
40 anos de Capebe 
em Coqueiral

 
Página 46

História de um Cooperado: 
Conheça Rogério Pedroso 

Página 42

A nova loja da 
Capebe Campo do Meio 

já é realidade
 

Página 19

 
Página 26



EDITORIAL
Com licença, gostaríamos de te desejar um bom 

dia, boa tarde ou boa noite, antes de começarmos a 
leitura de mais um Informativo Capebe. Isso mesmo, 
parece loucura, não é mesmo? A gente piscou e já 
estamos em agosto! Nessa edição, vamos contar 
como foi o retorno do Encontro de Cooperados que 
aconteceu em nossas unidades. Foram dois meses 
de reencontros e prestação de contas para vocês. 
Falando em cooperados, quem está na “História de 
um Cooperado” dessa vez é o nosso amigo Rogério 
Pedroso, de Nepomuceno.

Os últimos três meses na Capebe foram 
emocionantes e de muita comemoração. Inauguramos 
a nova loja da Capebe Campo do Meio. Os cooperados 
agora têm uma unidade maior e mais completa, com 
mais opções de produtos e uma nova área de Empório, 
Moda Country, utensílios domésticos, cama, mesa e 
banho. Fizemos aniversário também! Em Coqueiral, 
a Capebe completou seus 40 anos de história e nós 
fomos bater um papo com alguns cooperados da 
unidade.

A Fábrica de Rações Capebe também fez 45 anos! 
Desde 1977 produzindo nutrição para os animais 
dos cooperados, a Fábrica tem muitos motivos 
para comemorar mais um ano de crescimento. 
Nos últimos anos, as Rações Capebe estão 
conquistando cada vez mais clientes por conta de sua                                                                                               
qualidade e produtividade. 

Ser produtivo não é simples, é preciso cuidado e 
compromisso com as atividades desenvolvidas no 
campo, seja com um rebanho ou lavoura. Na lavoura, 
a Capebe tem uma equipe agronômica de ponta para 
auxiliar o cooperado. A Matéria do Especialista vai 
passar algumas dicas para o seu pós-colheita do café.

Não podíamos nos esquecer dos 100 anos do 
dia do Cooperativismo! Julho é oficialmente o Mês 
do Cooperativismo todo primeiro sábado do mês 
comemora-se o Dia Mundial do Cooperativismo. 
Cooperativas de vários segmentos se unem para 
realizar ações sociais em prol da comunidade. Este 
ano, a Capebe arrecadou doações para a Vila Vicentina 
de Boa Esperança e fez um Arraiá Junino com os 
assistidos, além da reforma da caminhonete da Santa 
Casa que teve a ajuda do do nosso diretor presidente, 
André Reis e também dos nossos cooperados.

Para ver todos esses eventos e mais notícias da 
Capebe, continue lendo a edição 292 do Informativo 
Capebe. Prepare um café e uma boa fatia de queijo 
para essa leitura feita especialmente para você.

Errata edição 291:

Na matéria da Festa da Família erramos o nome do 
cooperado Guilherme Batista, o correto é Guilherme 
Leopoldino. 

Na matéria VTEC erramos a cidade do cooperado Jorge 
Fernando, a correta é Boa Esperança.
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COOPERATIVISMO

100 ANOS DO DIA DO COOPERATIVISMO

Em todo primeiro sábado de julho é comemorado o 
Dia Mundial do Cooperativismo. A data foi escolhida no 
congresso da Aliança Internacional das Cooperativas 
de 1923, e este ano completou sua centésima edição. 
O Dia C é um evento criado para espalhar um dos 
conceitos base de uma cooperativa, o nosso 7º princípio:                                                                           
Interesse pela comunidade.

Por ser uma característica essencial do cooperativismo, 
é possível observar o impacto direto que as cooperativas 
têm no desenvolvimento e qualidade de vida da                               
comunidade a sua volta.

A OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) fez 
um levantamento com base nos dados divulgados pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e os municípios brasileiros com cooperativas têm a 
média do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) maior, 
são 0,701 (considerado alto) contra 0,666 (considerado 
médio). Isto demonstra melhores distribuição de renda, 
nível escolar e saúde, mesmo em meio aos problemas 
causados pela pandemia e conflitos internacionais.

O anuário de 2022 do Sistema Ocemg (Sindicato e 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais) 
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mostra esse impacto em números: só no nosso estado, 
foram mais de 93 bilhões de reais movimentados pelas 
cooperativas, gerando 2,6 bilhões em impostos. Apenas o 
setor agropecuário teve uma movimentação de 36 bilhões. 
O crescimento foi de 27,4% e 34,1% respectivamente, em 
comparação a 2020.

Por isso, podemos até dizer que somos um estado 
privilegiado. Afinal, o Cooperativismo brasileiro começou 
aqui em Minas Gerais. Em 1889, foi registrada a primeira 
cooperativa oficial do país: A Sociedade Cooperativa 
Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Ela 
atuava desde a comercialização de gêneros de consumo, 
até como um caixa para auxílio de seus cooperados.

Isso mostra o quanto somos um estado tradicional no 
Cooperativismo. Crescemos com Minas Gerais, somos 
um dos apoios mais estáveis da economia do estado, 
representamos 11,6% do PIB (Produto Interno Bruto).                           
A Capebe também se destaca nesse cenário, estamos 
entre os 10% das cooperativas com mais de 50 anos de 
atuação; e como o nosso diretor presidente André Reis 
sempre diz: “Não queremos ser a maior cooperativa, 
queremos ser a melhor”. Assim, vamos trilhando nossos 
passos, COOPERANDO com a comunidade que a cada 
passo cresce junto com a Capebe.



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

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

ATENÇÃO

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

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

ihara.com.br

FERA NA PERFORMANCE 
DO COMBATE ÀS DOENÇAS

FERA NA VELOCIDADE 
DE ABSORÇÃO

FERA NA 
PRODUTIVIDADE

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

FERA NOS RESULTADOS
DO CAFÉ! CONHEÇA MELHOR
A EFICIÊNCIA DE FUSÃO.
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PODAS

Lavouras muito altas e fechadas, com perda de ramos 
produtivos, excesso de brotos e plantas com estrutura 
prejudicada, devem ser corrigidas através das podas. Após 
a colheita, quanto mais rápida for realizada a poda, mais 
cedo surgirão as brotações, permitindo maior potencial 
produtivo da lavoura. O ideal é que seja realizada durante 
os meses de julho e agosto.

COLHEITA E VARRIÇÃO

Uma das principais preocupações da Cafeicultura 
atualmente é o manejo da broca do café. Com a saída do 
ingrediente ativo Endossulfan, em 2013, a infestação de 
broca nas lavouras tem aumentado a cada ano. Como a 
broca é uma praga de muito difícil controle, devido ao local 
em que ela sobrevive na planta – no fruto do café – o manejo 
integrado é a recomendação mais eficaz para controle 
desta praga. Diante disso, a colheita e varrição bem-feitos, 
evitando deixar frutos de café na lavoura torna-se uma das 
ferramentas mais eficaz para o manejo e que minimiza o 
risco de infestação de broca na próxima safra. Em tese, o 
manejo da broca da próxima safra se inicia agora.
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CUIDADOS PÓS-COLHEITA NA LAVOURA DE CAFÉ

CAFÉ



CAFÉ

ANÁLISE DE SOLO

Nesta fase, também é hora de se preocupar com a 
análise de solo. A ánalise  permite ao técnico recomendar a 
calagem, gessagem e adubação mais precisas e eficientes, 
gerando economia para o cooperado e maior produtividade 
para a lavoura. A calagem vai contribuir para a correção do 
pH do solo e o fornecimento de nutrientes importantes para 
o café. Além disso, permitirá um melhor aproveitamento 
dos fertilizantes aplicados. A gessagem tem a função de 
fornecer Enxofre para os talhões e promover uma melhor 
fertilidade nas camadas mais profundas do solo, permitindo 
o desenvolvimento das raízes em profundidade e tornando 
as plantas mais resistentes a veranicos e à seca. A análise 
de solo é a única ferramenta disponível para determinar os 
nutrientes do solo e permitir o uso racional dos fertilizantes, 
evitando dessa forma o uso excessivo de um nutriente, ou a 
falta de outro, o que implica em maior custo e desequilíbrio 
nutricional das plantas.

MANEJO

Após a colheita, é importante também realizar uma 
pulverização nas lavouras com boa expectativa de 
produção para a próxima safra. Este cuidado tem o objetivo 
de promover a cicatrização dos ferimentos causados 
durante a colheita. Para isso, deve ser utilizado algum 
fungicida cúprico. Esse manejo contribuirá para uma menor 
incidência de doenças na florada.

