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Iniciamos 2020 com grandes expectativas, mui-
tos desafios e também com novidades. Uma 
delas é que passo, a partir de agora, a utilizar a 
Revista Cocatrel como um canal de comunica-
ção direta entre a Presidência da cooperativa e 

você, cooperado, consolidando o nosso grande objetivo de uma gestão 
mais próxima e transparente.

No mundo de hoje, com a velocidade da informação, o surgimento de 
novas tecnologias e das disrupturas e reinvenções das empresas, não 
podemos ficar parados. Precisamos ter foco para saber o que priorizar, 
e propósitos bem definidos, que é o que nos norteará para atingirmos 
nossas metas. 

O propósito da Cocatrel é ser base para crescer, proporcionando ferra-
mentas e subsídios para que o cooperado tenha informação suficiente 
para tomar decisões assertivas no seu negócio; estar perto para ouvir, nos 
relacionando melhor, entendendo quais são suas principais demandas, 
procurando solucioná-las e buscando sugestões que nos tornem inova-
dores e eficientes; e ser, acima de tudo, segura, transparente e sustentá-
vel em nossas ações, remunerando melhor os cooperados e garantindo a 
confiança de cada um de vocês e também do mercado.

Este crescimento é comprovado através de indicadores de performance, 
que nos trazem os números positivos do exercício de 2019 e que me dei-
xam, pessoalmente, enquanto produtor e gestor, feliz e confiante de que 
estamos no caminho certo. 

Quando falamos dos nossos resultados, não tem como não mencionar os 
recordes da Cocatrel, que vêm sendo batidos a cada ano. Em 2019, rece-
bemos mais café, fomos mais eficientes nos processos de rastreamento 
e recebimento, faturamos mais, exportamos mais e melhor, preparamos 
mais café, tivemos resultados expressivos nas feiras de negócios, levamos 
as linhas de produtos de laticínios e cafés para todas as filiais, inaugura-
mos uma nova cafeteria em Nepomuceno e ampliamos a torrefação. Tudo 
isso com inadimplência e endividamento dentro da expectativa, o que 
tem nos garantido a confiança do mercado e dos fornecedores, fazendo 
com que possamos também negociar melhor.

A plataforma de serviços da Cocatrel está cada vez mais ampla e eficiente 
e deveria ser mais utilizada por vocês. Temos um excelente laboratório 
de análises de solo e folhas, uma oficina com serviços diferenciados, pro-
porcionamos cursos, através da Uiversidade Cocatrel, realizamos quatro 
feiras de negócios ao ano, além de muitos outros serviços que estão dis-
poníveis a preços atraentes para vocês. Utilizem!

A cooperativa funciona como uma grande engrenagem onde as peças 
principais são vocês. Para que a Cocatrel cresça, e eu digo crescer em efi-
ciência, precisamos contar com a sua confiança e fidelidade. Queremos 
ter vocês cooperados, participativos e por perto, para mantermos nossa 
cooperativa cada vez mais sólida, forte e segura para o seu negócio.

Marco Valério Araújo Brito - diretor-presidente da Cocatrel
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A INOVAÇÃO E A BUSCA DA
VANTAGEM COMPETITIVA

A inovação nada mais é do que a 
introdução da novidade, ou seja, a 

exploração de novas ideias. 
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COCATREL

GESTÃO DE QUALIDADE NO 
CAMPO

A Cocatrel, em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Rural (Senar-MG), abriu 
a primeira turma do programa 
GQC (Gestão com Qualidade 

no Campo).

COCATREL INAUGURA CAFETERIA 
EM NEPOMUCENO

Dentro da loja Cocatrel foi criado 
um espaço moderno, aconchegante, 
perfeito para reuniões de negócios e 
também para colocar o papo em dia 

com os amigos.

MELHORES CAFÉS COCATREL DA 
SAFRA 2019/2020

A Cocatrel lançou mais dois cafés dos 
Melhores Cafés Cocatrel 2019/2020, 

que já estão disponíveis na loja online 
da cooperativa e também na Cafeteria 

Cocatrel.

TORREFAÇÃO COCATREL
A Cocatrel ampliou e modernizou sua tor-
refação para melhor atender aos coope-
rados e também para aumentar sua linha 
de cafés industrializados.

PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO
O Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP) constitui-se em um documento 
histórico-laboral do trabalhador que reúne, 
entre outras informações, dados adminis-
trativos, registros ambientais e resultados 
de monitoração biológica.

MAGNÉSIO x ALTAS PRODUTIVIDADES 
x DESFOLHA
De alguns anos para cá estamos presen-
ciando, principalmente na fase de gra-
nação do café, predominantemente em 
lavouras de alta carga pendente, folhas 
anormais.
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A Cocatrel, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar-MG), abriu a primeira turma 
do programa GQC (Gestão com Qualidade no Campo), 
que busca atender às demandas dos produtores que 
desejam investir em gestão e qualidade nas proprieda-
des rurais, ajudando a planejar e a colocar em prática 
ações que permitam reduzir custos e buscar eficiência 
na condução do negócio. O objetivo é ampliar a visão 
empresarial do produtor rural. 

Através do GQC, o produtor é estimulado a promover 
uma mudança de atitude – de agricultor para empresá-
rio rural – e a adquirir um novo olhar sobre a proprieda-
de. O GQC respeita a cultura, a linguagem e as caracte-
rísticas do meio rural.

O Programa é desenvolvido em módulos, com a carga 
horária de 86 horas. As aulas são expositivas voltadas 

para exemplos práticos e consultorias especializa-
das, que são feitas nas propriedades rurais. Cada 
turma é composta por vinte pessoas, duas por pro-
priedade.

“Dentro do projeto Universidade Cocatrel, estamos 
proporcionando cursos, encontros e palestras, que 
abrangem tanto orientações técnicas quanto de ges-
tão das propriedades, capacitando os produtores 
para administrarem suas fazendas com um foco mais 
profissional, preparando seus sucessores e também 
buscando trazer esses cooperados para mais per-
to da gestão da cooperativa”, explica Marco Valério 
Araújo Brito.

