustível de qualidade 
e preço competitivo até onde o cooperado precisa, na sua propriedade 
rural.

 “Além de poder confiar na marca Capebe o produtor recebe seu 
diesel com mais agilidade e conta com quatro condições diferentes de 
pagamento, podendo ter desconto entre essas condições. Durante as 
entregas de óleo diesel nas fazendas, os cooperados estão muito 
satisfeitos com o serviço, elogiando muito a Capebe”.
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Heróis do campo
Queremos homenagear os cooperados pelo 
Dia da Agricultura e o Dia da Alimentação. 

Sem os nossos heróis do campo a produção de 
alimentos e a economia estariam comprometidos. 

Aderson Souza
Fazenda Figueira, Boa Esperança

Fernando e a filha Fernanda
Felícias, Boa Esperança

Amarildo e Maria dos Anjos
Fazenda Pinheiros, Guapé

Alessandro Abreu
Fazenda Esperança, Nazareno

Alvânio Freitas
Fazenda Barroca, Guapé

Gustavo Monteiro
Fazenda Garapa, Campos Gerais

Joaquim Cabral
Pedra Branca, Campo do Meio

Diogo Amaral
Fazenda Macuco, Guapé MG

Evandro, Félix e Valdir
Sapezinho, Boa Esperança 

Afonso da Silva
Fazenda Coqueiros, Coqueiral

Giseli e Lívia
Fazenda Barroca, Guapé

Sebastião Morais
Fazenda Boa Vista, Boa Esperança 
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Liliane Reis
Fazenda Felícias, Boa Esperança

Paulo César Teixeira
Fazenda Cachoeira, Coqueiral

Joaquim Oliveira
Fazenda Turvo, Coqueiral 

Natália, Júlia e Antonella
Fazenda Esplanada, Candeias

Nivaldo Ribeiro
Sítio Olaria , Boa Esperança

Ronielle Ferreira
Fazenda Padre Vítor, Coqueiral

Leandro Aurélio
Fazenda Ipê, Boa Esperança

Leandro Pedroso
Sítio Maranhão, Nepomuceno

Luiz Toledo
Fazenda Barreirinho, Boa Esperança

Reginaldo de Souza
Sítio Goretti, Coqueiral

José Nicodemos de Abreu
Sítio Santana, Campo do Meio

Quer participar do nosso próximo informativo?
 É fácil, mande sua foto para nosso whatsapp: 

(35) 9 9957-9072

Parabéns a todos!
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SORVETÃO
INGREDIENTES PARA O SORVETE:

- 1 + 1/2 caixinha de leite condensado;
- 2 caixinhas de creme de leite;
- 1 xícara de leite em pó; 
- 250mL de leite CAPEBE.

PARA O GANACHE (COBERTURA):

- 200g de chocolate ao leite
- 1 caixinha de creme de leite

Modo de preparo do ganache:

1- Em um recipiente de plástico ou vidro, coloque o chocolate e 
o creme de leite, leve ao micro-ondas para derreter e mexa 
de 30 em 30 segundos para não queimar. (Pode derreter em 
banho-maria também). 

2- Transfira o ganache para uma forma de pudim (20 cm de 
diâmetro) e leve ao freezer por 20 minutos.

Modo de preparo do sorvete:

1- Em um liquidificador, coloque todos os 
ingredientes para o creme: o leite CAPEBE, leite 
em pó, creme de leite e leite condensado;

2- Bata por alguns segundos só para misturar bem e 
despeje tudo na forma que está o ganache;

3- Leva ao freezer por pelo menos 5 horas (ou da 
noite para o dia);

4- Para desenformar, esquente um pouquinho a 
parte de baixo da forma em uma boca de fogão ou 
em banho maria, desenforme e sirva.

Importante: Manter sempre no freezer.