Antes de iniciar esta aplicação, é recomendado realizar 
um monitoramento na lavoura para verificar o nível de 
infestação de pragas e doenças e se há necessidade do 
controle de ferrugem, ou bicho mineiro. Esses problemas 
que vem ocorrendo em grande parte das lavouras e, se não 
forem controlados no momento certo, causarão a desfolha 
e irão prejudicar o pegamento da florada e a produtividade 
da safra seguinte.
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GUILHERME AZEVEDO
Consultor Agronômico 

Capebe Coqueiral



  

Ministrado pelo mestre em Cafeicultura, pesquisador, 
cafeicultor e apresentador do programa “No Pé do Café”, 
Gustavo Rennó, o curso falou sobre a missão social e a 
responsabilidade do agrônomo no Agro, assim como de 
que maneira o agricultor pode cuidar mais da sua lavoura e 
atingir maiores índices de produtividade; seguindo bem as 
correções no plantio, controle de pragas e doenças, bom uso 
do maquinário e cautelas no pós-colheita.

O representante da Basf, Alexandre Rodrigues, listou 
algumas dicas valiosas que cursos assim trazem para o 
cooperado Capebe: “A gente consegue difundir melhor a 
tecnologia e informação para quem vive do Agro. Buscamos 
por soluções conjuntas para o agricultor produzir e ter renda 
de maneira sustentável.” Alexandre ainda dá foco a algumas 
pautas do Agro que precisam ser debatidas no meio e foram 
tratadas com os agrônomos da cooperativa: “Trabalhamos 
com bons materiais para apresentar ao cooperado fiel e assim, 
construirmos uma parceria sólida.”

Nos meses de maio e junho, a equipe de agrônomos 
da Capebe participou do curso “Capacitação para 
Lavouras Cafeeiras de Alta Produtividade”, patrocinado 
pelos parceiros da Basf. O curso ocorreu na Capebe Boa 
Esperança e reuniu todos os integrantes do departamento 
técnico da cooperativa. As duas etapas, abordaram temas 
da cafeicultura, manejo tecnológico e mais produtivo, 
assim como a importância da Agricultura e da profissão do 
engenheiro agrônomo.

“A Capebe quer sempre fazer algo além do que apenas 
vender um produto, queremos agregar valor para o nosso 
cooperado com boas informações para ele usar na sua 
propriedade. O nosso diferencial é ser essa cooperativa 
que está ao lado do cooperado no seu dia a dia. Nossos 
agrônomos buscam levar as melhores recomendações para 
eles acertarem no que fazem e conseguirem bons números 
no final da safra, mas não só ganhar em quantidade, também 
em qualidade, porque trabalhamos com base em pesquisas 
e testes bem orientados”, explicou o diretor presidente da 
Capebe, André Reis.

André ainda completa que “a proposta da Capebe hoje, é 
trabalhar com os melhores do mercado e tornar os cooperados 
Capebe referência nacional.”
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NO PÉ DO CAFÉ: AGRÔNOMOS DA CAPEBE 
PARTICIPAM DE CURSO SOBRE CAFEICULTURA

CAFÉ



Maior nutrição e força 
para as plantas!



Essa interação já é utilizada por alguns de nossos 
cooperados, sendo mais comum o plantio de feijão e milho 
consorciado com as lavouras de café. Essas experiências 
são narradas pelos produtores como um desafio, em função 
do manejo das lavouras e formas de colheitas.

INTERAÇÃO SOJA X CAFÉ

Produtores da nossa região estão enfrentando diversas 
perdas de produtividade em suas lavouras de café. Devido 
a fatores como os reflexos climáticos, secas, geadas e 
amplitude térmica (diferença entre a máxima temperatura e 
mínima temperatura ocorrida no mesmo dia), a associação 
do cultivo da soja entre as ruas dos cafeeiros surge como 
uma excelente alternativa.

12 CEREAIS



Fertilizantes (20%), Insumos (26%), Herbicidas (8,5%),                                              
Biológicos (3%) e Mecanização. 

O departamento técnico de Cereais está                                                            
sempre capacitado, auxiliando no dia a dia do cooperado, 
com visitas no campo e suporte técnico. Matérias como 
essa, servem para mostrar aos produtores alternativas 
de produção e sugestões para minimizar as perdas 
econômicas, evitando a monocultura, elevando os ganhos 
e proporcionando o crescimento na produção.

A sugestão de plantio da soja deverá ser realizada 
em lavouras novas, até no máximo quatro anos                                                                       
de idade, lavouras esqueletadas e lavouras recepadas 
(50 cm abaixo); isso se deve a necessidade de a cultura                                                             
receber luz solar em grande parte de seu ciclo (são 
necessárias, em 70 dias de seu ciclo, pelo menos                                                                                  
11 horas luz/dia).

Voltando para a interação de plantio soja x café,                                                                                                                
o grande fator positivo são as evoluções que ocorrem 
como: a escolha da cultivar a se plantar (ciclo, porte 
da planta e resistência a herbicidas); plantadeiras já 
desenvolvidas para se plantar no meio das lavouras 
de café e colhedeiras apropriadas para se colher nas                                                                                                                                  
ruas dos cafeeiros. Quanto a cultivar, destacamos e 
recomendamos a variedade Agroeste AS 3707 IPRO I2X, 
com resistência a herbicidas como glifosato e Dicamba 
(2,4-D) e resistência a lagartas de fim de ciclo, com uma 
janela de colheita de 125 dias nas condições normais.                                  
Foram lançadas na última Agrishow, em Ribeirão Preto 
– SP, uma plantadeira e uma colhedeira especificas para                              
plantio e colheita de cereais nas ruas do café. A plantadeira 
Jumil JM 2570 03 linhas a vácuo e a colhedeira de grãos 
Yanmar modelo YH 880, com dimensões de 2,51 metros 
de largura e com largura de corte de 2,29 metros, são 
mais indicadas para o manejo de plantio e colheita da                                                       
soja nesta interação. 

Esse sistema permite reduzir a adubação de plantio 
em até 40% em relação a demanda nutricional de           
Nitrogênio (N) e Fósforo (P), considerando os níveis dos 
nutrientes com base nas amostras de solo. A exigência 
foliar também será menor, sendo que o produtor deverá 
atentar e suprir as demandas de Boro (B), Magnésio 
(Mg), Cálcio (Ca) e Potássio (K), este último na fase de 
enchimento de grãos. Os manejos e controles de pragas e 
doenças deverão ser monitorados pelos técnicos, com mais 
atenção para as pragas (lagartas e lesmas) e a ferrugem 
asiática, permitindo assim um número menor de aplicações                                                                                                              
e entradas na lavour. Estima-se um gasto médio de 
R$ 3.500,00, com uma produtividade média acima de 
60 sacas por hectare. Os gastos giram em torno de: 

Deixo como um estudo de caso e uma análise de processos, os pontos abaixo:
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“Influenciado pelo meu pai, planto no meio do café faz uns 

10 anos. Comecei com feijão e milho. Há 4 anos eu esqueleto 

a lavoura e planto soja, com isso tenho uma boa renda com 

produtividade de 73 sacas/hectares e uma ótima fixação 

de nitrogênio no solo.  Estou gostando muito de plantar                             

soja no meio do café”.

“Em 2021 a geada afetou 40% da nossa área de café; além 

das fortes secas e altas temperaturas que geraram quebras 

de produção em nossas lavouras. Buscando reduzir estes 

riscos de produção, iniciamos na safra 21/22 a integração 

soja x café. Notamos vários benefícios, tanto na estrutura 

do solo, quanto na facilidade de manejo do cafeeiro, já 

que diminuímos as operações de roçagem. Conseguimos 

ter uma renda extra e uma otimização de área. O primeiro 

ano foi um grande desafio e muitas alterações de manejo já 

estão    sendo planejadas, porém o mais importante é que o 

cultivo intercalar só agregou na cultura do café.”
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Luciano Vilela 
Fazenda Interlagos

Cristiano Mendonça
Fazenda Ouro Verde

KELCEY REZENDE 
Coordenador Técnico 

Cereais Capebe

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?
Fale conosco:

(35) 9 9897-4759



10+ Qualidade

O Laticínio Capebe é privilegiado em contar com cooperados que sempre prezam pela qualidade e segurança
do seu leite, além disso, temos cooperados fiéis que são referência em produtividade.

