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Ações Sustentáveis Comexim.
Chegamos a nossa 3ª edição do Informativo de Sustentabilidade.
Nele abordaremos as ações desenvolvidas pela empresa com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da cadeia produtiva cafeeira.

Parceiros Vitais
“Juntos iremos mais longe”
Seguindo nossa convicção de fomentar parcerias com instituições
privadas e públicas para o desenvolvimento de projetos, a Comexim
agradece a todos os seus parceiros que não mediram esforços para
apoiar projetos que visam o desenvolvimento sustentável da cadeia
produtiva de café.
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Projetos em parceria
com a instituição de ensino:
Instituto Federal Sul de
Minas Gerais (Campus
Inconfidente)

Projeto de Extensão
Rural
A Comexim apoia projetos de atualização e informação sobre avanços tecnológicos e boas práticas
voltadas ao incremento da renda, aumento da
competitividade e consequentemente a qualidade
de vida dos agricultores e seus familiares.
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Treinamento para
produtores

São ministrados treinamentos para produtores rurais abordando
diversos temas sociais, ambientais e econômicos.

São realizadas visitas quinzenais e todas as “não
conformidades” encontradas nas propriedades são
avaliadas e se tornam temas a serem abordados em
treinamentos e orientações.

Inclusão dos jovens

Grupo de estudos
O GECAFÉS é um grupo de estudos em
cafeicultura
sustentável
composto
por
estudantes de agronomia, professores e técnicos
do Instituto Federal, cujo objetivo é desenvolver pesquisa, promover treinamentos e dar
suporte ao produtor rural quanto às normas e
certificações vigentes.

Desde 2015, a parceria entre a Comexim e o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, promove
ações como o “Dia de Campo”, treinamentos
sobre sustentabilidade cafeeira e visitas quinzenais
aos produtores assistidos pela empresa.
Esses eventos contam com a participação de
profissionais renomados na cafeicultura nacional.
Os alunos participantes atuam nas propriedades
como consultores de protocolos de certificações
agrícolas e paralelamente executam um trabalho
de auditoria verificando a situação da propriedade
quanto aos critérios de sustentabilidade.

A Comexim promove visitas técnicas onde estudantes dos cursos de agronomia, meio ambiente e alimentos tem contato com as técnicas e procedimentos
inerentes a um armazém de café: qualidade, processamento e segurança do
alimento. Essas ações visam mostrar a importância do setor e incentivá-los a atuar
no setor cafeeiro.

Este é um trabalho de troca de experiências e os
alunos são contemplados com os conhecimentos
práticos cedidos pelos produtores e simultaneamente, compartilham o conhecimento técnico
adquirido com esses produtores.

Neste sentindo também são oferecidos estágios profissionalizantes em diferentes áreas a partir do terceiro período.

O papel da Comexim é buscar temas atuais e
treinamentos para a capacitação desses alunos,
além de contribuir com recursos financeiros para a
realização desses eventos.

Mais de 500 estudantes já participaram deste projeto.
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Outros projetos

Dia de Campo

Plataforma Global do Café (GCP)

Anualmente, em parceria com entidades públicas e privadas,
é realizado o “Dia de Campo”.
Este evento tem como meta levar conhecimento sobre novidades tecnológicas, boas práticas no campo e a inclusão da
mulher e do jovem no campo aos produtores de Ouro Fino
e regiões próximas.

A Comexim como membro da GCP (Plataforma Global do Café), promove:
Treinamento do SIG (Sistema Interno de Gestão)
Capacitação de técnicos no currículo de sustentabilidade do café (CSC)

Neste evento são abordados temas relevantes como:

Treinamento avançado no CSC e no uso da ferramenta CSC App – importante na disseminação e no
alinhamento de práticas sustentáveis na produção de café, colaborando com a medição dos impactos
no campo através dos indicadores de sustentabilidade, definidos coletivamente.

Sustentabilidade
Qualidade de cafés
Gestão das propriedades

Iniciativa
de Membros
GCP

Boas práticas agrícolas
Segurança na zona rural
Políticas de financiamentos
e obtenção de recursos
Saúde do produtor
rural e suas famílias

A Comexim é membro implementador da iniciativa da GCP “uso responsável de agroquímicos”, cujo objetivo é melhorar os indicadores
de sustentabilidade relacionados ao uso de
agroquímicos definidos coletivamente pela
Plataforma Brasil. Suas ações estão focadas em:

Novas cultivares
de cafés
Sucessão familiar e
inclusão da mulher e
do jovem na
cafeicultura
Conservação do meio ambiente
Mais de 1000 pessoas já participaram destes treinamentos.

Treinamento e capacitação
de técnicos no currículo
de sustentabilidade do
café (SCS)

Uso correto de EPI
Local adequado para armazenamento
Treinamento em aplicação correta e segura
Devolução adequada de embalagens para
pequenos e médios produtores.
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Produtor Informado.
O projeto de iniciativa do CECAFÉ está voltado para a agricultura familiar, pequenos produtores e trabalhadores rurais e visa estimular a inclusão digital através do aprendizado da informática e do acesso à
Internet como ferramenta para o trabalho no campo e na gestão da propriedade.
Em 2019, diversas turmas foram formadas na região de Ouro Fino/MG.

Produtor informado em números
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Ações
desenvolvidas com
nossos colaboradores
– SIPATMA
Anualmente, a Comexim juntamente com sua comissão
interna de prevenção de acidentes (CIPA), organiza a
SIPATMA (semana interna de prevenção de acidentes
no trabalho e meio ambiente), que visa conscientizar
seus colaboradores sobre temas relacionados a saúde,
segurança e preservação do meio ambiente.

Segurança do
alimento café cru
em grãos
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Com foco na segurança do produto, a Comexim promove ações para garantir toda a
segurança na manipulação do produto café.
Para tal, conta com uma série de monitoramentos internos e externos que contribuem
para a segurança do produto.

Alguns dos temas abordados:

Viveiro Atitude.

DST e drogas

Nossos colaboradores recebem treinamentos
frequentes sobre boas práticas de processamento e manipulação do café em nosso
armazém.

O Viveiro de Atitude é uma iniciativa da MonteCCer (cooperativa dos
cafeicultores do cerrado de Monte Carmelo) que tem como propósito
contribuir para a preservação e proteção dos recursos naturais do cerrado. No viveiro são produzidas mudas de árvores nativas do bioma cerrado para serem plantadas nas propriedades dos produtores cooperados
MonteCCer. A Comexim ciente do seu papel social e ambiental apoia e
colabora financeiramente para a manutenção do projeto.
Segundo o diretor presidente da Comexim Sr. Sergio Hazan, está no
DNA da empresa contribuir para a disseminação de práticas sustentáveis
em todas as regiões cafeeiras nas quais atua.

Meio ambiente

Os formulários para inspeções e orientações de
fornecedores abrangem temas que monitoram
e orientam produtores nas boas práticas para a
produção de produtos seguros. Todas as ações
tem como foco atender as necessidades do
mercado e dos clientes.

Exemplo do mapeamento, reflorestamento
as margens de rios e córregos.
Imagem extraída do relatório de prestação
de contas enviados pela MonteCCer.
Saúde respiratória
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