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Mais uma vez pedimos licença para entrar na sua casa. 
Mesmo com essa loucura que estamos vivendo nos últimos tempos, trazemos aqui muitas 

notícias boas para contar.
Primeiramente, gostaríamos de destacar os 58 anos da Capebe. Com orgulho, somos parte 

de uma cooperativa humana, transparente e que pensa nos seus cooperados como parte 
essencial de todo processo. Que venham mais outros 58 anos pela frente. Sem dúvidas, se a 
Capebe evoluiu nestes últimos anos, você também esteve crescendo com a gente. Prova de 
todo sucesso da Capebe é  que nossos cooperados, o Senhor Antônio dos Reis Costa e seu filho, 
Wellington Costa (Ton da Serra) conquistaram o 1º lugar no Prêmio Ideagri. Imaginem só, 
temos conosco a melhor fazenda do Brasil. Parabenizamos todos da Fazenda Alto da Serra e os 
nossos profissionais da nutrição animal e veterinários. Nossos aplausos à todos vocês! 

Agradecemos aos cooperados que atualizaram o seu cadastro e entenderam a importância 
desse ato. Realizamos o sorteio da moto e quem ganhou foi o nosso amigo e cooperado de 
Cristais, Manasses. Para você que ainda não atualizou o Cadastro, sempre dá tempo, procure 
nossa equipe do Cadastro ou o gerente da sua unidade. Essa atualização garante o seu acesso a 
notícias, promoções e demais ações que a Capebe oferecer. Falando nisso, o aplicativo Capebe 
também é uma novidade que trouxemos até vocês. Com isso, você realiza diversas transações 
sem precisar vir até a cooperativa, aí mesmo no conforto da sua casa.

Desejamos a você uma boa leitura, esperamos que gostem. Continuem se cuidando, evitem 
aglomerações, usem máscaras e cuide do seu bem mais precioso: a vida.

ERRATA:
Na edição 286, página 8: 
Somos 8: Homenagem aos melhores cafés da cooperativa
4º parágrafo: ...” O método utilizado é internacional, onde são avalizados todos os atributos do lote como: 
fragrância, aroma, sabor, doçura, acidez, corpo, uniformidade, onde o equilíbrio dele definirá a pontuação final”.
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Conheça os princípios que regem o movimento cooperativista

o espírito do

Continuando nossa coluna sobre o cooperativismo, hoje trazemos um pouco 
de história para você aprender um pouquinho mais sobre esse requisito 
essencial para o desempenho das nossas atividades. Em 1984, na Inglaterra, um 
grupo de operários de uma fábrica de tecidos se juntaram para criar uma rede de 
apoio. Assim podiam amparar um ao outro e melhorar as suas condições sociais 
e de trabalho. Construíram armazéns, vendiam seus produtos, seu serviço. Tudo 
como um grupo, também repartiam o lucro.

Esse é o caso mais famoso, considerado o primeiro exemplo de cooperativa. 
Só que essa ideia de apoio mútuo surgiu em vários pontos pelo mundo, 
independente de situação política, econômica ou social. Cooperativas de vários 
ramos foram criadas, e cada área construiu sua própria estrutura 
organizacional.

Mas existe os pontos em comum, o que mantém todas essas organizações 
sob o mesmo título de cooperativa:

1°) Propriedade cooperativa: as cooperativas são associações de 
pessoas e não de Capital, todos os cooperados são donos, iguais;

2°)  Gestão cooperativa: o poder de decisão último é da Assembleia geral. 
Todo cooperado tem o mesmo peso no seu voto;

3°) Repartição cooperativa: o lucro de uma cooperativa é originário do 
trabalho direto dos próprios associados, por isso é redistribuído de acordo com 
a participação ativa de cada cooperado. 

O objetivo é melhorar as condições do cooperado, aumentar a sua renda, 
garantindo serviço de qualidade com preço baixo. Desde o preparo para a 
plantação, sua colheita, a entrega de seus produtos à cooperativa para 
armazenamento, até a comercialização final. São vários os serviços prestados, 
a fim de potencializar a produção e facilitar venda dos insumos de cada um dos 
seus membros.  

Por isso a Capebe agregou tantas funções, ela se preocupa em amparar o 
cooperado em todos os seus segmentos de trabalho. Desde o plantio, com as 
lojas, o apoio técnico (agronômico, veterinário e nutrição animal); a produção 
diversos tipos de suplementação animal; a estocagem e venda da produção de 
seus cooperados, sejam elas café, leite, milho ou soja. 
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Custos de produção
Levando em consideração as últimas altas nos preços de insumos agrícolas, o Departamento Técnico da Capebe fez um levantamento de custo médio de 

produção de colheita da lavoura de café. Essa é a oportunidade para que você, cooperado, fique por dentro e utilize essas informações para melhorar a negociação do 
seu produto e a compra de insumos. É importante também reforçar que estamos utilizando valores de referência que são praticados no mercado atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Lavoura totalmente mecanizada, espaçamento 3,5 x 0,7 = 4081 plantas por 
hectare.

O estudo realizado acima, foi feito levando 
em consideração os preços de insumos do 
dia, podendo ocorrer uma mudança 
significativa devido à instabilidade do 
mercado atualmente.
Conclusão: A melhor maneira de reduzir o 
custo  de  p rodução  e  aumentar  a 
produtividade. Pois custos operacionais e 
serviços extras correspondem a 40% dos 
gastos.

CUSTOS DE PRODUÇÃO DO CAFEEIRO COM 
PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 40 SACAS ha

Produtos Valor ha Custo Médio

Inseticidas/ Fungicida (Solo) 405,00R$         

 

10,12R$     

 

Fungicidas Cúpricos 169,80R$         

 

4,24R$       

 

Foliares Nutricionais 217,90R$         

 

5,44R$       

 

Inseticida (Folha) 146,00R$         

 

3,65R$       

 

Adjuvantes / Espalhantes 62,10R$           

 

1,55R$       

 

Fertilizantes de solo 4.200,00R$      

 

105,00R$  

 

Herbicidas 93,52R$           

 

2,33R$       

 

SUBTOTAL 5.294,32R$     

 

132,33R$ 

 

Função Total Operações Custo Médio

Adubações 170,00R$         

 

4,25R$       

 

Pulverizações Foliares 240,00R$         

 

6,00R$       

 

Aplicaçôes Herbicidas 115,00R$         

 

2,87R$       

 

Aplicacão Inseticida de solo 60,00R$           

 

1,50R$       

 

Trincha 120,00R$         

 

3,00R$       

 

Roçadeira 100,00R$         

 

2,50R$       

 

Colheita 1.500,00R$      

 

37,50R$    

 

Recolher café do chão 900,00R$         

 

22,50R$    

 

Enleirar café do chão 120,00R$         

 

3,00R$       

 

SUBTOTAL 3.325,00R$    

 

83,12R$    

 

INSUMOS

SERVIÇOS OPERACIONAIS

Funçao Tempo Custo Subtotal Custo médio
Secador 10 horas R$ 55 / hora 550,00R$           

 

13,75R$       

 

Beneficiamento 1 hora R$ 15 / saca 600,00R$           

 

15,00R$       
 

Lavador 1 hora R$ 150,00 150,00R$           

 

3,75R$         
 

Terreiro 1 passada 0,17 /litros 360,00R$           

 

9,00R$           

 

Serviço N° serviços Custo Subtotal Custo médio
Desbrota 16 R$ 65,00 dia 1.040,00R$        

 

26,00R$       

 Repasse plantas daninhas 4 R$ 65,00 dia 260,00R$           

 
6,50R$         

 1.300,00R$       
 
32,50R$      

  

BENEFICIAMENTO

EXTRAS

SUBTOTAL

Clésio Lima Ribeiro, 
Engenheiro Agrônomo,

Capebe Ilicínea

Fo
to

: L
ua

na
 M

en
de

s

1.660,00R$       41,50R$      SUBTOTAL

11.579,32R$  289,48R$ CUSTO TOTAL: 
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Com o APP, o cooperado consegue acessar informações sem sair de casa 

Capebe lança aplicativo para facilitar
a vida dos cooperados

Buscando facilitar a vida do cooperado, a Capebe lançou um aplicativo 
onde ele tem acesso às informações sem sair de casa. Lá, ele encontra o 
seu RESUMO FINANCEIRO, BOLETOS E SALDOS DE CAFÉ, LEITE E MILHO. 
Nós consideramos o tempo de cada cooperado valioso. Esse acesso 
rápido e fácil dos seus dados, simplifica o dia a dia.  Com o aplicativo 
Capebe, queremos minimizar a burocracia e claro, garantir a segurança 
de dados dos cooperados”, explica o diretor presidente, André Reis.

O aplicativo é compatível com sistemas IOS e Android. Para baixá-lo é 
só procurar por Capebe e clicar em instalar. Depois de instalado é 
necessário você realizar um cadastro no aplicativo. Ele vai abrir na tela de 
login e como é seu primeiro acesso, você deve clicar onde está escrito: 
Primeiro acesso ou esqueceu a senha? Clique aqui. Preencha seus dados 
corretamente. A tela vai pedir o seu código de cooperado, seu CPF e sua 
data de nascimento, depois clique em cadastrar. Nessa tela, você criará a 
sua senha, ela deve ser segura e fácil de memorizar. Depois de registrá-la 
você vai receber um e-mail (no mesmo e-mail que você recebe as suas 
notas fiscais da Capebe) com um link de confirmação do cadastro. 

Depois de confirmada a sua identidade, ao clicar no link do e-mail, o 
aplicativo da Capebe está pronto para uso. Você agora tem as suas 
informações literalmente na palma da mão. A Capebe se preocupa com a 
sua segurança e seu bem-estar. 

Esperamos que o aplicativo simplifique o seu cotidiano!

PARA USAR O APP CAPEBE É SIMPLES: 
Basta que você seja um cooperado ativo e que seu cadastro esteja 

atualizado. Para conferir a situação atual de seus dados você 
pode entrar em contato com o nosso Cadastro pelos telefones:

 (35) 3851 – 9559/ (35) 3851 – 9573/ (35) 9 9834-2648, 
ou pelo e-mail: cadastro@capebe.org.br. 