O curso, que teve início em dezembro de 2019, tem 
agradado os participantes e atendido às expectati-
vas. Veja os depoimentos dos produtores:

Cocatrel abre primeiraCocatrel abre primeira
turma do programa Gestão turma do programa Gestão 
com Qualidade no Campocom Qualidade no Campo

“O curso é muito bom e faz enten-“O curso é muito bom e faz enten-
dermos o nosso negócio como um dermos o nosso negócio como um 
todo, nos ensinando a importância todo, nos ensinando a importância 
dos números e do planejamento dos números e do planejamento 
para as tomadas de decisão”.para as tomadas de decisão”.
(Gabriela Machado Piedade)(Gabriela Machado Piedade)

“O curso é ótimo! Além de nos fazer “O curso é ótimo! Além de nos fazer 
ver a fazenda como empresa, nos ver a fazenda como empresa, nos 
ajuda a tomar as decisões, a melho-ajuda a tomar as decisões, a melho-
rar a relação de colaborador x admi-rar a relação de colaborador x admi-
nistrador/gerente, a planejar o que nistrador/gerente, a planejar o que 
deve ser feito a partir dos planos de deve ser feito a partir dos planos de 
ação e também a colher os dados ação e também a colher os dados 
para montar os custos de cada etapa para montar os custos de cada etapa 
que o café exige.”que o café exige.”
(Laís Reis)(Laís Reis)

“O GQC superou minhas expecta-“O GQC superou minhas expecta-
tivas! O programa nos proporcio-tivas! O programa nos proporcio-
na ferramentas para gerenciar a na ferramentas para gerenciar a 
fazenda nos moldes de uma em-fazenda nos moldes de uma em-
presa, possibilitando-nos planejar presa, possibilitando-nos planejar 
e administrar de forma conscien-e administrar de forma conscien-
te e participativa, com os pés no te e participativa, com os pés no 
chão!”chão!”
(Marisi Garcia Rosa Andrade)(Marisi Garcia Rosa Andrade)"O GQC, além de seu conteúdo "O GQC, além de seu conteúdo 

extraordinário, atinge um objeti-extraordinário, atinge um objeti-
vo que nenhum outro curso con-vo que nenhum outro curso con-
segue: a participação, o envolvi-segue: a participação, o envolvi-
mento, o conhecimento e, acima mento, o conhecimento e, acima 
de tudo, o comprometimento da de tudo, o comprometimento da 
família com o negócio, que até en-família com o negócio, que até en-
tão era visto apenas como sítio/fa-tão era visto apenas como sítio/fa-
zenda e de agora em diante passa zenda e de agora em diante passa 
a ser considerado uma empresa. a ser considerado uma empresa. 
Essa nova visão com certeza nos Essa nova visão com certeza nos 
trará melhores resultados e maior trará melhores resultados e maior 
satisfação”.satisfação”.
(Luiz Carlos de Mendonça)(Luiz Carlos de Mendonça)

“O GQC está sendo muito bom para “O GQC está sendo muito bom para 
nós, pois com ele estamos conse-nós, pois com ele estamos conse-
guindo enxergar muitas coisas que guindo enxergar muitas coisas que 
estávamos errando, nos ensinando estávamos errando, nos ensinando 
a fazer um planejamento como deve a fazer um planejamento como deve 
ser feito. Além do aprendizado com ser feito. Além do aprendizado com 
o professor, consigo aprender bas-o professor, consigo aprender bas-
tante também com os colegas, seja tante também com os colegas, seja 
durante as aulas ou mesmo nos ca-durante as aulas ou mesmo nos ca-
fés. Isso gera uma troca de informa-fés. Isso gera uma troca de informa-
ções e experiências muito legal.”ções e experiências muito legal.”
(Hugo Reis Brito)(Hugo Reis Brito)

“O GQC está sendo um divisor de “O GQC está sendo um divisor de 
águas na nossa vida! Por meio das águas na nossa vida! Por meio das 
atividades propostas e da consul-atividades propostas e da consul-
toria in loco estamos conseguin-toria in loco estamos conseguin-
do transformar a fazenda em um do transformar a fazenda em um 
negócio, de fato! Além do mais, a negócio, de fato! Além do mais, a 
troca de experiências com o ins-troca de experiências com o ins-
trutor e os colegas tem sido muito trutor e os colegas tem sido muito 
importante, pois juntos podemos importante, pois juntos podemos 
muito mais!”muito mais!”
(Luiza Mendonça)(Luiza Mendonça)

Fonte: Sistema Faemg
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O presidente da Cocatrel, Marco Valério Araú-
jo Brito, foi convidado para palestrar na primei-
ra Conferência Regional 4C com os stakehol-
ders da América Latina. No dia 23 de janeiro, 
na cidade de Antígua, na Guatemala, ele falou 
sobre os cafés industrializados, sobre o repo-
sicionamento dos cafés Cocatrel e a utilização 
dos selos da Abic, sobre mercado consumidor 
no Brasil e a importância das informações con-
tidas nas embalagens dos cafés especiais da 
Cocatrel, como a rastreabilidade da origem e 
de todo o caminho percorrido pelo café, do 
pé à xícara, reivindicando regras mais rígidas 
para a rotulagem dos cafés do Brasil como um 
todo.

Algumas questões importantes foram debati-
das durante o evento, que foi uma oportuni-
dade enriquecedora para trocar ideias sobre 
os tópicos abordados, que foram desde estra-
tégias nacionais de apoio a uma produção de 
café ambientalmente sustentável, estratégias 
para as mudanças climáticas e as possíveis 
adaptações, o impacto da certificação 4C, até 
as estratégias de sustentabilidade e requisitos 
de mercado das principais marcas de café.

6 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 35



As outras opções são 1/2 kg (normal ou vácuo), 
1kg e 2 kg, repassadas a um pequeno custo ao 
produtor (verificar valores na torrefação), que 
passará a ter a opção de presentear ou mesmo 
armazenar seu café em casa, para consumo, com 
muito mais qualidade e segurança.

Todo o processo de recebimento, torra e embala-
gens será sistematizado e acontecerá através de 
um QR code. Sendo assim, o cooperado recebe-
rá uma mensagem por SMS assim que o café es-
tiver pronto e poderá pagar a torra em qualquer 
local da Cocatrel que possua caixa, como lojas, 
administração, oficina, entre outros.

A Torrefação Cocatrel está localizada à Rua Pro-
fessora Bárbara Mendes, 7, Santa Margarida, Três 
Pontas (ao lado da Oficina Cocatrel).
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A Cocatrel aumentou e modernizou sua torrefa-
ção para melhor atender aos cooperados e tam-
bém para ampliar sua linha de cafés industriali-
zados.

Com maquinário de ponta, a cooperativa será 
capaz de triplicar sua produção, com ainda mais 
eficiência, qualidade e agilidade para os coope-
rados. Contudo, enquanto o maquinário da an-
tiga torrefação passa por manutenção, para que 
depois possa atender exclusivamente ao coope-
rado, todos devem atentar para alguns detalhes:

- O novo maquinário só consegue torrar acima de 
30 kg de café. Portanto, até que a antiga máquina 
possa voltar à ativa, o cooperado poderá torrar, 
de uma única vez, o mínimo de 30 kg e o máximo 
de 60 kg de café.

- Um novo modelo de embalagem será adotado 
para que o café saia da torrefação e mantenha 
sua qualidade por mais tempo. Portanto, será 
permitido levar o café em latas, mas ele será co-
locado em recipiente adequado e padronizado 
dentro da torrefação e a lata devolvida ao coope-
rado imediatamente. Internamente, o recipiente 
receberá um código com todas as informações 
necessárias como nome do produtor, torra e mo-
agem escolhidas.