RESULTADO TRIMESTRAL DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º7º
8º
9º

10 º

MARCOS ANTÔNIO VILELA
JOSE MAURICIO DE SOUZA
RENATO BENFICA VILELA

TIAGO MENDES DE OLIVEIRA
MARCUS VINÍCIUS VILELA

RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA
WELLINGWELLINGTON COSTA 

VOGINALDO VITOR DE SIQUEIRA
MARIA AUXILIADORA VILELA SOUZA

BRUNO DE SOUZA MONTE RASO

BARRO VERMELHO
MATA DO PARAISO
GRAÇAS A DEUS
LAJE GRANDE

BOA VISTA
ERMO

AALTO DA SERRA
CÓRREGO DAS CANAS

COQUEIROS
AMOREIRAS

BOA ESPERANÇA
CAMPOS GERAIS

CARMO DO RIO CLARO
NEPOMUCENO

ILICÍNEA
COQUEIRAL

BBOA ESPERANÇA
COQUEIRAL

ILICÍNEA
CAMPOS GERAIS

10+ Quantidade
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º7º
8º
9º

10 º

MARCUS VINÍCIUS VILELA
AGROPECUÁRIA JM LTDA
RENATO BENFICA VILELA

MARIA AUXILIADORA VILELA SOUZA
CÉSAR GARCIA DE BRITO

BRUNO DE SOUZA MONTE RASO
WELLINWELLINTON COSTA

JACIRENE FELIZALE BARBOSA
MIGUEL CARLOS DE CASTRO

ROMEU A.A. MESSORA

BOA VISTA
CONCEIÇÃO

GRAÇAS A DEUS
COQUEIROS

FAXINA
AMOREIRA

AALTO DA SERRA
SABARÉ

SÃO JUDAS
MONJOLO

ILICÍNEA
CAMPOS GERAIS

CARMO DO RIO CLARO
ILICÍNEA

TRÊS PONTAS
CAMPOS GERAIS
BBOA ESPERANÇA
BOA ESPERANÇA

TRÊS PONTAS
BOA ESPERANÇA



“Eu tenho 34 anos de Capebe e 15 anos 
de Fábrica de Ração. Durante todo esse 
tempo muitas mudanças aconteceram. 
A Fábrica melhorou muito, principalmente 
com essa nova Diretoria. Aqui nós somos 
família, desde os gerentes até os 
colaboradores, me sinto na minha 
segunda casa”.

“Eu tenho 8 anos de Fábrica e trabalhar
aqui é ótimo, já passei em todos os setores 
e me identifiquei muito bem com cada um 
deles. Foi aqui que eu consegui me formar 
em Administração e com a nova gestão, 
vimos as coisas evoluírem muito, 
principalmente na produção, 
antes fazíamos 1.000 sacas 
de rações por dia e hoje 
fazemos uma média de 2.500”.

Todo esse crescimento do departamento de Rações 
Capebe é motivo de orgulho, não só para os colaboradores, 
mas também para todos os cooperados que fazem parte 
dessa história de evolução e parceria.

FÁBRICA DE RAÇÕES CAPEBE, 45 ANOS DE 
CRESCIMENTO E QUALIDADE

No dia 15 de junho, a Fábrica de Rações Capebe 
completou 45 anos. Nos últimos anos, o investimento 
realizado em tecnologia, qualidade e treinamentos tem 
surtido efeito e a evolução é cada vez mais nítida. 

Hoje, nós somos a 1ª FÁBRICA DO BRASIL A PRODUZIR 
RAÇÃO PARA BOVINOS DE LEITE CERTIFICADA 100% 
LIVRE DE ANTIBIÓTICO. Feitos como esse, são reflexos 
de produtos de qualidade e uma equipe capacitada que 
sempre busca levar a Capebe e seus cooperados ao topo.
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Jefferson Vitor
Supervisor Administrativo

Armando Ferreira
Colaborador mais antigo da fábrica



EQUIPE DAS RAÇÕES VISITA FAZENDA DE 
COOPERADO EM CAMPO DO MEIO

Quando o assunto é PRODUZIR COM QUALIDADE, a nossa 
equipe não mede esforços para adquirir conhecimentos. 
Também no último trimestre, os colaboradores da Fábrica 
de Rações Capebe visitaram a Fazenda Santa Terezinha, do 
cooperado Rodrigo Moreira, em Campo do Meio.
Um momento ótimo para compartilhar conhecimento de 
ambas as partes, tanto sobre o passo a passo da produção 
de leite, como todo o trabalho e tecnologia envolvidos na 
fabricação das nossas rações.

GESTÃO E TRABALHO SÃO MARCAS DAS 
RAÇÕES CAPEBE

No mesmo mês, a Capebe participou de um evento 
voltado para a área de administração de fábricas de ração 
e falou sobre “Gestão Estratégica para Negócios de Fábrica 
de Ração”, realizado pela Cargill-Nutron, em Uberlândia.

”O time das Rações Capebe e toda a nossa cooperativa 
prezam sempre pela pesquisa, especialização, inovação, 
qualidade e sustentabilidade. Aqui nós aprimoramos 
ainda mais nosso conhecimento e técnica na fabricação 
de rações, adquirindo novas noções para estratégias de 
operação, produção e venda para seguir sendo número 
1 em rações”, detalhou o diretor presidente da Capebe,                           
André Reis.

O evento foi totalmente voltado para estratégias de 
negócios, com uma visão maior e mais realista do mercado 
atual e a importância da inovação em tecnologia para gerir 
bem e atender com qualidade. Além disso, temas como 
sustentabilidade também foram discutidos e a Capebe foi 
destacada como exemplo, por ser pioneira na fabricação e 
comercialização de rações certificada livre de antibiótico.

“Nos últimos oito anos, as equipes que trabalharam 
na fábrica enfrentaram um momento de transição. Antes, 
tínhamos uma fábrica simples e improdutiva, depois, 
começamos o plano de adequação, até chegar na certificação 
em 2021. De agora em diante, vamos solidificar e dar robustez 
ao nosso trabalho para poder concretizar o crescimento 
produtivo e sustentável das Rações Capebe e da Pecuária 
da região”, finaliza a responsável pelas Rações Capebe,                       
Melina Moretti.
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Equipe da fábrica de Racões visita cooperados
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Desenvolvida para animais do 90 (Nonagésimo) dia de vida até o período pré-parto. Consumo

estimado de 1 a 2 kg animal/dia, visando uma alta performance do animal.  

TRABALHANDO O PRESENTE DO REBANHO, 
PENSANDO NA PRODUTIVIDADE PARA 

GARANTIR O SEU FUTURO.

 Contém:

Lasalocida

Parceria:

SAÚDE PRODUTIVIDADE DESENVOLVIMENTO REPRODUÇÃO OTIMIZAÇÃO



A Capebe continua com os investimentos para os 
seus cooperados e clientes. A gestão da cooperativa vem 
lançando novos serviços, projetos, parcerias e produtos 
por todas as suas 8 unidades. Dessa vez, Campo do Meio 
prestigiou uma grande e muito esperada inauguração: 
a nova loja da Capebe Campo do Meio. O dia 18 de maio 
marcou um recomeço para as unidades Capebe, os 
produtores campomeienses foram os primeiros a verem de 
perto o resultado da primeira loja reestruturada.

A partir de agora, a organização da loja conta 
com maior variedade de itens. O cooperado Capebe 
encontra no mesmo lugar produtos agropecuários, como 
insumos, ferramentas, maquininhas e medicamentos
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veterinários. Além disso, foi pensado um catálogo de 
Cama, Mesa e Banho, utensílios domésticos e acessórios 
pessoais da moda country. Tudo isso está dividido por 
segmentos e conta com um visual dinâmico, de fácil                                                                                                    
separação e identificação. 

A Diretoria Capebe, Gerências de Unidades, equipe de 
Construção e Manutenção, administração pública municipal 
e principalmente, os cooperados estiveram presentes.

O prefeito municipal, Samuel Marinho, falou sobre a 
história da Capebe na região e no município e os benefícios 
que a nova loja traz para a cidade: 

“É um privilégio estar aqui na inauguração da loja. 
São 29 anos presente em Campo do Meio e é uma 
honra estar aqui, conhecendo essa loja linda, com 
diversos produtos. Estamos felizes, o sentimento é 
de gratidão. Cumprimento todos os colaboradores da 
Capebe Campo do Meio que trabalharam muito para 
isso acontecer, estamos todos muito felizes.”

UM NOVO CONCEITO: CAPEBE INAUGURA
LOJA EM CAMPO DO MEIO
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O produtor Roberto de Oliveira também acompanhou a 
inauguração de perto: 

“Ficou muito bacana, os produtores e a cidade 
estavam precisando. Isso vai trazer mais conforto 
para os produtores. É muito importante inovar 
para não parar no tempo e perder dinheiro. Sou 
cooperado há 4 anos e já vejo aqui uma família, sou 
muito bem atendido e estou muito satisfeito, não 
tenho do que reclamar.”

