Safra 2018-2019 - Minasul
Prezado (a) Cooperado (a),
Estamos comemorando o início de mais uma safra e a Minasul deseja sucesso a você,
produtor. Neste documento, comunicamos alguns benefícios no recebimento,
armazenamento, classificação e comercialização do seu café. Vamos, juntos, fazer com que
esta colheita seja tranquila e segura. Conte conosco para atendê-lo no que for preciso.
Guias de Transporte
As guias de transporte poderão ser emitidas na Cooperativa, de segunda a sexta-feira, das 7h
às 18h ou através do Portal do Cooperado, disponível no nosso site – 24 horas por dia e de
segunda a segunda.
Caso o cooperado faça a opção pela emissão da guia diretamente na SEF/MG (Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais), utilizar os seguintes dados:
Endereço Fiscal para emissão de guia:
Rua João Alves de Miranda, s/n , Vila Paiva – Varginha / MG
CNPJ – 25.863.341/0001-11

Insc. Estadual: 707.047.486-0028

Entrega de Café
Horário estendido para entrega de café: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, ininterrupto,
podendo ser prorrogado até às 20h; e, aos sábados, até às 12h. O transporte poderá ser feito a
granel; bags e sacaria de juta (nova ou virada).
A fim de agilidade na descarga de café, não recomendamos o transporte de sacarias em
caminhões tipo boiadeiro, basculante, baú e outros - caso ocorra, será cobrada uma taxa de
serviço no valor de R$ 0,70 (setenta centavos) por saca.
Pensando na otimização do processo, cargas com diversos lotes devem ter uma relação na
ordem para facilitar a separação. Deve-se evitar a formação de número excessivo de lotes
pequenos com as mesmas características.
Para garantir a segurança da carga transportada, sugerimos que os caminhões venham
forrados e enlonados, evitando danos causados pela chuva, fumaça e poeira. Em caso de carga
a granel, recomendamos utilizar panos de colheita para forrar o caminhão. (O uso de lonas
pretas dificulta a descarga). Certifique-se, também, se as tampas laterais do caminhão estão
travadas. Esses cuidados garantem a rapidez na descarga.

As escolhas, abaixo de 30% de aproveitamento, serão vendidas imediatamente após o
recebimento, devido a grande dificuldade de emblocamento no armazém. Será aceita entrega
de escolhas de big bags em todos os armazéns das Unidades Minasul.
Continuamos trabalhando no sistema de café despersonalizado – recomendamos a
personalização somente nas situações em que o cooperado precise fazer uso do próprio café
por ocasião da comercialização. O valor cobrado pela personalização é de 0,40% a mais, na
taxa de manutenção. Visando agilidade e eficiência no processo, informamos que o prazo para
personalizar os lotes é de 7 (sete) dias da entrada do café na Cooperativa.
Cafés com certificação poderão ser entregues nos armazéns de: Varginha, Carmo da Cachoeira,
Cambuquira, Oliveira e Elói Mendes; e, em breve, Lavras. Sua entrega deverá ser notificada na
balança para os devidos registros.
As cargas com valor da guia de transporte de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
estarão automaticamente cobertas por seguro, no caso de caminhões. Para melhor atender
aos cooperados, com necessidade de transporte de pequenos lotes, a Cooperativa passa a
disponibilizar seguro no valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cargas
transportadas em carrocerias de tratores. Carga de maior valor deve ser objeto de seguro
separado, através de seguradora ou transportadora.
Classificação de café
As informações do laudo de classificação dos cafés depositados na Minasul, serão divulgadas
em até 72 horas da entrada do lote na Cooperativa. Os lotes que apresentarem problemas de
bebida e/ou padrão serão reavaliados por uma comissão de provadores de alto nível e o
cooperado será informado do problema de bebida imediatamente. Caso ainda julgue
necessário a “reprova”, deverá ser solicitada dentro de um prazo de 7 (sete) dias, a partir do
resultado da classificação, com custos adicionais.
Comercialização
Oferecemos três opções para vendas de café: venda imediata; venda melhor preço; e venda
com preço estipulado. As opções de venda devem ser autorizadas até as 13h30, de modo a
permitir o início da comercialização no mesmo dia. Cooperados que decidirem retirar a opção
de venda de café poderão fazê-la no departamento de cafés. Informações de mercado estarão
disponíveis no nosso PORTAL. Acesse via site: www.minasul.com.br.
As vendas imediatas serão pagas com prazo de até 24 horas. Os pagamentos de venda
melhor preço e venda com preço estipulado, serão efetuados conforme percentual de quebra
de catação, padrão e bebida dos lotes no dia útil seguinte ao recebimento da venda pela
Cooperativa, que normalmente é de 8 (oito) dias.

O cooperado poderá receber adiantamentos de venda de café. A Minasul estará financiando
recursos para estocagem, conforme repasse do FUNCAFÉ. Todo o material de colheita (bags,
sacaria, rastelo, pano, peneira, colheitadeiras manuais, etc.) também poderá ser financiado.
CPRs e Mercado Futuro
Aqueles que pretendem utilizar os serviços da Minasul para preparo e armazenamento de café
a ser entregue para pagamento de CPR, Mercado a Termo ou outra finalidade poderão
utilizar das taxas de Armazém Gerais (sem a taxa de manutenção). Para isto, basta entrar em
contato com o setor de preparo, com antecedência, para inclusão das suas necessidades na
nossa programação.
Concurso Qualidade Minasul de Café
Oportunamente, divulgaremos as regras para o XXVI CONCURSO QUALIDADE MINASUL DE
CAFÉ.

Saudações Cooperativistas,
Minasul

Acompanhe, no nosso site www.minasul.com.br, o portfólio de produtos e serviços, criado
para melhor atendê-lo.