Ao entregar o café para ser torrado, o coopera-
do poderá também escolher em que tamanho de 
embalagem vai preferir receber o café de volta. 
As embalagens de 6 kg já estarão inclusas no va-
lor da torra, que é R$70 para torrar 30kg do café 
verde.

Torrefação Cocatrel:
mais eficiente e em novo local



Dois novos “Melhores Cafés”
são lançados pela Cocatrel

renciais que chamam a atenção. Na tarde de terça-feira, 12 
de janeiro, seguindo com o projeto de lançamento de dois 
“Melhores Cafés” por mês, foi a vez de Francis Figueiredo 
Oliveira, da Fazenda Santa Margarida, em Três Pontas, e do 
Pedro Luiz Damasceno, do Sítio Três Irmãos, em Ilicínea, te-
rem seus cafés promovidos pela cooperativa.

“Estou muito feliz pela oportunidade de reconhecer o traba-
lho dessas pessoas.  Estamos aqui vendendo não somente 
café, mas também emoção, dedicação, trabalho, vida, histó-
ria. A Cocatrel está aqui para isto: fazer a conexão entre o 
produtor, através de seu produto, com os compradores na-
cionais e internacionais e, com os consumidores finais”, disse 
o presidente da Cocatrel, Marco Valério Araújo Brito.

A Cocatrel separou algumas sacas dos grãos premiados e 
vai comercializar, na cafeteria e também na loja online, os 
12 melhores cafés premiados, sendo lançados dois a cada 
mês. Cada embalagem tem um um código que leva à ras-
treabilidade dos cafés. “Todos nós sabemos que o trabalho 
de produção de cafés especiais é complexo, sabemos que 
os trâmites dentro da Cooperativa também são cercados de 
atenção, mas o consumidor final muitas vezes não conhece 
todo o percurso. A rastreabilidade é a garantia da transpa-
rência, é uma forma límpida de passar toda a informação da-
quele café para o consumidor”, explica.

Pedro Luiz Damasceno disse que recebeu a notícia do prê-
mio com muita alegria. “Esse projeto mostra a nossa luta do 
dia a dia, valoriza o nosso trabalho e permite à pessoa ver 
todo o processo, tomar o café e ver que ele é bom. Esse prê-
mio, o nosso primeiro, vem do trabalho de parceria com os 
filhos, agrônomos, com a Cocatrel que dá todo suporte e é 
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onde a gente é muito bem atendido. Sou apaixonado pelo 
que faço desde quando eu mexia na lavoura, desde que 
comecei a trabalhar com meu pai, desde a base, então, 
procuro fazer o melhor. Eu sabia que nosso café esse ano 
teria qualidade, mas, sinceramente, não esperava tanto; 
2019 foi um sucesso e 2020 será melhor ainda. Eu já tra-
balho muito e vou trabalhar ainda mais para fazer melhor 
a cada ano”. 

Francis não é mais um novato na premiação. Ele recebeu 
o prêmio pela terceira vez e mostra um trabalho consis-
tente e planejado. “Esse prêmio é fruto de muito traba-
lho, dedicação, organização; fruto de ações que vêm de 
família, da vó Doti, que lidou muito com o café, e fruto de 
uma equipe sem a qual não seria possível realizar um tra-
balho tão bom. Receber o Prêmio Cocatrel é para nós uma 
grande satisfação. A cooperativa, por meio do Cocatrel 
Direct Trade, nos orienta e exporta o produto, dando cre-
dibilidade e mostrando ao mundo a excelência do nosso 
café. Além disso, ter os cafés disponíveis na cafeteria e loja 
online permite que mais pessoas conheçam esses cafés 
especiais, despertem para novos gostos, novos sabores e 
aprendam a tomar um bom café. Acreditamos que esse 
projeto é importante para os produtores, para a comuni-
dade e para o município. As inovações do QR-Code são 
fantásticas, já que mostram cada etapa, a história de cada 
produtor e de cada café, nos conectando com consumi-
dor. A Cocatrel tem promovido o vínculo com o produtor, 
o que aumenta as oportunidades e nos faz querer melho-
rar sempre”. 

Fonte: Arlene Brito – Sintonize Aqui

Os cafés dos produtores Francis Figueiredo Oliveira e Pedro Luiz Damasceno foram 
lançados e degustados em evento exclusivo na cafeteria de Três Pontas

Alguns são mais ácidos, outros mais achocolatados, 
outros mais doces, mas todos os cafés premiados pela 
Cocatrel são extremamente saborosos e possuem dife-
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Cocatrel inaugura cafeteria em 
Nepomuceno

A Cocatrel tem novidade! Na tarde de  30 de janeiro, a 
cooperativa inaugurou, em Nepomuceno, sua mais nova 
cafeteria. Dentro da loja Cocatrel, foi criado um espaço 
moderno, aconchegante, perfeito para reuniões de ne-
gócios e também para colocar o papo em dia com os 
amigos.

Além da cafeteria, cooperados e cidadãos nepomuce-
nenses terão todos os produtos das linhas de laticínios, 
cafés e presentes disponíveis no local.

“A Cocatrel está muito orgulhosa com esse novo empre-
endimento. A expansão da cafeteria para outros municí-
pios está no nosso planejamento estratégico e iniciamos 
por Nepomuceno. A cidade tem grande relevância para a 
cooperativa e é por isso que, em 2020, além da cafeteria, 
receberá mais novidades. São grandes investimentos que 
a Cocatrel está fazendo para melhorar sua estrutura de re-
cebimento, com foco na sustentabilidade do negócio, na 
segurança e no bom atendimento ao cooperado”, afirma 
Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.

9REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 35



C
O

C
A

TR
E

L

Hospital Unimed 
Três Pontas

PLANTÃO PEDIÁTRICO
NOS FINAIS DE SEMANA.

Das 19h de sexta-feira
às 19h de domingo

(35) 3266-8100

Av. Nilson José Vilela, 230
Esperança - Três Pontas

Pronto
ATENDIMENTO

24
HORAS

Boas-vindas aos novos cooperados

BASE PARA CRESCER, PERTO PARA OUVIR E SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

ADAIRTON JOSE GAMA 

ADRIANA MARIA DE MESQUITA 

ALEX SANDER SILVESTRE

BRUNO AZEVEDO VILELA

BRUNO CAETANO FRANCO 

CRISTIANO PEREIRA VILELA

DENICI APARECIDA SOARES IUNES

EDUARDO RODRIGO LOPES

GILBERTO VILELA OLIVEIRA

IVAM OLIMPIO DA CUNHA

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

JOSE LUIS FERREIRA JUNIOR 

LUCAS ANDRADE LOURENCO

MIGUEL JUNQUEIRA COUTO

RENATO CARLOS NUNES 

VALDIR ANTONIO ALVES 

VICENTE DE PAULO

WALLACE ELIAS MOLINARI

WANDELSON DE FARIA LIMA



do setor para 2020, mas aumentos ou mesmo manu-
tenção de preços nos atuais patamares dependerá em 
grande parte das pressões que a safra da temporada 
2020/21 trará para o mercado, já que o Brasil estará co-
lhendo uma safra de bienalidade alta.