Agora, o projeto continua por outras unidades Capebe, 
esperem por novidades! Seguindo o conceito ‘‘Somos 8”, a 
cooperativa executa seu planejamento estratégico sempre 
olhando para todos os negócios. O cooperado e cliente 
Capebe já pode conhecer a nova loja de Campo do Meio e 
tirar suas dúvidas com os atendentes. O time agora conta 
com mais um agrônomo para auxiliar os produtores da 
região, com mais eficiência e proximidade.

“É com muita alegria que começamos a 
reestruturação das Lojas Capebe. Campo do Meio 
foi a primeira a ter esse novo espaço, com mais 
comodidade, organização e produtos para auxiliar 
e atender melhor o nosso cooperado. A comunidade 
local ganha muito em desenvolvimento e o 
produtor ganha com a disponibilidade de produtos 
e o fácil acesso a loja. Mais ainda, agora temos 
itens de Cama, Mesa e Banho, itens de cozinha, 
presentes e muito mais, tudo em um espaço 
amplo para atender a todos. Venham conhecer”,                                                                                       
disse André Reis, diretor presidente.

Cooperado fundador da cooperativa, Rodrigo Moreira 
de Araújo, o Sr. Rodriguinho, é produtor de leite e 
café e atualmente tem o apoio dos filhos para cuidar 
de sua fazenda. Sua família acompanhou mais essa                                                    
conquista da Capebe: 

“Formamos a Capebe em Boa Esperança, é 
uma honra para mim que fazia parte do conselho 
acompanhar toda essa evolução. Agradeço a 
todos meus companheiros do Agro e a todos que 
aqui vieram”, disse Rodriguinho na cerimônia.

Juliana, filha de Rodriguinho, conta como seu pai 
sempre foi participativo na Capebe: “É um orgulho 
para nós vermos nosso pai presente. Há pouco tempo, 
vimos em um documento antigo da Capebe o nome 
dele. Nós temos a responsabilidade de seguirmos ativos, 
produzindo e preparando as futuras gerações também. 
Contamos e estamos à disposição para contribuir 
com o desenvolvimento do setor e do cooperativismo                                                                             
em Campo do Meio.”

A filha de Rodrigo também comenta como a nova loja é 
um recomeço para a Agricultura campomeiense: 

“Essa é uma grande melhoria para a comunidade 
de Campo do Meio, essa inovação e expansão da 
loja, agora com um novo estoque. Inauguramos e 
nos sentimos incentivados e reconhecidos por nossa 
força de trabalho. Nada melhor do que encontrar 
o produto facilmente, com um atendimento de 
qualidade que traz uma boa experiência para o 
cliente. A Capebe tem investido nisso. Nós temos 
muito a agradecer e usufruir dessa conquista.”
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“Agradeço à Diretoria pela confiança em nosso 
trabalho. Ao lado do Arnaldo, estamos inovando. 
Nossa boa estrutura aqui é uma realidade, a loja 
está muito bonita e o atendimento irá melhorar 
ainda mais. Com a minha vinda, passamos a ter 2 
agrônomos na assistência técnica. Isso irá facilitar 
muito o atendimento ao cooperado. Agradecemos 
a todos os presentes e convidamos quem ainda 
não conhece a nova loja para tomar um café 
conosco. Estamos à disposição”, disse Clésio Lima,                                                      
gerente da unidade.

“Esse é um novo conceito de loja. A Capebe 
está há anos atendendo o produtor em Campo 
do Meio e agora conta com uma loja moderna. 
Agora, temos também um classificador de café 
na unidade para orientar e sanar todas as dúvidas 
do cooperado. Estávamos com uma loja limitada, 
então fizemos essa obra tão esperada, buscando 
um melhor atendimento e qualidade para os nossos 
cooperados”, disse Flávio Spineli - diretor comercial.

A nova loja conta com 3 mil metros 
quadrados de terreno e fica na 
Avenida Alderico José Machado, 
nº 2065, no bairro Padre Chico, em 
frente ao parquinho da cidade.

“Hoje temos uma organização melhor em um 
espaço mais amplo, onde o cooperado encontra 
tudo o que a cooperativa tem a oferecer para ele. 
A loja tem um visual excelente. Com a chegada do 
Clésio, vamos nos unir para trazer mais opções para 
os cooperados Capebe. Estão todos convidados, 
cooperados e clientes, nossas portas estão abertas 
para quem quiser vir nos visitar”, disse coordenador 
Arnaldo Elisei, da Capebe Campo do Meio.

3851-9587
ESPERAMOS SUA VISITA!
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A comemoração foi marcada pela tradicional degustação 
do café sustentável e produtos locais. Além disso, os 
produtores realizaram uma feira de produtos orgânicos e 
as artesãs expuseram sua arte com peças de qualidade e 
bom gosto. O Dia do Comércio Justo também destacou os 
resultados do projeto “Da Escola à Natureza: praticando o 
Comércio Justo” através da apresentação dos trabalhos dos 
alunos do Colégio SEI, da Escola Estadual Professora Silvia 
Mesquita e da premiação dos finalistas do 1º Concurso de 
Redação das Escolas Municipais do Barro Preto e Águas 
Verdes. “Ficamos muito felizes em ver o trabalho dos alunos 
que evidenciaram a nossa cooperativa. As crianças possuem 
a sensibilidade, um olhar sincero sobre a vida e esse projeto 
reforça a importância de as crianças praticarem desde cedo 
o comércio justo, valorizando os produtos locais”, reconhece 
Flávio Spineli, diretor comercial da Capebe.

“É muito gratificante colher os frutos de um trabalho 
pioneiro, iniciado em 2014, desenvolvido por muitas mãos. 
Durante o evento, pudemos perceber que a população 
e principalmente, as crianças começaram a entender o 
significado e a praticar os princípios do Comércio Justo. Hoje, 
fala-se muito em respeitar o meio ambiente, em valorizar 
o comércio local, em consumir com responsabilidade e 
sustentabilidade, em comprar produtos e serviços locais 
para fortalecer a economia”, disse Paola Figueiredo, Gestora 
Clac Brasil.

No dia 14 de maio, comemoramos o Dia Internacional 
do Comércio, em Boa Esperança. A Capebe participou com 
a exposição de seus produtos lácteos Mombó e Capebe. 
O projeto Cidades pelo Comércio Justo é apoiado pela 
CLAC - Coordenadoria Latino-americana e do Caribe de 
Pequenos (as) Produtores(as) e Trabalhadores(as) do 
Comércio Justo. A BRFAIR - Associação das Organizações 
de Produtores Fairtrade do Brasil também apoia a iniciativa. 
Boa Esperança tornou-sereferência para outras cidades no 
Brasil e no mundo.

“Temos que incentivar e educar a toda população sobre 
a importância de se consumir produtos de nossas cidades. 
Quando isso acontece, não estamos só consumindo 
produtos de qualidade, estamos colaborando para que as 
cidades aumentem sua economia e invistam mais recursos 
em diversas áreas, através de impostos que voltam para 
o município”, explica o diretor presidente da Capebe,                            
André Luiz Reis.
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CAPEBE PARTICIPA DO DIA INTERNACIONAL                     
DO COMÉRCIO JUSTO

SOCIAL



“O Cooperativismo tem como 
uns de seus princípios a igualdade, 
democracia e liberdade. Esses 
ideais são a nossa essência, tirar 
um tempinho do dia para trazer 
descontração e risadas para essas 
pessoas, é um ato de solidariedade 
que faz mais bem ainda para nós. 
Participamos e aprendemos sobre 
o que é cooperar e fazer o bem em 
pequenos gestos. Assim a gente 
pode fazer um mundo melhor”, disse 

André Luiz Reis, presidente da Capebe.

Como já dissemos nessa edição, o Cooperativismo 
está completando 100 anos em 2022. Desde 1995, julho é 
oficialmente o Mês do Cooperativismo. Ao longo do mês, são 
realizadas ações solidárias em prol da causa cooperativista 
durante os Dias de Cooperar. A Capebe participa da data 
há anos, atuando em diferentes locais que precisem de 
apoio e colaboração.
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CAPEBE REALIZA ARRAIÁ JUNINO EM 
COMEMORAÇÃO AO DIA C

SOCIAL



A Vila Vicentina acolhe idosos do município de Boa 
Esperança e, segundo Dalva, ter ao lado outras organizações 

que se preocupem com o bem-estar deles é muito necessário:

“A gente espera que assim como a 
Capebe, muitos outros compartilhem 
do espírito cooperativista e apoiem 
instituições como a nossa.”

“Estamos muito felizes e dá para ver 
no olhar dos nossos assistidos como eles 
gostaram desse momento. Agradecemos 
muito essa parceria com a Capebe”, disse 

Dalva Lara presidente da Vila Vicentina. 
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Lembramos que, como ainda existem casos de Covid no país, todos os 
colaboradores voluntários  do evento foram testados                                     

antes de participar da ação.



