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Mais de 150 pesso-
as participaram da 
solenidade de inau-

guração da sede própria do 
CCCMG em Varginha/MG. 
Dentre as autoridades, des-
tacam-se o deputado federal, 
Carlos Melles; o deputado 
federal e presidente do CNC, 
Silas Brasileiro; o presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Cecafé, João Antônio Lian, o 
presidente da Cooxupé, Carlos 
Paulino; e o prefeito de Vargi-
nha, Antônio Silva. 

A sede própria, localizada à 
Rua do Comércio de Café, 185, 
no Bairro Industrial Reinal-

do Foresti, uma das regiões 
que concen-

tram os maiores negociadores 
e empresas do agronegócio de 
café do Brasil, compreende 
cerca de 900 metros² de área 
construída, com dois andares 
que abrigam salas de labora-
tório de classificação e degus-
tação, auditório, biblioteca e 
setores administrativos. O in-
vestimento para construção foi 
de aproximadamente R$ 1 mi-
lhão. As obras começaram em 
maio de 2013 e finalizaram em 
novembro de 2014.

O novo espaço proporcio-
nará melhores condições de 
trabalho e fluidez da prestação 
de serviço em prol do setor, 
como é o caso da emissão de 
laudos de classificação e cer-
tificados de origem. Também 
será iniciada a implantação 
de novos cursos como inglês, 
contábil e fiscal, além do tra-

dicional curso de classi-
ficação e degustação de 

café verde.
Após 34 anos de 

existência de entida-
de, o presidente do 
CCCMG, Archi-
medes Coli Neto, 
em seu terceiro 

CCCMG inaugura 
sede própria

mandato, inaugurou o local 
onde será definitivo o trabalho 
em prol da cafeicultura minei-
ra. A unidade tem a função de 
contribuir para toda a cadeia 
do agronegócio, unindo forças 
para o fortalecimento da clas-
se.

Archimedes Coli Neto e 
João Antônio Lian, do Cecafé, 
descerraram a placa que oficia-
lizou a inauguração do local. 
Neto destacou a importância 
da entidade ter sua sede pró-
pria. “Um marco histórico para 
toda a cafeicultura nacional”.

Outro momento de grande 
emoção foi na inauguração do 
novo auditório da entidade, que 
recebeu o nome de Orostrato 
Olavo Silva Barbosa. Olavo 
Barbosa, como era conhecido, 
foi um grande incentivador da 
criação do CCCMG. Pecuaris-
ta e fundador de uma das mais 
importantes fazendas produto-
ras de leite do país, a Fazenda 
Bela Vista, e da Exportadora 
de Café Guaxupé. Quem des-
cerrou a placa foi sua neta, Flá-
via Barbosa Paulino da Costa, 
que se emocionou muito com a 
homenagem. 
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