JANEIRO/2020

Após acumular altas de preços nos meses de Novembro 
e Dezembro, o mercado de café recuou em Janeiro de 
2020, provocando o que pode ser chamado de “monta-
nha russa dos preços”. Vale lembrar que os dois últimos 
meses de 2019 foram os melhores períodos para as co-
tações durante o ano, com valores médios de R$ 480 e 
R$ 550.

Em janeiro, o movimento foi de baixa contínua. Em Nova 
Iorque, o vencimento março passou de 127,10 c/lb no 
dia 2 para 102,65 c/lb no dia 31. No mercado físico, as 
cotações para o padrão bebida dura com 60 defeitos, 
saíram de R$ 540 para R$ 500, no mesmo período. Na 
contramão do mercado, o dólar saiu de R$ 4,04 para R$ 
4,28.

Alguns especialistas do mercado acreditam que a alta 
de novembro e especialmente a de dezembro pode 
ter sido exagerada, mas baseou-se em expectativa de 
quebra da safra brasileira de 2019; ação dos fundos de 
investimento que fizeram grande volume de compras na 
bolsa e problemas com a chegada de café ao mercado 
da Colômbia e América Central, em função de chuvas 
abundantes, que atrasaram a colheita.

Por sua vez, a queda ocorrida em janeiro é explicada em 
função de expectativa de grande potencial para a safra 
brasileira de 2020, de bienalidade alta; normalização 
da entrada de cafés da Colômbia e América Central; e 
grande volume de vendas por parte dos fundos, que o 
fizeram em um movimento de realização de lucros.

De todo o modo, janeiro finaliza o mês com preços de 
R$ 500 reais a saca, bem abaixo da média de dezembro 
(R$ 550), mas acima dos preços praticados em novem-
bro (R$ 480). Embora a maior parte dos produtores não 
tenha aproveitado a alta de fim de ano, em função de 
não terem mais produto em estoque, o volume de ne-
gociações nos mercados de futuros, especialmente no 
mercado a termo foi expressiva e garantiu preços atrati-
vos para a safra que se aproxima.

De fato, cada vez mais produtores tem percebido as 
negociações a termo e de barter (troca de café por in-
sumos) como alternativas importantes para garantir me-
lhores preços e/ou poder de troca.
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Mercado de Café
DEZEMBRO/2019

A primeira semana de dezembro de 2019 foi marcada por 
alta em relação à última semana de novembro, quando o 
preço saiu de 118,31 c/lb, vencimento março na Bolsa de 
Nova Iorque e passou para 123,34 c/lb. Na segunda sema-
na, a média dos preços negociados foi de 133,01 c/lb e na 
terceira foi de 134,68. Essas altas foram acompanhadas por 
quedas no dólar que passou de R$ 4,19 para R$ 4,12 e en-
tão para 4,07. Da terceira semana para a quarta, período 
que ocorreu entre os dias 23/12 a 31/12, ocorreu um recuo 
do preço internacional do café para 129,39 c/lb, e também 
do dólar, que passou a ser cotado a R$ 4,04. Em reais, as 
cotações médias de um café bebida dura com 60 defeitos 
negociado na Cocatrel evoluíram do seguinte modo, por se-
mana: R$ 531,50; R$ 558,00; R$ 565,00 e 545,00.

Em síntese, a média dos preços negociado no mês de de-
zembro foi de R$ 550,00 reais a saca, setenta reais a mais 
que a média negociada no mês de novembro. O maior valor 
negociado ocorreu no dia 16/12, com preço a R$ 575,00 e o 
menor valor ocorreu no dia 2/12, com cotação de R$ 525,00 
a saca para o café bebida dura com 60 defeitos.

Percebeu-se uma alta nas cotações médias, que evoluíram 
de R$ 410 em agosto e setembro, para R$ 425 em outubro, 
para R$ 480 em novembro e então para R$ 550 para dezem-
bro. Novembro e dezembro foram os melhores meses em 
termos de preços para o café.

Vale lembrar que os preços começaram o ano cotados a R$ 
418 para janeiro e apresentaram quedas sucessivas para fe-
vereiro (R$ 408), março (R$ 400) e abril (R$ 385). Esse foi o 
pior mês para os preços. A partir daí o mercado apresentou 
uma recuperação atingindo preços médios de R$ 391 para 
maio; R$ 417 para junho e R$ 433 para julho.

O segundo semestre de 2019 foi melhor que o primeiro. A 
média do preço foi de R$ 451, contra R$ 403 no primeiro se-
mestre. Entretanto, os meses de novembro e dezembro pu-
xaram essa média para cima, já que atingiram preço médio 
de R$ 515. Acredita-se que boa parte dos produtores não 
aproveitou essas altas em função de não terem mais café. 
Fora esses dois meses, os quatro outros meses do segun-
do semestre apresentaram preços médios de R$ 419 reais, 
pouco acima da média do primeiro semestre. Nos meses de 
abril e maio, os produtores obtiveram preços médios para o 
café duro com sessenta defeitos em R$ 388, bem abaixo dos 
R$ 400 reais, que de certo modo servem de “piso psicológi-
co” para os preços cotados em reais. 

Enfim, 2019 foi um ano difícil para os produtores de café. Se 
levarmos em consideração que grande parte da produção 
cafeeira é de café inferior ao padrão bebida dura com ses-
senta defeitos, tem-se que os preços médios foram menores 
do que R$ 427 reais, que foi exatamente a média do padrão 
com sessenta defeitos. A melhora significativa ocorrida nos 
meses de novembro e dezembro aumentam a expectativa 

por Lúcio Caldeira
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Leite diminui 
o estresse
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O estresse nos afeta de muitas maneiras, com impactos negativos 
no desempenho cognitivo. Para analisar como alguns alimentos po-
deriam proteger dos efeitos prejudiciais do estresse, pesquisadores 
da Universidade de Leeds examinaram a ingestão de certos tipos 
de gorduras, conhecidas como fosfolipídios. Esses ácidos-graxos 
são responsáveis por desempenhar papéis estruturais e funcionais 
importantes em nosso cérebro e sistema nervoso. O resultado do 
estudo demonstrou que, especificamente os fosfolipídios do leite 
de vaca, têm efeitos de estabilização do estresse.

Os pesquisadores examinaram em 54 homens, durante seis se-
manas, os efeitos da dieta diária de ingestão de bebida contendo 
fosfolipídios derivados do leite de vaca. Também foi avaliada a in-
gestão de bebida placebo, que não continha fosfolipídios. Foram 
analisadas as respostas de estresse dos participantes e também seu 
desempenho cognitivo.