Extrato financeiro; 
Saldo de produção; 
Saldo de café e milho; 
Acompanhamento do recebimento de leite por dia, ao longo do mês; 
Acompanhamento da qualidade do leite recebido; 
Classificação do café;
Visualização e download de boletos em aberto; 

NO APP CAPEBE VOCÊ TEM:
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Nos dias 10 e 11 de março, a Capebe realizou a 2ª edição da Vitrine 
Tecnológica Capebe - VTEC. O campo experimental, que possui 16 hectares, é 
utilizado para o plantio de sementes de soja e milho na testagem de novas 
tecnologias, como defensivos agrícolas e fertilizantes para cereais, sempre 
buscando proporcionar novidades úteis para o desenvolvimento da produção 
dos cooperados. Segundo o responsável pela equipe Agronômica da Capebe, 
Eduardo Faria de Carvalho foi também a oportunidade de atualizar toda equipe 
de campo: "Além do produtor, a nossa equipe também pôde vivenciar as novas 
tecnologias que estão chegando em cereais. Com esse treinamento prático, 
estamos prontos para levar todos esses lançamentos aos cooperados”, afirma.

"Sempre buscamos trazer aos nossos produtores e agrônomos o que há de 
mais moderno no mercado do Agro. Aqui são discutidos assuntos como: 
técnicas de campo, sustentabilidade, novas tecnologias, novas maneiras de 
combater pragas e doenças. Ou seja, todas novidades que vem para agregar o 
trabalho do nosso cooperado. Importante também reforçar que os produtores de 
cereais são tão importantes quanto os de café. As commodities de cereais estão 
em alta e queremos dar suporte cada vez mais ao nosso produtor,” informa o 
diretor comercial, Flávio Spineli.
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Mesmo com desafios da pandemia, a Capebe não deixou de trazer novidades para os cooperados e equipe

VTEC 2021: Novidades em tecnologia
para cereais

O presidente da Capebe, André Reis reforçou a importância do evento, mesmo 
em tempos de pandemia. "Não poderíamos deixar de apresentar a Vitrine 
Tecnológica em 2021. É muito importante para nós produtores sabermos o que 
está acontecendo, ficar por dentro das inovações em sementes e fertilizantes 
para continuar produzindo mais e melhor. Foram tomadas todas as medidas 
dentro das orientações. Álcool em gel, uso de máscara, um evento ao ar livre e, 
se Deus quiser, ano que vem faremos um evento maior, dentro dos nossos 
costumes. Esse ano infelizmente foi preciso limitar em pequenos grupos para 
tomar todos os cuidados e colocar nossa saúde em primeiro lugar. Mesmo assim 
nossa equipe está preparada para repassar todas essas expertises aos nossos 
cooperado”, garante.

Fazendo a divisão em dois dias, as estações dos parceiros da Capebe 
puderam expor seus resultados, divulgar lançamentos e explicar suas soluções 
no Agronegócio, trazendo dados e estatísticas.

PARCERIA QUE GERA  COOPERAÇÃO E INOVAÇÃO

A VTEC não aconteceria sem a presença dos parceiros que trouxeram seus produtos. Neste ano participaram 8 empresas que 
demonstraram na prática a eficiência e qualidade dos seus produtos, itens que poderão ser encontrados em todas as Unidades 
Capebe. Nas próximas páginas preparamos um espaço para cada parceiro divulgar a sua técnica e produtos, confira agora:

Flávio Spineli, diretor comercial da Capebe

André Reis, diretor presidente da Capebe
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A AgroCP agradece a Capebe pela parceria de vários anos. Somos gratos pela 
oportunidade de apresentar o CPTurbo para seus cooperados. Desde a safra 
passada estamos participando da Vitrine Tecnológica Capebe e vemos nela um 
evento engrandecedor na cultura de cereais da nossa região. É uma ótima 
oportunidade para os produtores conhecerem novas tecnologias e obter 
importantes informações sobre o portfólio que a cooperativa oferece aos seus 
cooperados.

O que é o CPTurbo? A AgroCP é uma empresa especializada na produção de 
fertilizantes especiais e o CP Turbo é um fertilizante organomineral granulado 
de alta performance, que entrega um resultado muito positivo para as lavouras 
de cereais, onde já temos ótimos resultados com produtores e instituições de 
pesquisa da nossa região. Os cooperados podem conferir esses resultados junto 
à equipe de agrônomos Capebe. A AgroCP trabalha com a linha de fertilizantes 
organominerais e a Capebe já trabalha há quatro anos com o fertilizante 
CPMult, nosso fertilizante farelado. Nessa safra, pretendemos aumentar a 
participação do CPTurbo na produção dos cooperados Capebe. Por ser um 
fertilizante granulado, nos permite o uso em lavouras de cereais - soja, milho, 
feijão - com um fluxo muito bom nas plantadoras, entregando uma ótima 

Nossa parceria com a Capebe vem de longos anos e mais uma vez 
participamos da VTEC. O foco atual da BASF na cultura de cereais é trazer 
soluções integradas, gerando valor para o produtor rural. Com produtos e 
serviços de alta qualidade e inovações, atendemos as necessidades da lavoura 
com eficácia no controle de doenças e aumento de produtividade nas principais 
culturas da região: soja, milho e feijão. A BASF tem soluções inovadoras com 
resultados comprovados, reforçando os seus pontos chave: Eficiência e 
Inovação. 

Alguns produtos do nosso portfólio são: Orkestra, excelente para o controle 
das principais doenças das culturas de cereais; Ativum, composto com três 
ingredientes ativos, melhorando a eficácia no controle das principais doenças é 
um excelente produto para um manejo eficiente das carboxamidas na cultura da 
soja. 

A inovação para esse ano é o Aumenax, uma nova tecnologia da BASF que irá 
contribuir para o manejo eficiente das principais doenças na cultura da soja, 
melhorando o manejo dos fungicidas. Outro produto é o Versatilis, eficaz no 
controle de doenças no final do ciclo da cultura da soja. Assim, a BASF mostra a 
sua robustez em produtos para atender a demanda dos produtores rurais.

Por mais um ano estivemos presentes na 
Vitrine Tecnológica trazendo novos híbridos do 
mercado, lançados pela Agroeste para o verão 
2021. No campo experimental aplicamos o 1868 
PRO 3, produto nobre na produção de grãos, excelente híbrido, com bastante 
estabilidade, teto produtivo, muito defensivo ao complexo de doenças. 
Lembrando também do nosso portfólio: temos o 1850 PRO 3, excelente opção 
para silagem de alta qualidade, um híbrido com bastante tolerância ao 
complexo de enfezamento (cigarrinha-do-milho) e ao complexo de doenças. 
Sem dúvidas um dos melhores produtos para compor o portfólio.
Revendo o portfólio: Temos o 1850 PRO 3 para silagem, 1633 PRO 3 como 
'carro chefe' para grão e o 1868 PRO 3 para altíssimos tetos produtivos na 
produção de grãos. Temos também semente de soja, como as 3590, 3680 e 
3730, incluídas no manejo para a cultura da soja durante o verão. Conte 
conosco da Agroeste e com a equipe técnica da Capebe.

Luiz Felipe Rodrigues Reinato
Representante Comercial Agroeste

A nossa linha de produtos atende aos produtores em todos os segmentos, 
iniciando pelo tratamento de semente a FMC oferece aos produtores seu 
tratamento de sementes composto pelo inseticida Rocks com dois princípios 
ativos, controlando tanto sugadores quanto mastigadores, juntamente com 
Presence que, é nosso bionematicida biológico, que vai auxiliar tanto no 
controle dos nematoides, como também a melhorando a microbiota do solo com 
a adição dos nossos bacillus e o Seed+ que é um bioativador de sementes, 
promove desenvolvimento inicial mais vigoroso,  uniformidade de stand e maior 
tolerância a estresse hídrico. Com essa somatória, iniciamos uma formação das 
plantas mais estruturadas e de grande potencial em produtividade.

Na linha de inseticidas destacamos Premio e Avatar, destinados para o 
segmento de lagartas; Benevia no segmento de mosca-branca; Hero e 
Talisman, compõem o Domínio Percevejo e o Mustang na dessecação pré-
semeadura. 

Como fungicida contamos com o Battle para aplicações no vegetativo da 
soja, com objetivo de iniciarmos o controle de DFC e outras doenças, temos o 
Zignal para mofo branco e futuramente traremos mais fungicidas para compor 
nosso portfólio e fazer com que o produtor possa expressar cada vez mais sua 
produtividade. 

Como herbicidas contamos com o produto Aurora para dessecação de 
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qualidade de distribuição do fertilizante. O CP Turbo é granulado com os 
nutrientes NPK, micros e macros secundários no mesmo Grânulo. Essa 
formulação nos oferta uma disponibilidade dos nutrientes equilibrada no solo, 
com a proteção da parte orgânica sobre os nutrientes minerais, garantindo a 
eficiência destes para uma melhor absorção pelas plantas. Nós da AgroCP, 
pedimos aos cooperados Capebe, a oportunidade de estarmos presentes em 
suas lavouras e poderem comprovar todos os benefícios de toda inovação 
presente no fertilizante CPTurbo.

Daniel Brito
Gerente de Pesquisa e 
Desenvolvimento do fertilizante CPTurbo

As tecnologias BASF estão à disposição dos cooperados, nas lojas e junto 
com a equipe de campo. Procure a uma assistência técnica da cooperativa para 
ter um acompanhamento adequado da sua lavoura, gerando resultados e 
produtividade, com qualidade para o seu negócio. A BASF tem um assistente 
técnico exclusivo na Capebe, para atender o cooperado e levar soluções 
inovadoras. Esperamos você cooperado, para agregar valor ao seu negócio, e 
contribuir para um aumento de produtividade junto da sua lavoura. 

Danilo Miranda 
Assistente Técnico de Vendas BASF

Demonstramos no campo a inovação da 
Bayer: O fungicida Fox Xpro que é a primeira 
mistura tripla da Bayer, contendo três 
importantes e eficientes ingredientes ativos, onde a sinergia entre esses ativos 
promove um melhor controle das doenças que atacam a cultura da soja, com 
destaque para ferrugens e manchas. Também temos um amplo e eficiente 
portfólio para ser levado a todos os produtores. Procure a Capebe, que está 
preparada e capacitada para melhor atendê-los e fornecer todos esses 
produtos.