De maio a julho de 2022, a Capebe voltou a realizar para 
seus cooperados o tradicional Encontro de Cooperados 
Capebe. Os cooperados de Campo do Meio, Candeias, 
Coqueiral, Cristais, Guapé, Ilicínea e Nepomuceno tiveram 
a oportunidade de receber a Diretoria Capebe em suas 
cidades para um encontro cheio de informação.

O Encontro de Cooperados é um momento de prestação 

de contas. Já que nem todos os cooperados podem se fazer 
presentes na Assembleia Geral Ordinária (AGO), a Diretoria 
vai até as unidades Capebe. Os gestores das unidades, juntos 
a Diretoria, apresentaram as estatísticas da Capebe em 
faturamento, crescimento, gastos, investimentos, parcerias, 
vendas, etc. O momento é uma ótima oportunidade de 
integração entre Diretoria e cooperados.

26 ESPECIAL

A CAPEBE SEMPRE PERTO DOS SEUS COOPERADOSA CAPEBE SEMPRE PERTO DOS SEUS COOPERADOS



Expandimos os nossos serviços em café, leite e cereais, 
fizemos o nosso melhor para oferecer mais estrutura 
e os melhores produtos para os nossos cooperados, 
fundamentais para nós. Dá um orgulho danado olhar para 
trás e hoje prestar contas de todo o trabalho árduo que 
fizemos durante esses anos. Esse é só o começo, o nosso 
cooperado pode sempre contar com a gente!”, disse o 
diretor presidente, André Reis.

José Neife de Miranda acredita que a forma que a Capebe 
é gerenciada atualmente é mais próxima e conectada 
com o seu cooperado: “Nosso time de colaboradores hoje 
conversa mais com o produtor, fala a sua língua e leva 
informação de qualidade a eles. O Encontro de Cooperados 
não é apenas chegar e mostrar alguns números e gráficos, 
é ouvir e conversar com o cooperado Capebe para ajudá-
lo a prosperar cada vez mais. O Agro pede qualidade e 
profissionalismo em todos seus processos e é isso que a 
Capebe tem a oferecer”, disse ele.

“A Capebe está passando nos últimos anos por uma melhoria e um crescimento 

tremendos! Sou muito grato por estar participando desse capítulo de conquistas, 

mas também não são só flores, temos desafios comerciais e logísticos que 

merecem nossa atenção e observação todos os dias. O Agro é muito amplo e 

requer comunicação para ser bem sucedido, por isso a Capebe vai até os seus 

cooperados, é preciso estar ao lado deles e fornecer as informações e números 

da sua cooperativa. Assim, nós trabalhamos juntos para continuar progredindo 

e também nos posicionamos melhor na administração da Capebe e na hora de 

tomar as decisões”,  explicou o diretor comercial da Capebe, Flávio Spineli.
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“Eu sou cooperado Capebe há oito anos. Essa 
prestação de contas nos explica a respeito dos 
nossos direitos e os serviços que a Capebe 
pode nos oferecer. Fiquei muito satisfeito 
com as informações que recebi aqui. Não 
posso esquecer de falar da nova loja que veio 
para melhorar o atendimento e até mesmo 
nossa cidade, não tenho o que reclamar do 
pessoal, são muito trabalhadores e prestam um                                                   
ótimo atendimento.”

“Eu acabei de me cadastrar na Capebe como 
cooperado, comecei armazenando milho. Aqui, 
a gente tem muitas opções, como o TRR para 
receber diesel na propriedade, isso é excelente. 
A prestação de contas foi muito clara, mandaram 
muito bem também na nova loja, lá tem de tudo, 
maquinário, insumos para o café que eu uso na 
minha lavoura, tudo muito bom.”

CONFIRA OS 
DEPOIMENTOS 

DOS ENCONTROS 
DE COOPERADOS 

2022:

Valdir da Costa 
Cooperado Capebe Campo do Meio

Claudionor Correia
Cooperado Capebe Campo do Meio
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“Sou cooperado Capebe desde quando a 
cooperativa chegou aqui. Produzo café e 
administro uma fazenda de café, milho e soja. Ter 
uma cooperativa como a Capebe é importante, 
como na logística das peças e na facilidade 
de encontrar insumos sem precisar ir a locais 
distantes. A Capebe nos apoia muito e vem 
crescendo em Candeias, só temos a ganhar com 
a cooperativa aqui.”

“Meu pai e eu somos cooperados desde quando 
a Capebe veio para Candeias, a parceria deu 
certo. Contar com a Capebe é excelente para a 
cidade, fomenta a Agricultura e expande o nosso 
comércio. O Encontro foi muito bom para ver os 
números da unidade e perceber que estamos 
crescendo para ajudar o produtor, como em 
breve com a nova loja.”

“Sou cooperado Capebe desde 1986. Sou 
cafeicultor. A Capebe sempre me tratou muito 
bem, como amigo, me sinto bem-vindo. A gente 
tem liberdade para falar com diretores e os 
demais colaboradores. Estão de parabéns pelo 
apoio que prestam ao cooperado, para mim 
é muito importante os 40 anos da unidade de 
Coqueiral e seu crescimento. Sou 100% Capebe, 
desde os adubos até as peças do maquinário.”

Helton de Souza
Cooperado Capebe Candeias

Thiago Cordeiro
Cooperado Capebe Candeias

Alessandro Abreu
Cooperado Capebe Coqueiral
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“Estou no evento acompanhando meus pais, 
cooperados há anos. Eu me tornei cooperada faz 
dois anos. Adorei o Encontro, a receptividade 
dos colaboradores e tudo mais. A proximidade 
da Capebe com nossas propriedades e essa 
praticidade com o atendimento dos agrônomos, 
veterinários e vendedores da loja nos fazem 
estar com vocês. Meus pais são meu espelho 
e o meu futuro depende do Agro também. Com 
certeza somos felizes com a Capebe.”

“Essa é a primeira vez que venho como cooperada 
no Encontro. Acho um evento muito importante 
para a gente saber tudo que está acontecendo 
com nossos investimentos na cooperativa, as 
inovações e possibilidades que a Capebe traz 
para nós. Como agrônoma, acho muito importante 
trazer novas tecnologias para facilitar o trabalho 
do produtor no campo. A equipe de colaboradores 
de Cristais sempre está disponível para nos ajudar, 
seja na loja ou na fazenda, podemos contar com a 
Capebe em qualquer momento.”

“Muito bom rever os amigos depois de dois anos, 
é muito importante o Encontro. Sou cooperado 
desde quando a Capebe chegou em Cristais, acho 
que com a Diretoria explicando as situações e 
como a cooperativa trabalha, nos traz segurança 
e confiança. Quem é cooperado Capebe tem 
muitas vantagens, a equipe é muito boa,                                                                                                    
eu sou muito satisfeito.”

Mariana Garcia
Cooperada Capebe Coqueiral

Ana Luiza Pinheiro
Cooperada Capebe Cristais

Osvaldo Souza
Cooperado Capebe Cristais
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“Sou cooperada há uns cinco anos, o encontro 
com todos os produtores é muito bom, ter essa 
comunicação com o pessoal traz benefícios, 
por isso sempre venho. Achei positiva essa 
iniciativa, a Capebe sempre presta contas e 
isso traz confiança para o produtor e para a 
cooperativa também, pois se a Capebe cresce,                                                                      
nós crescemos também.”

“Tenho muitos anos de Capebe, meu pai foi um 
dos fundadores. O Encontro foi muito bom, nós 
estávamos com saudade de colocar a proza em dia. 
O esclarecimento do André sobre o crescimento 
anual, a gente fica feliz em ver. Confio e tenho 
muito a agradecer à Capebe, houve uma safra que 
colhi 16 sacas, mas com o apoio da cooperativa, 
a gente reanimou as lavouras, cuidou e três anos 
depois estávamos colhendo 800 sacas de café, 
um crescimento extraordinário.”

“A Capebe é muito importante para nós, produtores 
rurais. Aqui, nós fazemos um intercâmbio com o 
mercado quando armazenamos nosso produto, 
temos segurança com isso. O Cooperativismo é 
importante por conta da união de todos, é bom 
ser um cooperado. Este evento, nesses 59 anos 
de Capebe, valeu muito a pena para se encontrar e 
comemorar como uma família que somos. Espero 
muitas coisas boas com a nova loja que vem aí, 
sou cooperado desde 1998 e sou muito grato em 
participar dessa entidade.”