Descobriu-se, então, que a ingestão de fosfolípides melhorou o de-
sempenho do tempo de reação pós-estresse em uma tarefa de tro-
ca de atenção, na qual os participantes tiveram que alternar 
rapidamente entre várias tarefas. O consumo desses nu-
trientes também aumentou os níveis subjetivos de 
energia e excitação durante o pico de exposi-
ção ao estresse, o que pode ter aumentado o 
potencial de enfrentamento do estresse dos 
participantes. Os pesquisadores sugerem 
que os efeitos subjetivos de estabilização 
de estresse após a ingestão de fosfolipídios 
podem explicar o melhor desempenho cog-
nitivo na ausência de resposta atenuada de 
cortisol.

Futuros estudos serão necessários para en-
tender melhor os mecanismos pelos quais 
os fosfolipídios afetam as respostas do cor-
tisol ao estresse.

Fonte: Beba mais leite
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Ranking   do leite
Atualmente, o leite, para ser caracterizado como de boa qualidade, deve apresentar as seguintes características: 
composição química adequada, reduzida contagem de células somáticas (CCS), contagem bacteriana total (CBT) 
e ausência de agentes contaminantes (antibióticos, pesticidas, adição de água e sujidades).

Parabéns aos produtores que destacaram-se no mês de dezembro de 2019. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Couto          Coqueiral 80099

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 52253

3 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 48166

4 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 45315

5 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 30121

6 915 Antônio Rodrigues de Figueiredo Neto Três Pontas 15877

7 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo SAntana da Vargem 14289

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 10933

9 2558 Sebastião Carlos Sarto Três Pontas 8458

10 2425 Adão Reis Pinto Nepomuceno 7685

RANKING DO LEITE - CCS

Nº Lote Nome do Produtor Cidade CCS (cels x 1000/ml)

1 28442 Valter Pereira Campos Gerais 14

2 3395 Edenisio Vitor Pereira Campos Gerais 18

3 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da vargem 23

4 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 24

5 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 34

6 20819 Rodrigo Carlos de Paula Três Pontas 65

7 5845 Terezinha Silva de Jesus (Comunitario) Nepomuceno 77

8 2425 Adão Reis Pinto Nepomuceno 83

9 4297 Edvaldo Pereira Campos Gerais 89

10 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 100

RANKING DO LEITE - CBT

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês (UFC x 1000/ml)

1 5569 José Airton Pereira Campos Gerais 1

2 5757 Jose Mauro Martins Três Pontas 4

3 5845 José Alair Couto Coqueiral 5

4 5485 Edvaldo Pereira Campos Gerais 6

5 5822 João Perreira (Comunitario) Campos Gerais 7

6 21338 Rodrigo Carlos de Paula Três Pontas 8

7 876 Maria de Lourdes Martins Souza Três Pontas 8

8 4451 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 9

9 1065 Terezinha Silva de Jesus (Comunitario) Nepomuceno 9

10 5320 José Expedito de Faria Coqueiral 10
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Parabéns aos produtores que destacaram-se no mês de janeiro de 2020. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Couto Coqueiral 76744

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 49851

3 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 39823

4 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 36952

5 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 26994

6 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 13004

7 915 Antônio Rodrigues de Figueiredo Neto Três Pontas 11393

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 10756

9 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 9305

10 198961 Epamig Três Pontas 7616

RANKING DO LEITE - CCS

Nº Lote Nome do Produtor Cidade CCS (cels x 1000/ml)

1 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 12

2 3395 Edenisio Vitor Pereira Campos Gerais 35

3 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 58

4 5845 Terezinha Silva de Jesus (Comunitario) Nepomuceno 66

5 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 73

6 5780 Vitor Sergio Pereira Nepomuceno 89

7 21930 Glenio Vitor Andrade Tres Pontas 105

8 28442 Valter Pereira Campos Gerais 112

9 2979 Cesar de Paula Mesquita Campos Gerais 126

10 17950 Antônio Soares (Comunitario) Campos Gerais 151

RANKING DO LEITE - CBT

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês (UFC x 1000/ml)

1 5780 Vitor Sergio Pereira Nepomuceno 2

2 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 3

3 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 4

4 5845 Terezinha Silva de Jesus (Comunitario) Nepomuceno 4

5 5699 Evandro de Oliveira Brito Campos Gerais 4

6 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 4

7 18060 Maria de Lourdes Martins Souza Três Pontas 4

8 1568 Francisco de Paula Vitor Silva Três Pontas 4

9 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 6

10 5485 José Alair Couto Coqueiral 6

Ranking   do leite
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PPP- Perfil Profissiográfico Previdenciário

• Prover a empresa de meios de prova pro-
duzidos em tempo real, de modo a organi-
zar e a individualizar as informações conti-
das em seus diversos setores ao longo dos 
anos, possibilitando que a empresa evite 
ações judiciais indevidas relativas a seus 
trabalhadores;

• Possibilitar aos administradores públicos e 
privados acesso a bases de informações fi-
dedignas, como fonte primária de informa-
ção estatística, para desenvolvimento de 
vigilância sanitária e epidemiológica, bem 
como definição de políticas em saúde co-
letiva.

 
A exigência abrange aqueles que laborem 
expostos a agentes nocivos químicos, físicos, 
biológicos ou associação de agentes preju-
diciais à saúde ou à integridade física, consi-
derados para fins de concessão de aposen-
tadoria especial, ainda que não presentes os 
requisitos para a concessão desse benefício, 
seja pela eficácia dos equipamentos de pro-
teção, coletivos ou individuais, seja por não se 
caracterizar a permanência.

Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) 
constitui-se em um documento histórico-la-
boral do trabalhador que reúne, entre outras 
informações, dados administrativos, registros 
ambientais e resultados de monitoração bio-
lógica, durante todo o período em que este 
exerceu suas atividades na respectiva empre-
sa.

Tendo sua elaboração obrigatória a partir de 
01.01.2004, o PPP tem por objetivo primor-
dial fornecer informações para o trabalhador 
quanto às condições ambientais de trabalho, 
principalmente no requerimento de aposenta-
doria especial.

O PPP tem como finalidade:

• Comprovar as condições para habilitação 
de benefícios e serviços previdenciários, 
em particular, o benefício de aposentado-
ria especial;

• Prover o trabalhador de meios de prova 
produzidos pelo empregador perante a 
Previdência Social, a outros órgãos públi-
cos e aos sindicatos, de forma a garantir 
todo direito decorrente da relação de tra-
balho, seja ele individual, difuso ou coleti-
vo;

Café com Lei
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R
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BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

| Fungicidas
 

 Opera®

 Cantus®

 Orkestra®  SC

 Comet®

 Tutor®

 Abacus®  HC

 

| Serviços
 

 Troca

 Agroclima PRO BASF

 APP BASF Agro

| Inseticidas
  
 Verismo® 

 Nomolt®  150

 Fastac®  100

| Herbicidas
 
 Heat®

PRODUTOS

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
quando disponíveis e apropriados. Registros MAPA: Abacus® HC nº 9210, 
Cantus® nº 07503, Comet® nº 08801, Opera® nº 08601, Tutor® nº 02908, 
Orkestra® SC nº 08813, Fastac® 100 nº 002793, Nomolt® 150 nº 01393, 
Verismo® nº 18817, Heat® nº 01013 e Finale® nº 0691.