Francisco Miranda
Representante Técnico de Vendas Bayer

plantas daninhas e plantios imediatamente após a dessecação, além da 
dessecação de plantas daninhas na pré-colheita da soja. A adoção de 
herbicidas pré-emergentes acaba trazendo maior tranquilidade ao produtor, por 
oferecer maior período sem matocompetição, mantendo a cultura no limpo por 
mais tempo e favorecendo melhor rendimento operacional. Para essa 
modalidade temos o Stone, que contribui para o manejo de plantas daninhas já 
resistentes a outros herbicidas.

Encerrando, temos o bioativador Crop+ que estimula tanto a parte 
fisiológica da planta, indução de resistência, maior engalhamento, trazendo 
grandes benefícios para as plantas, deixando uma planta mais saudável com 
bons ganhos produtivos.

Matheus Rossi Rodrigues 
Desenvolvimento de Mercado FMC
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A Fortgreen participa da VTEC desde sua criação, uma ótima oportunidade 
para os produtores de cereais conhecerem novas tecnologias e ferramentas que 
irão agregar em suas lavouras, sempre procurando trazer o melhor para o 
cooperado. Estamos desde 2004 no mercado de especialidades, sempre 
procurando novas tecnologias e desenvolvendo as melhores soluções para o 
produtor no mercado de fisiologia e nutrição de plantas.

Nesta safra, o Germinate é o nosso lançamento para o tratamento de 
sementes dos mais diversos cereais. Sendo um produto à base nutricional de 
cobalto, molibdênio, níquel e zinco, além de frações húmicas e substâncias 
bioestimulantes de raízes. Sua formulação inovadora permite que ele possua 
flexibilidade de aplicação via semente, via sulco de semeadura e também via 
foliar. Seus aditivos de formulação proporcionam a ele reduzido índice salino e 
pH compatível para mistura com bactérias fixadoras de nitrogênio e os mais 
diversos micro-organismos. Além de ser compatível com todos agroquímicos 
utilizados no tratamento de sementes. Dentre seus benefícios, destacam-se 
maior nodulação, crescimento de raízes e de parte aérea de plântulas.

Apresentamos o Audaz:"O Fungicida Revolucionário", um produto inovador 
e único, registrado para os cultivos de soja, algodão e café. Com alta 
performance e uma excelente entrega no controle do complexo de doenças e 
bactérias, Audaz se torna um produto indispensável no sistema soja. Somos 
reconhecidos por gerar inovação e produtos de alta tecnologia, com expertise 
em formulações líquidas de alta performance, como Audaz, Supera e Difere, 
além das nossas linhas de tecnologia de aplicação e nutrição de plantas. 
Nossos produtos são desenvolvidos para proporcionar alto rendimento e 
praticidade na operação, gerando valor na cadeia produtiva através dos altos 
índices de controle de doenças e produtividade alcançados. No nosso campo 
demonstrativo, pudemos ver uma alta produtividade e sanidade da soja, fruto 
dos resultados gerados pelo nosso programa nutricional, iniciando com 
Enervig Leg e passando pelo controle de doenças com os fungicidas Difere e 
Audaz. 

Eberton Vilela 
Desenvolvimento de Mercado Oxiquímica

É nosso segundo ano na Vitrine Tecnológica e acho um momento importante 
para mostrarmos nossas novidades de performance nos produtos da Sumitomo. 
Um grande momento, tanto para os produtores, quanto para os técnicos da 
Capebe, verem essas novidades. 

Em abril de 2020, a Nufarm foi adquirida pela Sumitomo. Isso foi uma 
ótima notícia já que a Sumitomo é dona de várias moléculas, agora ela fica ainda 
mais competitiva nos preços. Aos produtores que já tinham confiança na Nufarm 
pela qualidade e performance, podem ter a certeza de que ela só melhora com 
isso. Agradecemos a Capebe e ano que vem estaremos aqui novamente.

André Simões
Representante Técnico de Vendas Sumitomo Chemical

Trouxemos o lançamento do NK 520 VIP3 que 
traz um padrão de espiga muito bom, tolerância 
média-boa contra cigarrinha. É um material para 
grão e silagem. O Feroz VIP3 é o mais vendido 

no, sendo um hibrido rústico com excelente custo benefício, posicionado para 
grãos e silagem. NK555 VIP3 vem posicionado para grãos e silagem no verão 
com boa tolerância ao complexo de enfezamento e posicionado para alto 
investimento na safrinha. Pode-se perceber uma estatura do pé de milho mais 
alta, muito prolífero. Soja:  Temos a soja NK 6201 IPRO, ciclo 5.9, mais uma 
opção de soja para produtor fazer safrinha. Possui engalhamento fantástico, 
alto teto produtivo e encaixa bem no escalonamento de ciclo para produtor. NK 
7201 IPRO ciclo 6.3 é uma variedade de alto teto produtivo, com excelente 
arquitetura de planta que facilita a penetração de produtos em área com 
problemas de mofo branco, que tem roubado parte da produção de soja dos 
nossos produtores.

João Paulo Mesquita
 Representante Técnico de Vendas Syngenta Sementes
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Vale ressaltar, que em breve a Fortgreen irá inaugurar em Varginha, uma 
nova fábrica de fertilizantes especiais e de liberação controlada, onde será 
produzida toda linha de Fortcote, Fortblen e BioMaxxCote, proporcionando 
mais empregos para a região, agilidade na logística e na produção de nossos 
produtos.

Chrystiano Resende 
Representante Técnico de Vendas Fortgreen

A Syngenta tem uma plataforma de produtos 
que fazem a diferença. Um desses produtos é o 
Dual Gold, um pré-emergente utilizado na 
cultura da soja que possui uma alta performance 
no controle de plantas daninhas, dentre elas o capim amargoso que trazem 
muitos prejuízos para os produtores. 

Queremos mostrar aos cooperados as ferramentas para que ele atingma 
altos patamares de produtividade. Estamos lançando os novos inseticidas 
(Influx e Instivo) e fungicidas (Alade e Mitrion) que possuem uma tecnologia 
nova que contempla uma consistência e potência na proteção contra as 
doenças. 

Marcelo Miarelli
Representante Técnico de Vendas Syngenta

Assista o vídeo completo acessando o QR-Code
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Nosso trabalho e assistência estão voltados para o suporte técnico e a oferta 
de soluções integradas, que vão ao encontro das necessidades dos produtores e 
das demandas globais de alimento. Fazemos a capacitação dos profissionais e 
estamos juntos para sanar qualquer dúvida e orientá-los tecnicamente. A 
Vitrine é fantástica para o cooperado. Aqui é o momento de sanar suas dúvidas e 
ver todas as tecnologias que a maioria das empresas estão trazendo para o 
mercado. Esse é o momento em que o produtor se inteira das novidades,  
enquanto já pensa no que irá plantar na safra verão e quais são as melhores 
tecnologias que ele aí adotar, tudo com o suporte para sua tomada de decisão .

Eduardo Ferreira 
Representante técnico de Vendas Oxiquímica

Esse ano trouxemos o portfólio para cereais, na cultura do milho e da soja. 
Com foco no manejo de plantas daninhas com o uso de pré-emergentes 
aplicados antes do plantio. E nosso Glifosato Líquido, o mais concentrado do 
mercado, pode ser utilizado na capina química. Os resultados são excelentes, 
podemos notar nas lavouras que não há mato competição e, portanto, estamos 
entregando a colheita no limpo e isso aumenta o potencial produtivo do cultivo. 
A Sumitomo possui em seu portfólio soluções híbridas para produção de uma 
agricultura sustentável, para prescrição e recomendação de agroquímica. 
Consulte um engenheiro agrônomo e ou técnico agrícola da Capebe.

Caio Donvito
Assistente Técnico de Vendas da Sumitomo
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A nossa Vitrine Tecnológica Capebe é tradicionalmente realizada para 
apresentar aos cooperados o que há de novo e de melhor no mercado de cereais. 
Junto aos nossos parceiros seguimos proporcionando benefício a lavoura dos 
nossos produtores de milho e soja. Toda a ideia, planejamento e realização do 
evento foram pensados para ir de encontro ao produtor, que é o foco da nossa 
cooperativa. Apesar das restrições, o cooperado Capebe que agendou sua visita, 
saiu integrado ao mercado agrícola atual, conhecendo caminhos para atuar no 
agronegócio com qualificação, otimizando a sua produção.

16 17

Tudo é feito pensando no melhor para você cooperado

“É a primeira vez que venho 
na VTEC. Nós produtores, 
procuramos o melhor para 
sermos produtivos e não 
ficarmos atrasados nas 
i n o v a ç õ e s  d a     
agroindústria. Trabalho 
com soja e já encontrei  
produtos que posso usar no 
meu cultivo. Acho importante 
termos novamente esse evento 
em 2022. As empresas melhoram cada 
dia mais e trazem qualidade e eficiência para nós. Você compra um 
equipamento hoje e amanhã aparece outro melhor no mercado. Na 
minha opinião, uma empresa também deve ser assim: cada dia 
mais qualificada, sempre se renovando e aprimorando. Se Deus 
quiser, ano que vem estarei aqui novamente.”

Pedro Paulo Damasceno 
Fazenda Lagoinha /Boa Esperança.

"Viemos pela segunda vez na 
VTEC. Apesar da pandemia, 
t i v e m o s  u m a  b o a 
apresentação e alcançamos 
mais uma vez a meta. Vimos 
e ouvimos coisas muito 
importantes. É sempre 
muito interessante ver as 
n o v a s  t e c n o l o g i a s . 
Conhecimento nunca é demais. 
Sou cooperado há seis anos e digo 
que iniciativas assim são de uma 
cooperativa de verdade. É satisfatório esse contato entre produtor e 
empresa, fora da relação padrão que temos no balcão de 
atendimento, vendo em campo os seus resultados e sempre 
buscando a produtividade.”

Vinícius Amaral Lemos
Fazenda Paraíso/ Ilicínea.

Confira as palavras dos cooperados que estiveram na VTEC 2021:
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Fazenda Alto da Serra, de Boa Esperança, levou o primeiro lugar comprovando
 a qualidade do leite produzido pela família há mais de 40 anos

Cooperados Capebe são destaque
nacional no prêmio Ideagri

Produtores de leite super eficientes estão aumentando sua vantagem de 
produtividade em relação às fazendas geridas profissionalmente do Brasil e 
aqui por perto o melhor resultado brasileiro, os nossos cooperados Antônio 
dos Reis Costa e seu filho, Wellington Costa (Ton da Serra) ficaram em 
PRIMEIRO LUGAR no perfil 2 da 9ª edição do Índice Ideagri de Leite 
Brasileiro - IILB com 8,72 de pontuação. As fazendas certificadas com o selo 
Bem-Estar Animal também apresentam desempenho superior às demais 
fazendas analisadas. 