Francielly Silva
Cooperada Capebe Guapé

Edvar Lima
Cooperado Capebe Guapé

José Nicodemos de Oliveira
Cooperado Capebe Ilicínea
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“Foi muito produtivo o Encontro, a gente teve 
boas explicações para saber o que a cooperativa 
tem feito para o produtor rural. Foi uma ótima 
alternativa, facilitou muito para nós que estamos 
na Capebe há dez anos. Eu recomendo ser 
cooperado da Capebe, juntos só temos a ganhar. 
Aqui, o pessoal sempre nos tratou muito bem e 
fez o possível para resolver nossos problemas, 
uma equipe nota 10!”

“Estou na Capebe há cerca de quatro anos. Esse 
encontro é importante para a gente se conectar 
com o que acontece na cooperativa e conhecer os 
projetos futuros. Sou produtora de café e acredito 
que essa iniciativa agrega muito e valoriza o 
produtor que vem para acompanhar. Eu estou 
satisfeita com a equipe de Nepomuceno, um 
pessoal pronto para o que a gente precisa.”

“Acabei de me tornar cooperado, mas sempre fui 
cliente. Eu participo dos eventos e me surpreendi 
com essa grandeza, ontem fui à Capebe Boa 
Esperança e gostei muito de tudo que vi, da 
estrutura do local, eu não imaginava que a 
Capebe é tão grande. Creio que o produtor rural 
depende de uma cooperativa, a Capebe é uma 
ferramenta aliada do agricultor, precisamos dela 
para produzir. Pelo crescimento que vejo, quero 
continuar e me firmar ainda mais aqui.”

Marcela Cardoso
Cooperada Capebe Ilicínea

Marcos Freitas
Cooperado Capebe Nepomuceno

Daniela dos Santos
Cooperada Capebe Nepomuceno



INOVAÇÃO:
PRODUTO À BASE DE ADEPIDYN,
MOLÉCULA INOVADORA DE ALTA EFICÁCIA

SIMPLES PARA O PRODUTOR.
PODEROSO CONTRA AS DOENÇAS.

CHEGOU
MIRAVIS® DUO

MIRAVIS® DUO. Simplesmente poderoso.

AMPLO ESPECTRO
DE AÇÃO CONTRA AS

DOENÇAS MAIS DIFÍCEIS

INCOMPARÁVEL:
ALTA ATIVIDADE

INTRÍNSECA DE CONTROLE

MULTICROP:
EXCELENTE PERFORMANCE
EM DIVERSOS CULTIVOS
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CAPEBE É HOMENAGEADA COM 
TROFÉU AMIGO EMÉRITO

No dia 25 de maio, a Capebe recebeu o troféu Amigo 
Emérito, em comemoração ao 27º aniversário do 24º 
Batalhão da Polícia Militar de Boa Esperança. Representando 
a cooperativa, André Reis, diretor presidente, participou da 
cerimônia que contou com a presença de várias entidades e 
autoridades. 

“Para nós, foi um momento muito gratificante, ficamos 
extremamente felizes e lisonjeados em representar o 
cooperativismo neste dia tão honroso. Receber essa 
homenagem é um gesto de reconhecimento e parceria da 
parte do serviço público do estado, além de ser um bom 
indicador de que atendemos bem e prestamos bons serviços 
para as pessoas”, concluiu André. 

Momentos como estes, são importantes e demostram 
que a Capebe está seguindo no rumo certo, apoiando e 
participando de iniciativas que buscam promover mais 
segurança para os seus cooperados.
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TRANSFORME 
CADA MOMENTO 
EM UMA GRANDE 
HISTÓRIA.
ƒ
Ser pai é cultivar com dedicação. É dar espaço 
para crescer, mas também saber quando podar 
aqui e ali. É cuidar todos os dias, preparando o 
terreno, regando a vida. Dá trabalho, mas quando 
a gente faz com carinho, dá orgulho também. 
A todos os pais, a nossa homenagem pelo seu dia.

STIHL.COM.BR

@STIHLOFICIAL

STIHL BRASIL OFICIAL

@STIHLBRASIL

STIHL BRASIL

Aponte a câmera do seu celular 
e assista ao vídeo que preparamos 
para homenagear os pais.



CAPEBE RECEBE TROFÉU EVIDÊNCIA

Em junho, a Capebe foi destaque novamente em mais 
uma noite de gala, com reconhecimento e premiações no 
Troféu Evidências. O evento aconteceu em Boa Esperança e 
envolveu figuras públicas e empresas da cidade.

Essa é a primeira edição do evento, uma noite em que as 
empresas do setor privado e personalidades do setor público 
de Boa Esperança são premiadas, em diversas categorias. A 
votação durou de novembro de 2021 até janeiro deste ano e 
foi aberta ao público, através dos perfis dos organizadores 
no Facebook: TV Boa Esperança, Rádio Serra FM e Evidência 
Publicidade. No final, foram 62 ganhadores, a Capebe levou 
para a casa nada menos que cinco troféus!

José Neife de Miranda, diretor administrativo da Capebe, 
representou a Diretoria da cooperativa na oportunidade. 
Segundo ele, votações expressivas como estas, são o 
resultado do trabalho da Capebe com a comunidade 
esperansense: “A gente trabalha com os cooperados há 
muitos anos, nossa cooperativa tem a honra de fazer 
parte do crescimento de inúmeras famílias cooperadas. 
Muitas vezes, a gente se depara com pessoas que nem 
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imaginávamos e que tem pelo menos uma relação indireta 
com a nossa Capebe. Precisamos trabalhar bem e atender o 
que os cooperados e clientes pedem. Se recebemos tantos 
votos assim, é mais um sinal de que essa é a direção, sempre 
procurando melhorar.”

Para quem ficou curioso, a Capebe foi eleita a melhor 
cooperativa/empresa de Agronegócio; melhores Armazéns 
Gerais; melhor em Compra e Venda de Café; melhor 
Laticínio; melhor Loja de Roupas, Cama, Mesa e Banho 
(Armazém Central Capebe).





T  

O diretor comercial da Capebe, Flávio Spineli e o 
representante do Capebe Global, Marcelo Vieira, foram à 
São Paulo, para a 4ª edição do Fórum Econômico Brasil & 
Países Árabes, realizado pela Câmara de Comércio Árabe-
Brasileira. O fórum aconteceu no começo de julho e contou 
com a participação de empresários e especialistas do 
Brasil e países da cultura árabe, entre Oriente Médio, Ásia 
e África.

O Fórum Econômico Brasil & Países Árabes é um evento, 
onde temas sobre a relação política e comercial do Brasil 
com os mais de 20 países envolvidos com a Câmara de 
Comércio Árabe-Brasileira, são tratados através de debates, 
palestras e apresentações. Este ano, o fórum falou sobre 
as mudanças do mercado no pós-pandemia as novas 
tendências e oportunidades de negócios, enfatizando 
bastante os objetivos de desenvolvimento sustentável 
dos países, como Governança, Responsabilidade e 
Sustentabilidade nas cadeias de administração dos Estados                                                              
e nas medidas comerciais.

O Capebe Global levou para exposição cafés especiais 
e os produtos Mombó, além de mostrar um pouco mais da 
cooperativa para pessoas de diversos países. “A Capebe 

deve estar no lugar certo, na hora certa. Primeiro nos 
firmamos no Sul de Minas para agora, com uma base sólida, 
podermos levar nossos produtos para o mundo. Com a 
tecnologia e a Internet, podemos promover nossas marcas 
em muitos meios e países, além das nossas 8 cidades sede”,                                      
comenta Flávio Spineli.

Marcelo fala como as negociações do Capebe Global 
com clientes árabes têm se fortalecido desde o lançamento 
do departamento: “Nós buscamos mercado há muito tempo. 
Nosso trabalho é planejado para surtir efeito. Por isso é 
importante participarmos de eventos como esse, para 
conhecer potenciais parceiros e consumidores dos cafés 
dos cooperados Capebe.”
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Acesse o QR CODE 
e saiba mais sobre 
os produtos AgroCP

CPMULT, QUEM USA RECOMENDA.

Valdir da Costa, 
cooperado Capebe usa 

CPMULT há 4 anos e afirma:

Eu uso o adubo da AGROCP há 4 anos, vivo em uma região montanhosa 
o adubo me atende muito bem. Minha lavoura tem uma produtividade muito boa! 

Ele se adaptou muito bem à minha lavoura, sendo que utilizo ele em duas aplicações, é excelente: 
produz muito e aumenta a qualidade dos grãos de café.



Entre os dias 25 e 27 de maio, a Capebe participou 
da Expocafé, uma das maiores feiras de Cafeicultura 
do Brasil. Após dois anos em formato virtual por conta 
da pandemia, a exposição promovida pela Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) voltou 
ao presencial no Campo Experimental, em Três Pontas.