Com as soluções BASF, você consegue mais da sua lavoura de café: 
mais proteção, mais produtividade e mais resultados.

Solução completa BASF.
Seu Legado de Café com 
mais confiança e resultado.

65.150.217.449_Café Soluções Completas Anuncio_42x28.pdf   1   24/05/19   17:38
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“As cooperativas servem de forma mais eficaz aos 
seus membros e dão mais força ao movimento co-
operativo, trabalhando em conjunto, através das 
estruturas locais, regionais, nacionais e internacio-
nais.”

A intercooperação deve começar pela base (tam-
bém conhecida como integração horizontal), âmbi-
to em que as entidades cooperativas de primeiro 
piso, de diferentes ramos, operam entre si. O me-
lhor exemplo é a utilização das operações e dos 
serviços bancários das cooperativas financeiras pe-
las entidades coirmãs dos demais ramos. Não raro, 
por sinal, os associados de uma ou mais destas co-
operativas são também associados daquelas. Com 
efeito, não tem o menor sentido as cooperativas 
buscarem em entidades bancárias convencionais 
as soluções que as cooperativas financeiras já ofe-
recem, ou podem oferecer.

Ainda quanto à cooperação na base, consideran-
do, agora, o relacionamento entre cooperativas de 
um mesmo ramo, deve-se estimular, por exemplo, 
o atendimento de associados ou usuários de uma 
cooperativa financeira singular ou cooperativa de 
trabalho médico por outra cooperativa de primeiro 
nível do mesmo segmento. Essa cooperação faz-se 
necessária quando o associado ou usuário está em 
deslocamento, tem atividades ou necessita de ser-
viço fora da área de ação da cooperativa a que é 
vinculado. No âmbito das cooperativas financeiras, 
uma boa medida seria o compartilhamento dos ter-

sob o olhar jurídicosob o olhar jurídico

minais de autoatendimento por todo o país, inde-
pendente da vinculação sistêmica. 

No plano da integração vertical, todos os esforços 
devem ser feitos para que as cooperativas se orga-
nizem em entidades de segundo (centrais e fede-
rações) e, pela reunião de centrais ou federações, 
de terceiro (confederação) pisos, compondo aglu-
tinações sistêmicas. Esse formato organizacional 
permite ganho de escala – pela força maior do con-
junto – e economia de escopo – pela redução de 
estruturas e de investimentos locais ou regionais, 
direcionados para entidades corporativas/centrali-
zadoras em benefício do conjunto. O padrão pro-
fissional e das soluções de negócio também é um 
dos resultados imediatos dessa integração, pois a 
redução de custos das estruturas da rede permite 
investimentos em equipes e produtos/serviços mais 
qualificados. Externamente, a intercooperação nes-
se plano gera uma percepção de maior grandeza 
e de solidez, cujos efeitos imediatos conduzem a 
uma maior sensibilização, apoio e adesão à causa.

Em nossa legislação, o princípio vem reafirmado na 
redação dos arts. 8º, parágrafo único, e 9º da Lei 
Cooperativista, assim como, tratando-se de coope-
rativas financeiras, na dicção do preâmbulo, e dos 
arts. 14, parágrafo único, e 15 da Lei Complemen-
tar 130/09.

Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

INTERCOOPERAÇÃO
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Com o intuito de valorizar os produtores 
e os cafés da região de sua área de ação, 
a Cocatrel, em parceria com a BSCA e 
Apex Brasil, promoveram o evento, que, 
além de 20 compradores internacionais, 
realizou um simpósio com informação de 
qualidade para os cafeicultores, trazen-
do grandes especialistas para Ilicínea.
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A Cocatrel continua trabalhando para valori-
zar os produtores e promover os cafés do sul 
de Minas, principalmente da região da área 
de ação da cooperativa, que engloba nove 
cidades: Três Pontas, Santana da Vargem, Co-
queiral, Nepomuceno, Carmo da Cachoeira, 
Santo Antônio do Amparo, Ilicínea, Guapé e 
Varginha e o distrito de Córrego do Ouro.

Entre os dias 20 e 23 de janeiro, Ilicinea (MG) 
foi palco do “BSCA Micro-Region Showcase", 
um grande evento voltado à capacitação e 
comercialização de cafés especiais. O pro-
grama trouxe 20 profissionais internacionais, 
que vieram de várias partes do mundo como 
China, França, Estados Unidos, Suécia, Japão, 
Sérvia, Canadá, Taiwan, Singapura, Russia e 

Austrália e que, através do projeto, tiveram a 
oportunidade de conhecer as belas paisagens, 
com montanhas e cafezais de encher os olhos, 
além de visitar fazendas da região.

“Um dos objetivos principais do evento é co-
nectar o produtor ao comprador, proporcio-
nando a ambos, grandes experiências. A Co-
catrel vem fazendo isso há três anos, através do 
Direct Trade, não só em Ilicínea, mas em todos 
os municípios da área de ação da cooperativa, 
o que tem nos viabilizado grandes negócios 
com traders do mundo inteiro e alavancado as 
exportações da Cocatrel, principalmente as de 
cafés finos e especiais”, explica Marco Valério 
Araújo Brito, presidente da Cocatrel.



Desde 2017, a Associação Brasileira de Cafés 
Especiais (BSCA) tomou a iniciativa de valori-
zar os cafés brasileiros de colheita tardia, co-
lhidos depois de outubro, como forma de re-
conhecer a qualidade desses grãos. Segundo 
Vanúsia Nogueira, diretora executiva da BSCA, 
o grande objetivo do evento foi “trazer ao Bra-
sil compradores que têm se despontado no 
mundo dos cafés especiais, mas que ainda não 
conheciam e não tinham comprado cafés do 
Brasil e, através de um leilão, apresentar a eles 
os excelentes cafés do País”.

Para o leilão, foi aberto um edital para os ca-
feicultores interessados em enviar amostras 
de seus cafés, com requisitos como produção 
em altitudes acima de 1.200 metros e pontua-
ção a partir de 88 pontos. Durante a semana, 
os compradores internacionais realizaram ses-
sões de cupping e definiram os 20 produto-
res finalistas. “A contrapartida do investimento 
feito pela Apex para trazer esses compradores 
para o Brasil era a de que eles escolhessem o 
seu café preferido dentre os finalistas e des-
sem um lance para comprar no mínimo 20 kg 
do café escolhido. Assim todos os produtores 
tiveram seus cafés muito bem vendidos”, expli-
ca Vanúsia.
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O evento em Ilicínea fechou com um simpósio, 
com a presença de cerca de 200 produtores, 
que teve o objetivo de capacitar e informar so-
bre a produção dos cafés especiais. “Práticas de 
pós-colheita”, “Estudos de fermentação na pós- 
colheita” e “Competitividade e sustentabilidade 
na produção de cafés especiais” foram os temas 
das palestras gratuitas que marcaram a progra-
mação do dia.