A família Costa está há anos com a Capebe produzindo leite, sem dúvidas é 
muito importante para a produção de qualidade de cada produto lácteo 
fabricado e distribuído por nossa cooperativa. Todos esses índices e 
estatísticas positivas da Fazenda Alto da Serra não são por acaso. O trabalho é 

árduo e as técnicas utilizadas fazem parte das regras para o funcionamento da 
fazenda: “Primeiramente é a higiene. Às vezes passamos mais tempo limpando 
todos os equipamentos do que ordenhando e também os cuidados com os 
animais. Todo o nosso rebanho têm a vacinação em dia, consomem apenas 
Rações Capebe (livre de antibióticos) e têm um espaço de conforto. É um 
sentimento de orgulho ver os produtos da Capebe na prateleira dos comércios 
sabendo que o leite veio da nossa fazenda. É um trabalho de persistência, mas 
eu gosto muito”, conta Ton.

Além de todos cuidados com o rebanho e ordenha, a família conta com a 
assistência veterinária, nutricional, insumos e medicamentos que a 
cooperativa oferece, mantendo uma organização bem administrada de todo o 
processo, desde o nascimento dos bezerros até a entrega do leite. “A Capebe 

está com a gente dando assistência através do trabalho do Gustavo e do Rodrigo, 
que ficam de olho na nossa produção, acompanhando todos os detalhes. 
Estamos muito dedicados na produção de leite, ainda vamos melhorar mais, 
passo a passo iremos longe. Como pequenos produtores, chegar a esse patamar 
nos deixou muito orgulhosos”, reforça.

O QUE É IDEAGRI

É um software de gestão pecuária, que concentra dados de milhares de 
fazendas produtoras de leite no país e na América Latina. Com mais de 5 mil 
fazendas gerenciadas e 4,7 milhões de animais cadastrados em sua base de 
dados. No IILB-9, que avaliou 1.130 rebanhos leiteiros no país, os produtores 
que ficaram entre os 10% mais eficientes são melhores que a média dos 
produtores em todos os 12 indicadores-chave da publicação, sendo que em seis 
deles apresentam diferenças de eficiência superiores a 20%. “Em 2018, a 
diferença de 20% era presente em apenas dois desses indicadores”, diz Heloise 
Duarte, diretora de Operações da Ideagri e responsável pelo levantamento. “Os 
bons, sejam pequenos, médios ou grandes, estão ficando mais eficientes e 
crescendo”, afirma ela.

PARABÉNS À FAZENDA ALTO DA SERRA, AO SR. ANTÔNIO, 

WELLINGTON E TODA SUA FAMÍLIA E CLARO, AOS NOSSOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS! 

O QUE ELES ACHARAM DA PREMIAÇÃO?

“Tenho muito a agradecer pela ajuda da Capebe, que nos permitiu ter acesso 
à plataforma do Ideagri, custeando nossos gastos com o programa. Diariamente 
inserimos todos os dados envolvendo o rebanho, alimentação e cuidado com a 
saúde dos animais. Se hoje a gente sabe de tudo o que acontece na nossa 
fazenda, é a prova de que estamos fazendo o nosso melhor. Nossos números 
estavam ótimos durante todo o ano, mas não esperávamos por essa premiação. 
Nos emocionamos muito com isso. Estou desde os 13 anos dedicando a essa 
vida e chegar a esse ponto é muito gratificante. É paixão de família, geração 
para geração, temos que fazer o que gostamos. Meu pai é importante nessa 
conquista, nos incentivou a trazer mais tecnologias e modernizar nossa 
produção. Ele segue comigo, me ajudando a cuidar, trabalhar e sempre me 
passando conhecimento, além de ser uma pessoa aberta à tecnologia. Isso é 
muito bom,” exclama o premiado.

REPRODUÇÃO:

PRODUÇÃO:

RECRIA:

ITENS AVALIADOS

Percentual de vacas em lactação em relação ao total de vacas (%)
Taxa de prenhez em vacas (%)

Produção média mensal vaca (kg)
Primíparas – Prod. total de leite p/matrizes c/lac. menor que 305 d. e corrigida p/maior (kg)
Secundíparas – Prod. total de leite p/matrizes c/lac. menor que 305 d. e corrigida p/maior (kg)
Multíparas – Prod. total de leite p/matrizes c/lac. menor que 305 d. e corrigida p/maior (kg)
Dias em lactação (DEL) médio mensal das vacas em lactação
Taxa de mortalidade de vacas (%) 

Taxa de sobrevivência de fêmeas até os 12 meses de idade (%)
Idade das novilhas ao primeiro serviço (IA, cob. ou FIV/TE) (meses)
Taxa de concepção geral de novilhas (%)
Idade ao primeiro parto das matrizes (meses)
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Leite pode atuar contra o Coronavírus

O IDP (Proteínas de Defesa Imune) é um complexo com mais de 50 proteínas 
do leite, que tem funções anti-inflamatórias, antioxidante e antimicróbica. Ele 
já tinha tido sucesso em inibir a Influenza A e um novo estudo apontou o mesmo 
efeito contra a Covid-19. Outro ponto positivo, é que a pasteurização não causa a 
sua desnaturação (desnaturar é o processo no qual a proteína perde a sua forma 
e consequentemente a sua função ativa). 

O IDP atingiu um IC50 de 3.5 mg/ml contra 4,5 mg/ml de lactoferrina em pó e 
6.4 mg/ml de lactoferrina liofilizada. IC50 é a quantidade de medicação 
necessária para inibir 50% da replicação viral in vitro. Ou seja, quanto menor a 
quantidade usada, maior é a potência da medicação. A lactoferrina é um 
componente do leite com ação anti-inflamatória e antiviral comprovada, que faz 
parte do complexo IDP. 

Esse estudo foi encomendado pela empresa Quantec, na Nova Zelândia e que 
possuí a patente do IDP. A análise mostrou que o complexo também pode ajudar 
a reduzir os sintomas da Covid-19, principalmente no sistema gastrointestinal. 
Ainda que as vias respiratórias sejam as áreas mais impactadas, elas não são as 
únicas. 

Aglomerado de proteínas do leite pode proteger células 

O coronavírus tem um conjunto de sintomas que varia entre os indivíduos 
acometidos pela doença. Uma parcela considerável (cerca de 30%) apresenta 
sintomas gastrointestinais. Para esses pacientes tomar o leite regularmente já 
é uma forma atenuar o impacto física causado pelo vírus. 

Deixamos os antibióticos de lado e passamos a usar uma molécula 
fitogênica* denominada Actifor BOOST, que é um composto com eficiência 
comprovada a nível mundial, da empresa Delacon, especialista e líder global no 
segmento, desenvolvendo soluções fitogênicas para enfrentar os desafios 
atuais e futuros em nutrição animal. O Actifor BOOST, além de aumentar a 
produção dos animais, reduz a CCS do leite (leite mais saudável), aumenta o 
teor de proteína do leite (Leite mais nutritivo), melhora a eficiência alimentar 
dos animais (Produção mais rentável), gera um alimento livre de resíduos de 
antibióticos (Alimento seguro) e reduz a emissão de metano pelos animais 
(Produção sustentável).

Estamos convencidos de que o sucesso sustentável não é coincidência, mas 
resultado de um trabalho em equipe poderoso. E é lá onde se encontra o 
FUTURO. 

Por isso nós recomendamos a vocês: BEBAM LEITE!

 E se for da Capebe, melhor ainda.

#LeiteSaudável #SemAntibióticos
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A Capebe iniciou em fevereiro um minicurso sobre café destinado aos nossos 
cooperados. A ideia veio do setor de Qualidade e trabalha com o esclarecimento 
e prestação de contas, atualizando o produtor de café cooperado e o deixando 
por dentro do que acontece com seu produto na Capebe. O curso detalha as 
etapas da classificação do café, sendo elas: processo de colheita; 
classificação; degustação; definição de defeitos; potencial da qualidade do 
café produzido; precificação de preços; e tendência de mercado interno e 
externo. 

Além desses tópicos, a capacitação aborda a parte da certificação dos cafés. 
A importância da certificação está sendo reforçada pela equipe para manter o 
cooperado em dia com o que é demanda no mercado do mundo todo, motivando-
o a trabalhar com responsabilidade, sustentabilidade e foco, em busca de um 
crescimento inteligente, bem-posicionado e renovador. Segundo o agrônomo, 
Marcelo Vieira, "a certificação do café é de suma importância pois ela traz ao 
consumidor final toda a rastreabilidade do produto consumido, da pré-colheita 
até a xícara, assegurando assim, a sua segurança alimentar. Esse é um dos 
objetivos do Capebe Global que está em desenvolvimento desde sua criação”. 

Geovani de Souza, há dois anos produzindo junto com a Capebe, considerou a 
iniciativa muito importante para orientar sobre os cuidados com a lavoura e 
fortalecer o elo Capebe-Cooperado: "Achei muito importante a clareza e 
transparência sobre o processo de precificação e prova. Esclarece muito em 
como cuidarmos do café, saber o que fazer. O melhor foi mostrar o que é feito 
com o nosso produto, isso fortalece nosso laço. Precisamos de mais ideias 
desse tipo. Me sinto mais atualizado agora”, reconhece o cooperado de 
Nepomuceno.

Cooperado há 16 anos, desde a chegada da Capebe em Nepomuceno, o 
produtor, Sr. José Maria Alves, mostrou muita satisfação e gratidão também 
pelo que ele pôde presenciar e aprender: "Gostei muito, recomendo a todos que 
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Iniciativa leva mais informação e transparência aos cooperados que depositam seu produto na cooperativa

Capebe inicia capacitação para 
cooperados que produzem café

participem. Tudo que aprendemos nunca é demais. Hoje aprendi coisas novas e 
quero que isso aconteça mais vezes, podem ter certeza de que quando tiver 
novamente eu vou participar de novo. Nós não temos essa oportunidade fora da 
Capebe, isso nos incentiva. Às vezes temos pouco conhecimento, a gente só 
sabe produzir e vender, mas é importante entender como fazer tudo isso da 
melhor forma. Tenho só que falar bem da cooperativa e seus funcionários, 
sempre muito corretos, nos atendendo com muito respeito e sendo claros com o 
cooperado. Se temos dúvidas, eles orientam, tanto o Daniel, o Marcelo (Botega), 
quanto a Jaqueline, não tenho do que reclamar, apenas agradecer. Que Deus 
abençoe a Capebe para que ela siga crescendo e beneficiando a todos nós."