Na Expocafé, cooperativas agropecuárias e de crédito, 
empresas, bancos e outras marcas, trazem para produtores 
e pesquisadores do Agro grandes novidades em insumos, 
máquinas e tecnologias. O encontro foi híbrido, ocorreram 
palestras online sobre manejo de lavoura, combate as 
pragas, doenças e demais assuntos da produção de 
café, além dos estandes virtuais, como o 3º Encontro 
Técnico da Cafeicultura e a 2ª Expocafé Mulheres. “É um 
lugar onde levamos a Capebe para o olhar das pessoas 
e aprendemos muita coisa nova também, podemos falar 
com pesquisadores, gente que ajuda nosso Agro a fazer 
cada vez melhor para o produtor, a ciência e a sociedade”, 
explicou o diretor comercial da Capebe, Flávio Spineli.

Aconteceu também o 11º Simpósio de Mecanização da 
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Lavoura Cafeeira, onde estudiosos falaram sobe “Manejo 
Mecanizado e Cafeicultura de Precisão”, mostrando 
resultados de estudos, testes de campo e os avanços em 
tecnologia de aplicação para a produtividade do café. 

O diretor presidente da Capebe, André Reis, pontuou 
como foi bom o retorno da Expocafé: “A gente precisa ir 
a campo para saber onde estamos acertando e errando. 
Momentos como esse, onde temos a oportunidade de tirar 
nossas dúvidas, conhecendo novas ferramentas, maquinário 
e insumos. Isso molda o Agronegócio, economicamente e 
socialmente, é isso que a Capebe busca: aprimorar. Essa 
troca de informações ajuda muito nessa caminhada que é 
de todos nós, produtores.” 

CAPEBE MARCA PRESENÇA NA EXPOCAFÉ





Sua história na Cafeicultura conta com mais de 3 
décadas, durante todo esse tempo, ele se deparou 
com muitos obstáculos, alguns que o fizeram repensar 
se continuaria ou não nessa missão. Mas Rogério é 
apaixonado pelo seu trabalho, como ele mesmo diz, “dorme 
e amanhece pensando no pé de café”, então mesmo com 
as tribulações, nunca teve medo de trabalhar e nem                                                                               
preguiça para recomeçar. 

“Já passei por muita dificuldade, nesse 
intervalo eu já peguei várias secas e três 
geadas muito fortes. Em 94 eu tinha poucos 
pés de café e a geada veio e queimou 
tudo, pensei se iria valer a pena plantar             
novamente cada pezinho. Eu realmente 
cheguei a desanimar na época, mas eu 
replantei e graças a Deus esse lugar passou 
20 anos sem vir uma nova geada.” 

CONHEÇA ROGÉRIO PEDROSO:                                                               
UM APAIXONADO PELAS LAVOURAS

A luta e o laço com a Cafeicultura tornaram o cooperado 
um grande produtor.

De Nepomuceno, Rogério de Paula Pedroso tem 44 anos 
e é cooperado da Capebe desde 2010. Motivado pela sua 
grande paixão pelos pés de café, lutou sem medo desde a 
sua juventude. Logo, ele e sua família puderam colher os 
frutos vindos desse trabalho.

Rogério começou sua trajetória nas lavouras ainda 
criança, com apenas 10 anos de idade.

“Ainda me recordo quando o meu pai 
me deu os meus primeiros pezinhos de 
café, então eu vim cuidando da plantação. 
Graças a Deus e junto da minha família, 
temos 160 hectares de café, tudo braçal                                                    
e com muita luta”.
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AS CONQUISTAS

“Antigamente, todos os procedimentos eram feitos 
manualmente durante a safra. Foi muito bom ver a tecnologia 
chegando e a nossa fazenda também evoluindo.

“Quando eu me casei, fiz minha casa nos terrenos do 
meu pai.  Eu trabalhava com ele na parte da manhã e à tarde 
eu trabalhava nos meus cafezinhos ‘de à meia’. Quando eu 
completei 20 anos de idade, eu consegui comprar o meu 
primeiro pedacinho de terra, são três hectares que eu tenho 
orgulho de ser dono até hoje”.

Com o tempo, Rogério conseguiu investir em maquinários 
que ajudam na produção e hoje, com terreiros totalmente 
mecanizados, o trabalho se tornou mais prático e organizado.

Sem medo de enfrentar novos desafios, Rogério contou 
sempre com o apoio e parceria da sua esposa, Eliane 
Pedroso: “Ela sempre me incentiva em todas as ideias que 
eu tenho, acredita nos meus planos e isso contribui para o 
nosso sucesso. Se hoje eu tenho tudo isso, é graças a minha 
esposa que sempre acredita que dará certo”.

COOPERADOS

Rogério também conta que após esses contratempos, buscou trabalhar sempre com segurança, há mais de 10 anos 
ele  fez um seguro da sua lavoura, do plantio à colheita. Isso ajuda que o cooperado tenha uma safra mais tranquila e sem 
muitos prejuízos. A fama já é tanta, que Rogério é uma referência quando se fala em seguro de safra: “Se você ligar lá no 
banco querendo fazer um seguro, eles vão falar para você: procura o Rogério Pedroso. Como sou segurado há muito tempo,                                                        
acabo por ser um bom contato para outros produtores que queiram tirar dúvidas.”
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Sua paixão pela Cafeicultura é tão grande que vem 
se expandindo de geração em geração. Sua filha, Jordana 
Pedroso, de apenas 15 anos, também tem fascínio pelo 
cafeeiro e vem cultivando essa vontade de estar nas 
lavouras, tanto que costuma ajudar o pai no terreirão. Para 
Rogério, não há coisa melhor: “Espero que ela leve adiante 
tudo o que construímos e que consiga prosperar ainda                                                
mais do que consegui.”

O amor que Rogério tem pela lavoura é admirável, mesmo 
com muitos obstáculos, ele nunca desistiu e sempre foi 
persistente em ser cada dia melhor. Para encerrar, ele nos 
deixa uma linda mensagem: 

“Não desistam e nunca tenham medo. 
Se eu tivesse desistido, eu teria parado no 
primeiro obstáculo. Tenham coragem, pois 
com coragem conseguimos enfrentar todos 
os desafios e conquistar coisas que nunca 
imaginaríamos conseguir”, finaliza.

A CAPEBE NA SUA VIDA

Há 12 anos como cooperado Capebe, Rogério faz questão 
de enfatizar as vantagens nessa relação com a cooperativa.

“Uma grande vantagem que eu acho da Capebe, é que ela 
é uma cooperativa muito parceira, oferece uma assistência 
muito boa e os agrônomos sempre nos acompanham. As 
provas de café, as cotações e o preço então, não tenho nada 
o que reclamar”, diz.

Rogério também fala que a Capebe oferece grandes cotas 
nas compras de defensivos agrícolas, isso faz com que ele 
seja nosso cliente fiel nas Lojas Capebe, além de depositar 
café e cereais toda safra.
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e vai crescer muito mais devido ao ótimo trabalho que vem 
fazendo.”

Flávio Spineli, diretor comercial, separa bem o seu 
papel de cooperado e de gestor. Para ele, sua rotina se 
divide em duas: cuidar da sua fazenda como produtor e dar 
atenção aos cooperados como diretor. De acordo com ele, 
a cooperativa é para todos seus membros: “Como diretor, 
é um trabalho diferente da produção, sou uma pessoa que 
deve ouvir o cooperado para ser o braço direito dele no 
seu crescimento. Já como cooperado, me sinto feliz em 
fazer parte de uma cooperativa que trabalha pelos demais 
cooperados para crescermos juntos.”

A Capebe Coqueiral emprega 28 colaboradores, 
entre vendedores, técnicos e a equipe do Posto Capebe 
Coqueiral. Rander Faria é o responsável pela unidade e tem 
acompanhado a evolução da cooperativa: “Minha história 
com a Capebe começou há muito tempo, ainda quando eu 
era somente produtor e me tornei cooperado. Ser produtor 
e colaborador facilita e melhora nossas condições para dar 
uma boa assistência aos cooperados, traz mais garantia do 
que se  az.  Temos  novos  planos  para a  loja  nos   próximos               

Fundada em 17 de março de 1982, a Capebe Coqueiral 
completou 40 anos de crescimento e prosperidade para 
a região. Com mais de 1000 cooperados, a unidade foi a 
segunda instalação da história da Capebe.

“O meu pai foi um dos primeiros cooperados e também 
escolhi a Capebe quando comecei a produzir café. A vinda da 
Capebe para Coqueiral foi muito boa para nós, compramos 
peças e ração há muitos anos e já estamos acostumados 
com a boa qualidade. Ser agricultor não é brincadeira, mas 
nunca me arrependi das decisões que tomei, sempre com 
o suporte da cooperativa. Quem trabalha na Capebe é 
muito competente, atende a gente muito bem, sempre com 
igualdade”, diz o cooperado Ébio Marques.