No dia 23 de janeiro, os compradores interna-
cionais foram à Três Pontas para uma visita às 
instalações da Cocatrel, como armazém, cafete-
ria e o Cocatrel Direct Trade.

"A experiência toda superou minhas expectati-
vas. Ainda não havia comprado cafés brasileiros 
e pude experimentar xícaras maravilhosas nesse 
evento. Não imaginava que no Brasil fosse en-
contrar lugares tão lindos quanto os que visita-
mos aqui em Ilicínea. Também fiquei bastante 
impressionada com o armazém da Cocatrel e fe-
liz por perceber que existem instituições, como 
a cooperativa, que trabalham em consonância 
com o pequeno produtor e ainda incentivam e 
capacitam as mulheres, como vocês fazem com 
o Cafeína. Acreditava que aqui no Brasil só iria 
encontrar grandes fazendas e grandes fazen-
deiros e o que vimos foi o oposto disso", afirma 
Alissia Sorrentino, francesa, torradora de café e 
proprietária de cafeterias em Paris.
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MANTENHA-SE
INFORMADO!

Toda semana um novo 
video com temas

importantes
para produtores e

cooperados Cocatrel.

Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Toda semana um video novo!
Leia o QR Code

com a câmera do seu 
smartphone ou baixe 

um app de leitura de 
QR Code

Minuto Cocatrel #78 - Os Melhores Cafés Cocatrel 
2019/2020: Eduardo Henrique Barbosa

Minuto Cocatrel #77 - Os Melhores Cafés Cocatrel 
2019/2020: João Paulo França

Minuto Cocatrel #76 - Inauguração da Cafeteria
Cocatrel Nepomuceno

Minuto Cocatrel #75 - BSCA Micro-Region
Showcase Ilicínea



Enquanto viajava pela comunidade de Serra Nova em 1957, o Sr. Barbosa, avô de Eduardo, ficou encantado com 

a região e percebeu que lá ele poderia produzir um ótimo café, além de um bom lugar para criar seus cavalos. 

Decidiu estabelecer-se em ilicínea. Ele começou a cultivar seus primeiros pés de café e milho, comprou algumas 

vacas leiteiras e cavalos.

Atualmente, a fazenda é administrada por seu filho Roberto Barbosa e seus netos, Eduardo e Vinicius Barbosa. Eles 

usam os melhores métodos do mercado para produzir cafés de alta qualidade.
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Eduardo Henrique Barbosa
Fazenda Serra Nova (Ilicínea - MG)
Variedade: Topázio

Altitude: 1.250m

Café doce e frutado, com notas de melaço de cana.
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Desde dezembro estamos contando um pouquinho da história dos produtores que re-

ceberam a premiação dos Melhores Cafés Cocatrel 2019/2020. Todo mês são lança-

dos, na Cafeteria Cocatrel, dois cafés especiais, com características e sabores únicos. 

No mês de fevereiro, lançamos os cafés do Eduardo e do João Paulo, que já estão disponí-

veis nas Cafeterias Cocatrel e também na nossa loja online.
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O pai de João Paulo França, Sr. Lázaro França, era mui-
to apaixonado por café e sempre incentivou e mostrou 
a João Paulo como é gratificante trabalhar com esses 
grãos. Quando criança, João viu o pai trabalhando nos 
campos e se perguntou como poderia melhorar a qua-
lidade do café.

Após a morte de seu pai, João Paulo começou a ad-
ministrar a fazenda. Nos meses de julho a outubro, 
quando a colheita acontece, João Paulo conta com a 
ajuda de seu irmão Marcos França. Todas as colheitas 
são feitas manualmente, porque as plantações de café 
estão nas montanhas e o acesso para máquinas agríco-
las para a colheita e transporte do café é muito difícil. 

O processamento do café é feito por via seca (natural), 
pois, na fazenda, João Paulo não possui lavadora e se-
paradora de café e, pensando em um café de qualida-
de, ele colhe seletivamente, priorizando os grãos muito 

João Paulo França
Sítio Danta (Ilicínea - MG)
Variedade: Mundo Novo

Altitude: 1.250m

Café bastante doce, com notas de morango.

maduros. O transporte para o pátio de secagem é feito 
em uma pequena motocicleta. João Paulo cuida da co-
lheita com muito carinho e está sempre em busca de 
cafés de excelente qualidade. Ele está muito feliz com 
o legado que seu pai o deixou na produção de cafés 
especiais.

“Fiquei muito feliz em receber a premiação. Ela é resul-
tado de muito esforço, de vários anos trabalhando com 
a minha família na cafeicultura, com muita dedicação na 
lavoura. Fiquei bastante surpreso e agradecido. Tenho 
certeza que isso só foi possível por conta do apoio e 
estrutura que a Cocatrel tem nos oferecido, através do 
Direct Trade e da Iandra, que tem nos dado suporte, 
trazendo novas ideias e técnicas, o que foi fundamen-
tal para eu conseguir fazer esse café tão especial. Mais 
uma vez, quero agradecer muito a Deus, à Cocatrel, à 
minha família e à Iandra”.
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UFLA desenvolve sistema de aviso
de doenças nas plantações de café
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UFLA desenvolve sistema de aviso
de doenças nas plantações de café

Pesquisadores da Universidade Federal de Lavras 
(Ufla) desenvolveram um sistema de aviso de do-
enças com o intuito de reduzir o uso de agroquí-
micos na produção cafeeira. O Sistema de Aviso 
de Doenças (SAD) é programado para identificar 
a possível ocorrência, em um futuro próximo, da 
ferrugem e da mancha de phoma. A tecnologia 
funciona com base em variáveis ambientais, como 
chuva e temperatura, e possui um nível de contro-
le para prever se pulverizações deverão ocorrer.

“Na prática, o sistema avisa quando a doença vai 
ocorrer, fazendo com que não seja necessário 
pulverizar o tempo todo. Você aumenta a susten-
tabilidade ambiental com menor número de pul-
verizações e maior segurança alimentar para os 
consumidores de café, e ainda possibilita maior 
lucro para o produtor, a sustentabilidade finan-
ceira que ele tanto almeja”, explica Edson Pozza, 
professor do Departamento de Fitopatologia e 
coordenador da pesquisa.

O estudo teve início em 1998, com o então es-
tudante do doutorado da Ufla Augusto Carlos 
dos Santos Pinto. Em sua tese, ele desevolveu 
um sistema de alerta para a ferrugem do ca-
feeiro, avaliando tanto modelos matemáticos 
quanto redes neuronais. Desde então, adap-
tações foram realizadas para que a fórmula fi-
nal fosse mais precisa. “O melhor sistema que 
encontramos é usando uma rede neuronal, que 
é um sistema de inteligência artificial. Nós fize-
mos baseado em fórmulas matemáticas, e exis-
te uma interação da fórmula com uma platafor-
ma de campo. Por exemplo, se você tem uma 

situação de clima no campo, você atualiza o sis-
tema com esses dados. Os cálculos matemáticos 
são feitos e o resultado informado”, acrescenta 
Pozza.