O desejo dos cooperados é de que o curso volte a acontecer, possibilitando 
assim que, cada vez mais possam entender o que está se passando. Mas se 
acalme, o especialista de café da Capebe, Mauro Benedetti garante que a ideia 
não é parar por aqui: “O curso já foi feito em Nepomuceno e Ilicínea. Nós 
queremos deixar os cooperados informados sobre o que a Capebe faz com o seu 
café. Em breve estaremos em todas as outras unidades”, afirma.
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A nossa história começou com a união dos produtores de leite em Boa 
Esperança para valorizar, facilitar e comercializar seus produtos lá no ano de 
1963. Hoje a Capebe conta com uma estrutura grandiosa para atender os seus 
cerca de 7 mil cooperados. São 8 unidades com lojas agropecuárias e armazéns 
de café (Boa Esperança, Campo do Meio, Candeias, Coqueiral, Cristais, Guapé, 
Ilicínea e Nepomuceno), 6 postos de combustíveis, Fábrica de Rações, Laticínio, 
Silo de Milho, Silo de Soja, Laboratório de análise de solo e foliar, TRR, Armazém 
Central e o Capebe Global, departamento responsável pelo trabalho de 
certificação de propriedade, em busca de um desenvolvimento agrícola 
sustentável, transparente, inovador, inclusivo, economicamente e 
ambientalmente viáveis na cafeicultura.

Com a missão de fortalecer cada vez mais a coletividade geradora de riqueza, 
com os princípios da cooperação, responsabilidade, transparência e tradição 
nos guiando, a Capebe busca trabalhar priorizando o equilíbrio econômico, 
ambiental e social. “O meio ambiente saudável é essencial para uma 
Agricultura saudável, se ele não for levado em consideração, toda a cadeia 
produtiva do Agro pode sofrer sérias consequências. O mundo se modernizou e 

12 de maio de 1963, o começo de uma das maiores cooperativas agropecuárias de Minas Gerais

nós não iremos ficar para trás. Manter-se em dia com informações, 
ferramentas, técnicas e serviços é fundamental para seguir em frente. Com 
isso, agora temos também o App Capebe, feito para acelerar e facilitar a vida do 
cooperado com tudo de importante que ele precisa ter em mãos no seu dia a 
dia”, afirma o diretor presidente, André Reis.

Em meio as dificuldades, a Capebe sempre se mostrou forte e preparada para 
driblar obstáculos e evoluir ao lado dos produtores que confiam em nós. São 
muitos envolvidos em cada pedaço dos nossos 58 anos de existência: Tivemos 
muitas vidas transformadas e muitas histórias que merecem ser contadas. 
Acima de uma cooperativa, somos uma família, onde todos prezam pelo bem-
estar coletivo. O sorriso de felicidade e satisfação estampado nos rostos de 
cada um que está conosco nessa caminhada, é motivo para nunca desistirmos 
de fazer sempre o melhor. 

Nas próximas páginas, conheça algumas histórias que são 
parte importante dessa comemoração e exemplificam o que é 
ser um cooperado Capebe.
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Saudoso Antônio Paulo Borges
Rodrigo Moreira de Araújo 

Infelizmente, o Antônio Paulo faleceu este ano (2021). Os filhos hoje seguem 
o caminho do pai. O primogênito Antônio Carlos Borges, deixa uma bela 
mensagem sobre como o pai foi o seu grande exemplo: “Começamos meu pai, 
meu irmão Aguinaldo e eu, que sou o mais velho. Foi uma continuidade de 
trabalho, dedicação, união e muito respeito. Em tudo que vivi, tive como base 
meu pai, tanto no trabalho quanto na família. Ele foi um homem excepcional ao 
qual me faltam palavras para homenagear, foi um pai apaixonado pelos filhos e 
nós por ele. Assim, fomos conseguindo adquirir caráter e o respeito das pessoas 
que nos acompanham. Cinco irmãos trabalharem por tanto tempo juntos era por 
graça de Deus e sabedoria do meu pai. O resultado de todo esse esforço nós 
podemos ver hoje nas nossas conquistas, que louvamos a ele, que com 
inteligência, apesar do pouco estudo, sempre soube onde poderíamos chegar”, 
conta.

seria assim em outro lugar, pois aqui tenho muita confiança e sou muito 
satisfeito até os dias de hoje”, relembra.

Marcelo, filho de Rodrigo, também conta que a tradição na Agropecuária vem 
de seu avô paterno. Segundo ele, o que começou de uma forma bem rústica, foi 
se aprimorando cada vez mais e a cooperativa esteve presente na evolução da 
produção da fazenda: “A Capebe sempre foi nossa parceira. Estamos aqui para 
seguir em frente, com uma produção rentável sem esquecer a qualidade do 
leite. Trabalhamos em equipe e o auxílio da cooperativa é fundamental .”

Antônio Paulo teve uma história de desafios e superação ao longo de sua 
vida. Depois de trabalhar 18 anos como empregado, resolveu mudar-se para 
Guapé e se tornou meeiro de uma lavoura de café em 1982. No começo, tudo 
era feito em família: Ele, a sua mulher, Alice e os filhos mais velhos. Depois de 
4 anos na lavoura e o contrato vencido, ele recebeu proposta para ser meeiro 
de uma propriedade em Boa Esperança, onde ficou por 8 anos. Durante esse 
período toda sua família começou a trabalhar: eram 8 filhos (5 homens e 3 
mulheres). Com o fruto desse trabalho, o suporte técnico da Emater e um 
financiamento do Pronaf conseguiram crescer o negócio familiar.

Sempre com a visão do futuro, Antônio Paulo disse no Informativo da 
Capebe de 1999 que: “Temos que acompanhar o desenvolvimento, implantar 
as técnicas novas e estar por dentro das novidades, senão ficamos para trás.” 
Na mesma edição, ainda deixou uma mensagem falando da presença da 
cooperativa em sua vida e na vida de sua família: “É um porto seguro pra 
gente, desde a venda do nosso café a compra de insumos e a assistência 
técnica.”

Rodrigo Moreira é produtor de leite há 70 anos, dono da Fazenda Santa 
Terezinha, em Campo do Meio e foi um dos fundadores da nossa cooperativa. Fez 
história na bovinocultura sul mineira e hoje é um dos maiores fornecedores de 
leite da Capebe, atualmente possui 240 vacas leiteiras e uma família toda 
formada através da vida no campo. “Vim para a roça em 1951, quando deixei os 
estudos e comecei a ordenhar ajudando meu pai. Ao longo dos anos consegui me 
desenvolver e tudo o que tenho hoje foi construído através desse trabalho. Já 
tenho funcionários que se aposentaram e continuam aqui na fazenda, são 
companheiros que sem eles, eu não tocaria minha propriedade em frente. Meus 
três filhos (Guilherme, Marcelo e Juliana) também me auxiliam muito e todos 
eles estão ao meu lado. Agora, eu que faço o que eles mandam, mas às vezes 
gosto de fingir de surdo e fazer do meu jeito também”, brinca Rodrigo.

“É com orgulho que falo que sou um dos fundadores da Capebe. Desde o 
início passei a depositar o leite que produzia nela e as coisas foram se 
desenvolvendo. Depois que demos início a essa história, recebi propostas de 
outros, gente que queria pagar mais no leite, mas eu nunca deixei a Capebe, 
fiquei e estou com ela. A cooperativa nunca me deixou de lado e eu não sei se 

Ele conseguiu crescer na produção de café com a força da união familiar e do cooperativismo

Um dos fundadores e hoje um dos maiores fornecedores de leite da Capebe

Nossos 58 anos em histórias:
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técnica.”
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formada através da vida no campo. “Vim para a roça em 1951, quando deixei os 
estudos e comecei a ordenhar ajudando meu pai. Ao longo dos anos consegui me 
desenvolver e tudo o que tenho hoje foi construído através desse trabalho. Já 
tenho funcionários que se aposentaram e continuam aqui na fazenda, são 
companheiros que sem eles, eu não tocaria minha propriedade em frente. Meus 
três filhos (Guilherme, Marcelo e Juliana) também me auxiliam muito e todos 
eles estão ao meu lado. Agora, eu que faço o que eles mandam, mas às vezes 
gosto de fingir de surdo e fazer do meu jeito também”, brinca Rodrigo.

“É com orgulho que falo que sou um dos fundadores da Capebe. Desde o 
início passei a depositar o leite que produzia nela e as coisas foram se 
desenvolvendo. Depois que demos início a essa história, recebi propostas de 
outros, gente que queria pagar mais no leite, mas eu nunca deixei a Capebe, 
fiquei e estou com ela. A cooperativa nunca me deixou de lado e eu não sei se 

Ele conseguiu crescer na produção de café com a força da união familiar e do cooperativismo

Um dos fundadores e hoje um dos maiores fornecedores de leite da Capebe

Nossos 58 anos em histórias:
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Arnaldo Peloso Eder Alves de Aguiar

Eder é produtor na região de Cristais e Boa Esperança, dono das Fazendas 
Segredo e Coruja. Hoje em dia, ele cinta com o benefício do TRR - Capebe Petro, 
serviço da Capebe responsável pela entrega de óleo diesel na propriedade do 
produtor cooperado.

Cooperado fiel na movimentação de milho e soja há anos Cooperado que recebe diesel através do TRR - Capebe Petro, na sua propriedade em Cristais

Arnaldo Peloso é cooperado Capebe há mais de 45 anos. Trabalhando com a 
produção de café e diversos cereais, na Fazenda Sapé, sempre se manteve fiel à 
cooperativa. O gerente de Grãos da Capebe, Julio Macedo, destaca a 
importância da sua fidelidade: “O sr. Arnaldo é o cooperado mais fiel que temos. 
Nos dá muito orgulho saber que ele movimentou a maior quantidade de milho e 
soja dos últimos anos até hoje.”