Atualmente a cooperativa está em 8 cidades do Sul de 
Minas e possui mais de 7 mil cooperados. Um dos primeiros 
cooperados da unidade de Coqueiral, hoje é diretor 
administrativo da Capebe: José Neife de Miranda: “Estou 
na Capebe há 48 anos. Tenho muito a agradecer por essa 
ajuda dada a todos nós, cresci contando com a Capebe, 
sou um cooperado fiel e creio que meus filhos darão 
prosseguimento a essa grande família. A Capebe cresceu 
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A agricultura familiar tem como marca a sucessão 
familiar, pais e mães que passam as responsabilidades da 
fazenda para os filhos. A Capebe Coqueiral faz parte da 
história de famílias que estão no Agro há muitas gerações. 
Para continuar produzindo bem, o direcionamento citado 
por Luiz Rogério é essencial, no decorrer dos anos, a 
produção vai se adaptando às tendências e novidades do 
mercado e as práticas no campo são atualizadas.

O senhor Valzone Abreu também viveu os 40 anos da 
unidade e ajudou a manter a cooperativa gerando frutos: 
“Eu produzo café e leite desde os anos 70, hoje todos meus 
filhos são cooperados Capebe. A gente sempre teve boas 
condições com a Capebe e isso ajudou a cidade e nós 
evoluirmos, porque naquela época não tinha suprimentos 
aqui, faltava logística e a Capebe foi a pioneira para nós. 
O povo investindo e confiando a fez crescer. Torço para a 
Capebe continuar para meus netos e suas famílias.”

anos, tudo pensado para trazer mais recursos para o 
cooperado. Não há sucesso sem uma boa equipe que tenha 
uma boa comunicação e empenho. Nossa parceria é feita 
para o cooperado, é inesgotável e admirável. Temos orgulho 
em ser Capebe e ser referência para o Agro.”

Engenheiro agrônomo, Guilherme Azevedo atende os 
cooperados do município: “Eu comecei a atender na região 
de Coqueiral faz cerca de cinco anos. A gente trabalha com 
assistência desde o plantio até a colheita de café e cereais,  
é muito bom trabalhar com o cooperado daqui que vem se 
renovando e evoluindo nessa parceria. A Capebe é uma 
cooperativa íntegra, passa segurança para o produtor rural 
e isso, sem dúvidas, é fundamental para tudo dar certo.”

Guilherme não está sozinho, ele faz a dupla de técnicos 
com Luiz Rogério Silva. Juntos, eles dividem as visitas 
aos produtores coqueirenses: “Cheguei na Capebe há 
dois anos. No nosso trabalho, a gente direciona melhor o 
produtor para ele ser mais produtivo nessa região tão rica 
que é a de Coqueiral. Hoje, a gente tem mais informação 
na zona rural e também não deixamos de lado as boas 
práticas no campo. Temos um corpo técnico de muito 
conhecimento que permite ao cooperado confiar em nós. 
Oferecemos também a comercialização da produção, vem 
valorizando o trabalho do cooperado, fora a armazenagem 
e todo o suporte que fornecemos”.
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José Teixeira, conhecido como Seu Zézico, seguiu o 
exemplo do pai que também foi um dos fundadores da 
Capebe: “A nossa família e muita gente de Coqueiral se 
envolveu na criação da Capebe e hoje, com 76 anos de 
idade, posso contar essas histórias para vocês. Era um 
sonho do meu pai trazer a Capebe para Coqueiral, eu 
não tenho razões para falar contra a cooperativa. Até hoje 
produzo e compro com o pessoal da Capebe, sou atendido 
pelo Guilherme aqui na minha fazenda e nós crescemos 
junto com a unidade em muitos sentidos, minha família 
aumentou e a produção também.”

Os cooperados que contaram essas 
histórias foram os que ergueram a 
Capebe. O José Neife falou muito bem 
ao dizer que o futuro será garantido 
pelos produtores que irão prosseguir 
no Agro de Coqueiral e região, através 
da sucessão familiar. A Capebe 
representa esses produtores, devemos 
fazer um bom trabalho para sustentar 
e honrar o Agro. Estamos em Coqueiral, 
mais outras 7 cidades e muito mais 
que isso, a nossa cooperativa já é 
conhecida por muitos, graças ao seu 
crescimento e os esforços dos mais 
de 7 mil cooperados.

Essas foram as palavras do diretor presidente da 
Capebe, André Reis.
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É com esses relatos que concluímos as homenagens de 4 décadas de Capebe 
Coqueiral. Foram anos de batalha que certamente ficarão marcados na história dos 
colaboradores e produtores que viveram todos esses momentos ao nosso lado. Aos 

novos cooperados, saibam que vocês vem para somar em nosso crescimento. 

PARABÉNS À CAPEBE COQUEIRAL PELOS 40 ANOS APOIANDO O 
DESENVOLVIMENTO DOS NOSSOS COOPERADOS!





Programas como o  “Controle de Qualidade” são 
fundamentais para mostrar que os Postos Capebe e o 
Capebe Petro/TRR oferecem a garantia de qualidade dos 
seus produtos, tanto na base de carregamento, quanto na 
base interna dos postos e tanques para que prevaleça o 
nosso principal objetivo: sermos os melhores para você, 
cooperado e cliente Capebe.

A qualidade dos combustíveis da Capebe foi, mais uma 
vez, comprovada e atestada. Em maio, junto à parceira 
e fornecedora Ruff - Distribuidora de Combustível, os 
Postos Capebe de Campo do Meio e Candeias realizaram 
o “Programa Controle de Qualidade”. O programa 
certifica a qualidade dos combustíveis que os nossos  
postos oferecem.

“Reforçamos a qualidade dos serviços e produtos da 
Capebe em todos nossos negócios. Não seria diferente 
com os nossos postos, temos programas que monitoram 
constantemente esse padrão de qualidade para sempre 
oferecer o melhor aos nossos clientes”, enfatiza o diretor 
comercial da Capebe, Flávio Spineli.

Weliton Marques, responsável pelo programa, realizou 
os balanços diretamente nos tanques de armazenagem 
dos postos.. As análises foram feitas a partir das regras da 
ANP (Agência Nacional de Petróleo) para avaliar diversos 
aspectos: análise de densidade, análise de aspecto, análise 
de temperatura e análise de água no diesel.

“Não poderia ser diferente, mais uma vez os nossos 
combustíveis estão dentro dos critérios da ANP e dão um 
show de qualidade para satisfazer ainda mais os nossos 
cooperados e clientes”, observou o responsável pelos 
Postos Capebe, Caio Ribeiro.
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DE NOVO! POSTOS CAPEBE PROVAM QUE TÊM 
QUALIDADE GARANTIDA



ISCAS DE MIOLO DE ALCATRA AO MOLHO 
DE QUEIJOS MOMBÓ

INGREDIENTES: 
.  1 pão italiano redondo grande
.  300 g de miolo de alcatra cortado em tiras
.  100 g de queijo parmesão Mombó ralado
.  100 g de queijo provolone Mombó ralado
.  100 g de queijo mussarela Mombó ralado
.  75 g de requeijão Mombó
.  30 ml de vinho branco seco
.  200 g de creme de leite
.  20 g de farinha de trigo
.  20 g de manteiga Mombó
.  400 ml de leite integral Mombó
.  Sal e pimenta a gosto
.  Noz-moscada a gosto

MODO DE PREPARO:
     
1. Corte um círculo no topo do pão italiano, retire a tampa 

e com o auxílio de uma colher, vá retirando o miolo até que 
o pão esteja oco e permita que a carne com o molho sejam 
servidos dentro dele. Leve o pão ao forno pré-aquecido a 
180º C por 5 minutos.

2. Na panela em que for preparar o molho de queijos 
Mombó, esquente o óleo e frite as iscas de miolo de 
alcatra. Quando a carne estiver dourada, tempere                                                    
com sal e pimenta.

3. Adicione o vinho branco e mexa bem, raspando o 
fundo. Quando o álcool evaporar, retire a carne da panela e 
reserve. Nessa mesma panela, prepare o molho bechamel. 
Primeiro, derreta a manteiga Mombó, adicione a farinha de 
trigo e misture bem, até que a farinha fique dourada, mais 
ou menos 3 minutos.

4. Adicione 400 ml de leite Mombó lentamente e 
misturando constantemente para não empelotar. Cozinhe 
por cerca de 20 minutos em fogo baixo e adicione o creme 
de leite sem soro.

5. Aos poucos, acrescente os queijos Mombó e mexa 
lentamente até obter um creme homogêneo. Retorne a 
carne à panela e mexa novamente.

6. Coloque a mistura dentro do pão italiano e pronto!                
Já pode servir.
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