Em conversa com ele, percebemos em suas palavras o sentimento que 
carrega em ser produtor e nosso cooperado: “Sempre dei preferência à Capebe. 
No início era só milho, depois passei para milho e soja e hoje em dia invisto mais 
em soja. Temos aqui o suporte da cooperativa com os agrônomos, 
acompanhando o processo de adubação e tudo que tenha a ver com o plantio e a 
colheita dos meus cereais, esclarecendo dúvidas e sempre nos ajudando. A 
gente tem que seguir evoluindo e fica clara a importância da Capebe para toda a 
região. Se a cooperativa evolui, nós evoluímos juntos e eu quero muito que a 
gente continue assim. Torço para o nosso melhor e minha vontade é que meus 
filhos continuem nossa história,” diz  Arnaldo.

Filha do Arnaldo, Ana Gabriela Peloso conta que a superação, perseverança e 
o senso de sucessão familiar estão nas raízes da família. 

“A primeira lavoura que meu pai teve, sofreu com uma geada muito forte, 
mas ele não desistiu de trabalhar no campo. Ele cresceu na fazenda de meu avô 
(Fazenda Mata Santa Catarina) e teve esse contato desde criança. Quando 
minha irmã, Anelise Peloso, que o ajudava precisou ir embora eu assumi a 
responsabilidade de estar ao lado do meu pai na administração da fazenda. E já 
faz cerca de 10 anos que deixei meu emprego na cidade, fui viver do Agro e não 
saí mais desse mundo.”

A família Peloso tem uma história muito marcante. O avô de Arnaldo, sr. João 
Peloso, veio da Itália para o Brasil e aqui ganhou do então Instituto Agrícola 
Brasileiro, um diploma de honra de cultivador avançado de café em Minas 
Gerais. Hoje em dia, o Arnaldo e os filhos Ana Gabriela e Otávio, trabalham 
juntos e felizes pela sua história na Agricultura.

Com esse apoio da Capebe, Eder utiliza o combustível para colher e 
transportar seus produtos: “Comecei a receber diesel em casa logo no início do 
projeto. Foi sem dúvidas uma ideia muito interessante da cooperativa e não 
estou falando somente dos preços, que são razoáveis e mais baratos que a 
concorrência. A gente, quando vai comprar algo, sempre faz comparações para 
escolher a melhor opção, e eu realmente quis escolher a Capebe. Uma 
cooperativa é para os seus cooperados, temos e damos a preferência para quem 
está ao nosso lado. O pessoal do TRR sempre me liga e me atende muito bem, 
eles não me deixam ficar na espera e com isso eu consigo trabalhar 
tranquilamente”, conta Eder.

O Capebe Petro foi inaugurado em 2020 para 
fornecer óleo diesel mais barato ao nosso 
cooperado. O Capebe Petro não somente vende, 
mas leva o combustível até a propriedade do 
produtor, prestando assistência direta ao 
cooperado, otimizando a sua produtividade. 
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Jaqueline Aparecida de Oliveira Reis Márcia Maria Costa Amaral
De auxiliar de limpeza a gerente de uma Unidade Capebe Mulher empreendedora, dedicada e sonhadora

Jaqueline Reis está há 11 anos com a família Capebe. Hoje, ela é 
coordenadora da nossa unidade em Nepomuceno, cidade onde teve a 
oportunidade de encontrar novos horizontes para sua vida e se tornar uma 
profissional de sucesso. Sua história é inspiração para muitos:

“Venho de uma família simples e batalhadora, fui criada na roça e meus pais 
lutaram para que eu conseguisse estudar. Trabalhei com eles na lavoura de 
café, até que em 2009 saí de Coqueiral e vim para Nepomuceno. Em 2010 entrei 
para a Capebe muito disposta a crescer. Servia café para os cooperados e 
durante esse tempo me interessei pelo atendimento e em ajudar no caixa da 
loja. Fui batalhando para aprender coisas novas e depois de dois anos fui 
promovida a balconista, encarregada pelos produtos veterinários, vacinas e 
loja. Buscando fazer um bom trabalho em equipe, passei por outros setores da 
unidade, como a conferência de mercadorias, armazém de café no recebimento 
e embarque e fertilizantes. Sendo braço direito da gerente da loja, aprendi muito 
do processo interno. Em 2018 me tornei gerente, formei uma equipe unida e 
continuamos enfrentando os obstáculos que surgem do decorrer da nossa 
caminhada”, conta Jaqueline com um brilho nos olhos.

Jaqueline não aprendeu somente técnicas profissionais dentro da Capebe, 
segundo ela, cada aprendizado será levado para a vida: “Trabalhar na Capebe 
me fez entender que aqui somos uma família, a qual agradeço e tenho orgulho 
de fazer parte. A cooperativa representa para mim esperança de realizar sonhos. 
Tudo que tenho e sou é graças a oportunidade que tive aqui. Sou grata por hoje 
poder representar nossa unidade de Nepomuceno e vestir o uniforme da 
cooperativa é amor, responsabilidade e empenho no que se faz. Agradeço em 
especial ao sr. Sebastião, com quem trabalhei e recebi muitos conselhos. A toda 
família Capebe, meu muito obrigado por fazer parte desses 58 anos de história.”

Márcia Amaral, do Sítio São Judas Tadeu, região do Viradouro em Ilicínea, é 
cooperada há cerca de 20 anos. Segundo ela, no passado sofreu com decepções 
na Cafeicultura, o que quase fez que ela deixasse de ser cooperada, mas a 
iniciativa da cooperativa com o Capebe Global, cuidando da certificação de 
propriedade, trouxe de volta o brilho no seu olhar.

“O Capebe Global chegou quando estávamos desiludidos com a Cafeicultura, 
muito por causa dos baixos preços que o mercado praticava na época. Agora, as 
coisas mudaram e independente da certificação, já estamos colhendo os frutos 
dessas novas técnicas que o Capebe Global vem nos repassando. Adequamos 
nossas instalações e ferramentas para padrões melhores,”diz.

 “A certificação traz garantia e prova que estamos fazendo o certo com o café, 
produzindo com segurança e qualidade. Sustentabilidade é essencial na 
produção de um alimento e os produtores devem seguir os mesmos passos. 
Assim como meu marido e eu sempre nos preocupamos com a preservação do 
meio ambiente, vamos deixar esse legado cultural para os nossos filhos”, 
afirma Márcia.

“Essa ponte da cooperativa conosco é muito importante, a certificação 
modernizou nossa relação com eles. Hoje em dia a gente incentiva amigos 
produtores a se certificarem e não desistirem da cafeicultura. Agora, 
comercializamos um café sustentável e temos muitos planos para o futuro. 
Quero exportar o meu café e a cooperativa será nosso braço direito para 
fazermos isso. O Capebe Global para mim é esperança.”
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José Damasceno Sobrinho Ússen Meinberg Piva Costa
Um senhor que faz parte do nosso passado e do nosso presente Entre os cooperados mais jovens da Capebe, ele é um exemplo de como o Agro não para

José Damasceno faz parte de uma família que vive unida na Agricultura 
Familiar há muitas gerações. O amor nas palavras do sereno senhor de 72 anos 
mostra como ele tem uma história de felicidade com o Agro.

“Meus irmãos e eu trabalhávamos juntos na produção de café e trazíamos os 
frutos para a Capebe. São duas fazendas: Estância Círculo G e Serra do Paraíso, 
ambas em Campos Gerais. A vida toda estive em dia com a cooperativa e quando 
precisei resolver meus problemas, dúvidas ou procurar por um apoio a Capebe 
esteve comigo, desde os tempos de meu falecido pai e de minha mãe, que hoje 
está com 94 anos. Meu pai, Agenor Damasceno Sobrinho, faz parte do 
comecinho da cooperativa, assim que foi inaugurada, ele já produzia e 
armazenava café na Capebe. Minha relação com a cooperativa é de cerca de 25 
anos e minha história com o café vem desde quando nasci, o café é minha maior 
paixão na agricultura. Minha mãe é uma guerreira, que cuidava de casa, criava 
galinhas e ainda ajudava meu pai na lavoura. No início da vida, a gente 
trabalhava para os outros também, depois que meu pai repassou uma pequena 

Ússen tem 20 anos e é cooperado Capebe há 6 meses, mas sua história de 
vida no Agro é desde sempre. Se inspirando no pai e com a Cafeicultura no 
sangue, ele até tentou novos ares, se matriculando na ESA (Escola de Sargento 
das Armas) em Três Corações, mas a vida no campo o chamou de volta 
rapidamente. Exemplo de dedicação, foco e carinho no que faz, Ússen diz as 
inovações tecnológicas foram o maior motivo da sua entrada na cooperativa.

“Como jovem produtor de café, vejo que a Capebe está abrindo portas para o 
futuro e se garantindo como uma cooperativa sólida e altamente qualificada no 
ramo do Agronegócio. Ela me dá todo o suporte técnico que preciso, com a 
equipe agronômica que me ajuda a ter resultados satisfatórios. Sua grandeza 
está cada vez alcançando novas perspectivas no mercado e as inovações e 
novas unidades na região, são alguns exemplos disso.”

“A transparência está no olhar de cada integrante dessa grandiosa 
cooperativa com muita honra e mérito. Vejo que a Capebe vem crescendo a cada 
dia e eu, como cooperado, tenho o orgulho de dizer que faço parte dessa história 
como jovem produtor,”completa Ússen

Essas foram algumas histórias de 
muitas que compõem nossos 58 anos de 
tradição e transparência. Conhecer 
tantas pessoas, compartilhar tantos 
momentos, vivenciar tantas conquistas 
e ter a sensação diária de que somos 
felizes no que fazemos: é a base para 
tocarmos em frente. Existimos e somos 
movidos por vocês, cooperados, 
colaboradores e parceiros.

Que venham muitos anos e muitos 
motivos para comemorar, sorrir, nos 
abraçarmos (quando for possível) e 
nos emocionarmos. 

Parabéns a cada um que esteve, está 
e estará conosco. Cada pedaço do que 
somos é um pedaço de alguém que 
amou e confiou na nossa Capebe: Uma 
cooperativa de verdade, com inovação 
e responsabilidade.

Um Muito Obrigado a todos e 
um Feliz Aniversário!

herança para nós, conseguimos plantar os primeiros 800 pés de cafés próprios e 
com o lucro, rapidamente elevamos nossa lavoura para 16 mil pés com o 
financiamento do PRONAF e o auxílio da Emater, feito através da Capebe. Ao 
longo dos anos, eu e meus irmãos já conseguiamos colher 1500 sacas, eu 
sozinho conseguia 600.”

Segundo José, as coisas foram melhorando com a parceria e o auxílio da 
cooperativa. “No nosso tempo a gente transportava as coisas no carro de boi, 
depois as coisas foram melhorando e a Capebe sempre nos dando atenção. 
Conforme foi com a gente, deve ser com as gerações de agora e as futuras. É 
bom a gente ver como ainda há tantos jovens motivados, e dar suporte usando a 
tecnologia a favor deles é fundamental. Meus sobrinhos que ficaram no Agro 
estão dedicados à profissão. Minha história é da Agricultura Familiar, da 
comunhão da família. Agora, resolvi descansar e arrendei minhas terras para 
uma querida família 7 anos atrás. Posso dizer com certeza que sou um homem 
feliz e de bem com a vida, sou muito grato a tudo que vivi até aqui.”

 Essa data é nossa!
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 Essa data é nossa!
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Capebe Global completa um ano com ótimos resultados e planos para o futuro

Cafezinho do Sul de Minas pelo MUNDO

O Capebe Global completou um ano em março. Com ótimos resultados e 
muitos projetos para o futuro, o departamento é responsável em prestar um 
serviço de certificação de qualidade das propriedades e rastreabilidade do café 
dos produtores. Seguindo os parâmetros de uma economia viável, socialmente 
e ambientalmente responsável, valorizando mais o produto do cooperado 
Capebe. Agora, as relações comerciais dos cafés do sul de Minas com o mundo 
estão sob um olhar inovador através do Global.

Apesar do departamento ser novo, já foram feitas diversas transações para 
diversos países da Europa e Ásia. Agora, América Latina e países árabes já estão 
de olho e estão na lista de possíveis importadores do nosso café. Essas 
negociações demonstram mais uma vez a dedicação da Capebe em ultrapassar 
fronteiras e possibilitar a valorização dos produtos e dos produtores 
cooperados, entregando visibilidade e credibilidade para os que confiam nesse 
trabalho.

Desde 2019 a Capebe mantem relações importantes com a Rússia, que ficou 
em 2020 e 2021 na 7ª posição do ranking dos importadores do café brasileiro 
entre janeiro e dezembro (ano Civil). Outro número que prova a importância da 
Agricultura brasileira no exterior, são os 44,5 milhões de sacas exportadas do 
Brasil ano passado, número que afirma a força do setor para a economia 
nacional e internacional.

Agora, o Global também fará o rastreamento interno do café. Em uma 
iniciativa exclusiva, com a participação de somente duas cooperativas do país, 
sendo uma delas a Capebe, toda a cadeia do café contará com um rastreio 
através da plataforma Farmer Conect. Com essas medidas de controle logístico 
dos cafés dos produtores, a Capebe está com o olhar voltado para novos 
mercados e parcerias inovadoras, diversificando o alcance do produto para mais 
características e culturas de consumo do grão.

Segundo o engenheiro agrônomo, Marcelo Vieira, “quem conhece a Capebe 
sabe do nosso comprometimento com o cooperativismo forte economicamente 
e sustentável ambientalmente. Colaborando sob o pilar da responsabilidade, 
podemos retribuir ao nosso cooperado conquistas cada vez maiores.”

Com uma inovação imparável, a Capebe já projeta a certificação do barracão 
de armazenamento de café em Boa Esperança, colocando as instalações dentro 
dos parâmetros para o recebimento de cafés orgânicos. Esse será o primeiro 
barracão de tal porte na região.
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Novas embalagens, além de mais bonitas, garantem segurança ao produtor

Rações Capebe de cara nova

A Capebe está com novas embalagens para toda linha de Rações. A iniciativa 
veio com a intenção de melhorar a estética das embalagens e garantir a 
segurança do produtor ao escolher o tipo de ração. A partir de agora, haverá 
separação por cores, para cada tipo de animal e nutrição. O projeto de 
reformulação da marca foi desenvolvido pelo Departamento de Comunicação da 
Capebe através de um estudo de tendências e estilo. Importante lembrar que só 
mudamos a embalagem, mas a qualidade das Rações continua as mesmas.

“Foi pensando mais uma vez no nosso cooperado e cliente que optamos por 
melhorar a qualidade das nossas embalagens. Essa diferenciação por cor e 
rótulo, facilita o armazenamento dos estoques e ajuda o comprador no 
momento da escolha da ração. Estamos muito satisfeitos com o resultado e 
esperamos que nossos consumidores também tenham ficado”, explica a 
supervisora administrativa das Rações, Marina Rocha.

Em conjunto com a Cargill Nutron, a Capebe tem um portfólio de rações 
promissor para os seus cooperados e clientes: equinos, gado de corte e leiteiro, 
aves e suínos. Para haver essa excelência das criações, é muito importante 
garantir o bem-estar seu e do meio ambiente, já que para tudo funcionar em 
harmonia, toda a cadeia produtiva deve estar caminhando junto. Por isso a visão 
do futuro com as nossas rações é a SUSTENTABILIDADE.

A Fábrica de Rações Capebe trabalha com rações 100% SEM 
ANTIBIÓTICOS. Os antibióticos foram trocados pela molécula Actifor BOOST, 
um composto de eficiência comprovada mundialmente. A retirada dos 
antibióticos das rações reduz a emissão de gás metano (CH4) pelas vacas, gás 
que é um dos causadores do aquecimento global. Estamos preparados para um 
futuro econômico sustentável. Na parte nutricional, um dos responsáveis pela 
formulação da dieta dos animais, Gustavo Vilela, explica: “Temos o dever de 
levar para produtor e consumidor um alimento livre de resíduos e de 
antibióticos. Atualmente, mais de 80% de todo antibiótico produzido no mundo 
é destinado para a alimentação animal e, se não pensarmos em soluções, vai 
chegar um momento em que isso vai se tornar um problema sério,” pontua.
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Com a pandemia do novo Coronavírus, a economia mundial, em diversas 
áreas, foi atingida direta e indiretamente. Os noticiários deixaram evidentes os 
efeitos negativos para o mercado que ainda está enfrentando tais problemas de 
desaceleração e inflação em suas produções e comercializações. A 
agroindústria, apesar da sua resistência aos imprevistos, não pôde evitar as 
consequências.

Em breves pesquisas pela Internet, são listados facilmente sites com 
informações recentes, sobre casos de escassez e prejuízos das companhias do 
Agronegócio. Apesar das aflições, da ansiedade e das preocupações com os 
preços, a instabilidade causada pela recessão não é responsabilidade de uns ou 
de outros. Já que a economia funciona em união a uma teia global, quando 
acontece um fato desfavorável em um lugar, outros locais também podem ser 
atingidos.

No agronegócio, setor determinante para o país e o mundo, ocorreu uma 
combinação de vantagens e desvantagens. No que se refere às desvantagens, o 
dólar, por exemplo, enquanto moeda global e em alta frente ao real brasileiro, 
elevou os custos para o produtor brasileiro – e não somente o brasileiro - que se 
vê pressionado pelo valor dos materiais importados, indispensáveis para o 
andamento das produções. Alta essa que, não sendo de responsabilidade 
específica de uma região ou organização, deixa muitos interessados à deriva e à 
procura de soluções.

“Estamos fazendo o máximo para não repassar os preços desses aumentos 
aos nossos cooperados, às vezes não conseguimos, mas mantemos firmes ao 
lado deles. Muitos produtores têm trabalhado com margens negativas, mas não 
pararam de trabalhar, mesmo na pandemia. O compromisso dos produtores têm 
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Crise causada pela pandemia e demais fatores acarreta o encarecimento de insumos 

 Alta nos preços dos insumos: 
Infelizmente o agronegócio não fica de fora

sido garantir o abastecimento da população. O setor agropecuário chamou para 
si a responsabilidade de garantir a oferta de alimentos, nenhum dos rumores de 
desabastecimento se confirmou desde o início da pandemia. As propriedades 
adotaram medidas de segurança sanitária para não interromper o processo 
produtivo, mesmo com aumentos significativos nos custos de produção. Eles 
são realmente os heróis do nosso Brasil,” reconhece o diretor comercial, Flávio 
Spineli.

Se olharmos pelo lado das exportações, o milho, a soja e o café (alguns dos 
grãos colhidos no Brasil) promoveram ganhos altos aos exportadores que 
aproveitaram o câmbio. Em contramão, na parte operacional pré-
comercialização, que envolve procedimentos de pré-colheita, colheita e pós-
colheita, insumos importados feriram muitos bolsos com o aumento dos preços 
e continuam em um estado de cautela e observação, exigindo de todos boas 
estratégias para contornar as adversidades.

Em 2021, especialistas aguardam por melhorias, porém, sem esperanças em 
milagres. Tratar o meio ambiente com prudência, equilíbrio e paciência, são 
virtudes importantes para o enfrentamento de crises.
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Saiu o ganhador da moto da Campanha 
Atualize e Concorra

A Campanha Atualize e Concorra premiou o cooperado de Cristais, 
Manasses Garcia Ramos com uma moto Honda Bros. O sorteio ocorreu em 
abril na sede da Capebe em Boa Esperança. Além de todos os benefícios de ter 
os dados atualizados, os cooperados ganharam um cupom de sorteio para 
concorrer na campanha, que foi feita em todas as oito Unidades Capebe. 

Paulo Fernandes, responsável da Capebe Cristais, foi quem entregou a moto 
para ele. Segundo ele, foi uma total satisfação e alegria poder presenteá-lo por 
ser uma pessoa muito querida. Paulo fez questão de relembrar aos nossos 
cooperados sobre a importância de realizar a atualização do cadastro e seus 
benefícios: “A atualização do cadastro é importante para que o cooperado 
interaja com a Capebe no dia a dia. E não estando atualizado, vai ficar para trás 
nessas novidades que a cooperativa vem trazendo. Quero agradecer à diretoria e 
ao Cadastro pela iniciativa e principalmente ao Manasses, que confiou na 
gente”, informa.

CONVERSAMOS COM O SORTUDO DA VEZ E VIMOS O QUANTO 
ELE FICOU FELIZ COM A PREMIAÇÃO:

Informativo Capebe: HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ É COOPERADO CAPEBE? 
COMO É SUA RELAÇÃO COM A CAPEBE?
Manasses Garcia: “Estou com a Capebe desde quando chegaram aqui na 
cidade de Cristais. Minha relação com a cooperativa é muito familiar, de 
confiança, respeito, carinho e muita presteza entre mim e os colaboradores, que 
sempre me atenderam muito bem.”

O cooperado Manasses atualizou seu cadastro e garantiu uma Honda Bros 0 km

IC: COMO A CAPEBE ESTÁ AO SEU LADO?
MG: “Trabalho com a Agricultura desde bem jovem. Ao longo desse tempo, 
aprendi muito e a Capebe só veio para agregar na minha vida. Com a assistência 
técnica, a gente aprende com o pessoal novas tecnologias, isso ajuda na 
melhora da nossa produção, facilita nosso trabalho e comercialização, etapas 
importantes. A Capebe é uma 'ponte' para nós pequenos produtores e os 
compradores do nosso café, isso agrega valor ao nosso produto, auxilia muito 
na expansão da produção, além da oportunidade de contar com os produtos que 
encontramos aqui, todos de confiança. Isso facilita a vida do pequeno produtor.”

IC: QUANDO ATUALIZOU SEU CADASTRO? A MOTO FOI UM BOM 
PRESENTE?
MG: “Atualizei meu cadastro no meio do ano passado e fiquei na torcida. É 
sempre vantagem estar em dia com as coisas. A moto foi muito bem-vinda, um 
presentão que recebi próximo ao meu aniversário. É motivo para comemorar do 
jeito que dá. Já que a pandemia vem impedindo a gente de fazer tanta coisa, vou 
sair pra dar uma voltinha na moto, fazer um teste-drive e me divertir um pouco.”

IC: COMO O SENHOR E SUA FAMÍLIA RECEBERAM A NOTÍCIA?
MG: “Foi uma surpresa muito grande a notícia, cheguei até a me assustar! 
Quando cheguei do trabalho à tarde, recebi a ligação deles me avisando que eu 
tinha sido o sorteado. No início até duvidei, a ficha demorou um pouquinho para 
cair, até que o Paulo me ligou para confirmar a informação. Por conta de tantos 
ocorridos de golpes na Internet e em telefonema, a gente acaba ficando na 
dúvida, mas graças a Deus era uma coisa muito boa. Minha esposa e meus dois 
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O cooperado Manasses atualizou seu cadastro e garantiu uma Honda Bros 0 km
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técnica, a gente aprende com o pessoal novas tecnologias, isso ajuda na 
melhora da nossa produção, facilita nosso trabalho e comercialização, etapas 
importantes. A Capebe é uma 'ponte' para nós pequenos produtores e os 
compradores do nosso café, isso agrega valor ao nosso produto, auxilia muito 
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encontramos aqui, todos de confiança. Isso facilita a vida do pequeno produtor.”
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presentão que recebi próximo ao meu aniversário. É motivo para comemorar do 
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IC: COMO O SENHOR E SUA FAMÍLIA RECEBERAM A NOTÍCIA?
MG: “Foi uma surpresa muito grande a notícia, cheguei até a me assustar! 
Quando cheguei do trabalho à tarde, recebi a ligação deles me avisando que eu 
tinha sido o sorteado. No início até duvidei, a ficha demorou um pouquinho para 
cair, até que o Paulo me ligou para confirmar a informação. Por conta de tantos 
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dúvida, mas graças a Deus era uma coisa muito boa. Minha esposa e meus dois 
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Amigo cooperado, não deixe de atualizar os seus dados com a gente. Io é sempre importante 
para evitarmos o risco de golpes e mantermos a noa comunicação.

filhos no começo acharam que era brincadeira minha, quando eles viram que era 
verdade, já ficaram doidinhos para ver a moto.”

IC: O QUE VOCÊ ESPERA PARA O FUTURO DA CAPEBE E DOS 
COOPERADOS?
MG:“Espero que a gente possa crescer juntos, tanto eu como produtor quanto a 
Capebe. Que a gente possa sempre melhorar mais, pois sou grato e satisfeito 
por essa parceria que temos ao longo desses anos. Gostei muito do modo como 
me entregaram a moto aqui na Capebe Cristais, me permitiram conhecer mais 
pessoas da família Capebe, foi tudo uma experiência muito bacana. A gente 
sempre fica na torcida, sabe que não é fácil, são muitas unidades, e graças a 
Deus a moto veio aqui para Cristais e foi motivo de alegria para muitos 
colaboradores e cooperados colegas, que me ligaram dando os parabéns. 

É muito boa essa relação de integração entre todas as unidades. Passamos a 
conhecer a história de cooperados das outras cidades, estamos unidos através 
da cooperativa. Para os cooperados eu digo que devemos acreditar que 
podemos fazer aquilo que sonhamos, tudo parte da ação, temos que fazer as 
coisas acontecerem ao invés de desistir. O prêmio não deixa de ser um incentivo 
nessa profissão que escolhemos. Vamos nos manter firmes apesar das 
dificuldade. Quem faz o que gosta, não trabalha nenhum dia,” encerra 
Manasses. 
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Dia 20 de março foi mais um dia de comemorar o trabalho do campo no Dia da Agricultura.
Temos prazer e orgulho em mostrar o pilar da família Capebe: Nossos cooperados!!!

Do mais experiente ao aprendiz, dos avós aos netos, do café, do leite, do milho ou da soja, 
vocês merecem os parabéns por enfrentarem os desafios e levarem alimentos

 até a mesa de tantas pessoas.

NUNCA DEIXEM DE ORGULHAR-SE DE FAZER O QUE FAZEM. NÓS ESTAMOS COM VOCÊS!

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

(35) 9 9943-6535

Viva a Agricultura!
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BOLO PRESTÍGIO

Queremos agradecer às inúmeras demonstrações de carinho ao 
nosso saudoso ex-presidente, Sebastião da Costa Reis pelo seu 
falecimento. Perdemos um dos principais pilares da nossa 
história: Sr. Tião do Abílio como era conhecido por todos nós 
recebeu declarações de carinho de cooperados, amigos, 
colaboradores e da sociedade que o tinham como um exemplo. A 
nossa gratidão e saudade serão eternas. 

“Posso elencar as seguintes qualidades humanas: sempre 
sorridente e alegre; líder nato; homem do diálogo e do 
consenso; exímio administrador e líder agregador. Não havia 
uma vez que encontrasse com o senhor Sebastião que sempre 
sorrindo tinha uma palavra de alento e de atenção para com o 
seu interlocutor. Sabia agregar, sempre tirando lições positivas 
do seu interlocutor e sempre construía pontes para fortalecer 
aquilo que acreditava, ou seja, a importância de um 
cooperativismo inclusivo como o que implantou na CAPEBE.”

Trecho do réquiem escrito pelo amigo cooperado,
 Wagner Augusto Portugal 

INGREDIENTES:

2 xícaras de Trigo
1 xícara de amido de milho
1 xícara de cacau em pó 50%
1 colher de sopa de fermento químico
Uma pitada de sal
1 xícara de leite CAPEBE
3 colheres de sopa (bem cheias) de manteiga CAPEBE
4 ovos grandes
1 xícara de açúcar cristal
1colher de chá de extrato de baunilha
¼ de xícara de café CAPEBE, coado.

Recheio:
1 lata de leite condensado 
100g de coco em flocos 
1 colher de sopa (bem cheia) de manteiga CAPEBE
Uma pitada de sal

Cobertura:
1 Lata de leite condensado
3 colheres de sopa de cacau em pó 50%
2 colheres de sopa de manteiga CAPEBE
1 colher de café de extrato de baunilha 
¼ de xícara de café CAPEBE, coado

MODO DE PREPARO

Pré-aquecer o forno a 200 °C.
Em uma tigela peneire todos os ingredientes secos e 
misture bem. No liquidificador bata primeiro o açúcar 
com os ovos e a manteiga até a mistura aumentar de 
volume e clarear. Depois acrescente o resto dos 
ingredientes líquidos. Junte as duas partes 
cuidadosamente, sempre jogando o líquido por cima 
do seco e misture até que fique homogêneo. Leve ao 
forno para assar em média 1 hora.

RECHEIO: 

Misturar todos os ingredientes numa panela de fundo 
grosso e cozinhar no fogo baixo até o ponto de 
brigadeiro de colher. Mexer constantemente.

COBERTURA:

Misturar todos os ingredientes numa panela de fundo 
grosso e cozinhar em fogo médio a alto até o ponto de 
brigadeiro de colher. Mexer constantemente. 

MONTAGEM DO BOLO: 

Uma dica, é melhor fazer o bolo no dia anterior para 
que ele esteja completamente frio na hora de cortar ao 
meio. Antes de rechear umidifique as metades do bolo 
com algumas colheradas de leite Capebe. Depois de 
montado, cubra o bolo com o brigadeiro. Deixe na 
geladeira por pelo menos duas horas, isso é para que 
ele tenha tempo de firmar. 
Sirva com café ou com um copo de leite bem gelado, 
todos dois CAPEBE, é claro.  

Muito Obrigado

 Sr. Tião

“Perdemos um ícone da sociedade esperancense. Ele fez a diferença durante 
todo o tempo em que administrou a grandiosa Capebe. Descanse em paz, forte 
guerreiro.”

Julio Carlos

 
“Foi um grande exemplo e absolutamente todos que puderam partilhar da sua estadia 
nessa vida, só têm a agradecê-lo. Não se ouve de alguém que tenha conversado com ele, 
mesmo que por alguns minutos, que não tenha aprendido algo que leve para o resto da 
vida. Perdemos muito, mas devemos saber que o legado que ele deixou, permanecerá e 
nós fomos privilegiados de termos vivido isso. O senhor já era uma fatia do amor de Deus 
na terra e agora voltou à fonte.” 

Marcos Vilela Alves

“Nossa comunidade Costas nunca mais será a mesma, líder nato, nosso exemplo, sabedoria 
nas palavras e atitudes, adorava essa comunidade e sempre lutou pelo bem estar de todos. 
Serei eternamente grata por tudo!”

Glorinha Almeida
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