O SAD utiliza sistemas de cores para informar ao 
agrônomo, engenheiro agrícola ou produtor, com 
uma antecedência de 15 dias, sobre a provável 
ocorrência das doenças:

VERMELHO: pulverizar
AMARELO: fique em alerta
VERDE: a doença não vai ocorrer

“O sistema não vai falar para pulverizar ou não. Ele 
vai avisar se a doença pode ou não pode ocorrer 
naquela região. É claro que depende de outros fa-
tores, como a nutrição da planta, a condução de 
podas, a produtividade, entre outros. Por isso, rece-
bendo o aviso, ainda é importante que o produtor 
vá ao campo com o agrônomo ou com o técnico 
agrícola para, juntos, decidirem se a pulverização 
será feita”, completa Edson.

As informações são da Ascom Ufla (por repor-
tagem de Greicielle dos Santos – bolsista Dcom/
Fapemig e edição de vídeo de Rafael de Paiva – es-
tagiário Dcom/Ufla).

Informações da Ascom Ufla
reportagem de Greicielle dos Santos
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De alguns anos para cá estamos presenciando, 
principalmente na fase de granação do café, pre-
dominantemente em lavouras de alta carga pen-
dente, folhas com os sintomas apresentados nas 
figuras abaixo.    Os senhores(as) devem se lembrar 
destas imagens.

Isto se deve à deficiência de magnésio (Mg). Este 
amarelecimento é irreversível e, se aumentar 
muito, pode levar a uma desfolha precoce, com-
prometendo a granação e, consequentemente, a 
produtividade do talhão.

A maneira mais barata e eficiente de fornecer-
mos magnésio ao sistema solo/planta é através 
da aplicação dos corretivos de acidez, ou seja, 
os calcários.  E para que haja uma boa eficácia, 
torna-se necessária uma correta amostragem do 
solo, assunto que poderá ser abordado poste-
riormente.

Porém, tem acontecido um pouco de confusão 
a respeito dos corretivos de acidez, como são 
chamados os calcários e, precisamos então, com-
preender melhor as informações que se seguem 
para adquirirmos e utilizarmos corretamente o 
produto.

Antigamente, existiam três tipos de calcário, quais 
sejam, Calcítico (teor de óxido de Mg menor ou 
igual a 6,0%), Magnesiano (teor de óxido de Mg 
de 6,1 a 12,0%), e Dolomítico (teor de óxido de 
Mg acima de 12,0%).  Há alguns anos, houve uma 
primeira mudança na Legislação do Ministério 
da Agricultura quanto aos corretivos, onde foi ex-
tinta a classificação “Magnesiano” dos calcários.  
Então ficaram apenas os calcários Calcítico (teor 
de óxido de Mg até 6,0%), como já era antes, e 
Dolomítico (teor de óxido Mg acima de 6,0%).

Posteriormente, houve nova mudança na classifi-

MAGNÉSIO 
x 

ALTAS PRODUTIVIDADES 
x 

DESFOLHA
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magnésio no solo e na planta em relação a ou-
tros nutrientes, que são de fundamental impor-
tância para a boa produtividade do cafeeiro e 
que dariam ainda uma boa conversa, que pode 
ser aprofundada com seu técnico ou engenhei-
ro agrônomo.

Além do que foi até aqui mencionado, há tam-
bém uma relação entre o pH do solo e a dispo-
nibilidade de nutrientes, como mostra a tabela 
abaixo para pH em água. Para pH em CaCl2, 
diminuir 0,5 a 0,8 em média ao valor da tabela.

Com isso, gostaríamos de chamar a atenção para a 
necessidade da calagem com antecedência, para 
que, na época de adubação, os solos já estejam 
com valores de pH adequados, proporcionan-
do um aproveitamento maior dos fertilizantes, os 
quais são representativos no custo de produção.

Por essa breve abordagem sobre o assunto, nota-
-se sua importância.  Neste sentido, o Departamen-
to Técnico da Cocatrel pode ser procurado para 
mais esclarecimentos.

O importante, quanto ao manejo químico do solo, 
é que seja feito tudo certo desde o início, a come-
çar pela amostragem do solo e a calagem, o que é 
bem fácil. Basta observar estes pequenos detalhes.

Colaboração :
Augusto C M Gomes
Engenheiro Agrônomo da Cocatrel
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cação, extinguindo-se então os termos “Calcítico”, 
e “Dolomítico”, passando então ao termo “Corre-
tivos Agrícolas”, se relacionando ao calcário (sem 
as especificações anteriores), e ao gesso agrícola, 
principalmente.  Atualmente, algumas empresas 
têm mantido uma classificação interna, para facili-
tar o entendimento entre cliente e vendedor.

Caso a análise do nosso solo demonstre uma neces-
sidade maior de magnésio (que seria suprida pelo 
“antigo dolomítico”), não conseguiremos atender 
essa demanda se aplicado um calcário com teor 
baixo desse elemento.  Assim, na fase de granação 
dos frutos, os sintomas mencionados aparecerão, 
comprometendo a lavoura. Dependendo da inten-
sidade, a deficiência pode ser corrigida, porém já 
contabilizando prejuízos, pois a correção estaria 
sendo feita “de última hora”.  

Sendo assim, como procedermos para
evitar o problema em sua “raiz”?

Ao adquirirmos o calcário, especificarmos o teor 
de óxido de magnésio segundo as recomenda-
ções feitas pelos técnicos ou engenheiros agrô-
nomos.  Além disso, dar preferência para calcá-
rios com PRNT, acima de 85%, e fazer a aplicação 
o mais cedo possível.  Seria interessante também 
enviar uma amostra ao laboratório para análise, 
procedimento já rotineiro em algumas fazendas.

Embora tenhamos conseguido aplicar o calcário 
corretamente, havendo assim magnésio em níveis 
adequados no solo, outros fatores podem prejudi-
car sua absorção pelas plantas, como:

(1) excesso de Potássio(K) no solo, seja por aduba-
ções química ou orgânicas (palha de café);
(2) excesso de Gesso Agrícola, por falta de critérios 
nas recomendações e/ou aplicações, o que leva o 
magnésio para profundidades maiores, muitas ve-
zes fora do alcance das raízes, sem haver adequa-
da reposição nas menores profundidades;
(3) relações Ca/Mg/K inadequadas.

Existem outras particularidades com respeito ao 
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Dados comparativos (em mm³)

Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 126,0 247,0 215,0 88,0 80 0 4,6 6,4 75 64,4 204,7 162,3 1.273,4
2020 204,5

Dados pluviométricos: Nepomuceno
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

2019 149,0 281,0 249,0 42,5 50 0 2 6 73 76 211,5 207 1.347
2020 338

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 110,5 331,0 280,0 122,5 59 0 11 31 70 12 180 166,5 1.373,5
2020 235

Dados pluviométricos: Coqueiral
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 95,8 243,4 220,7 66,6 43 0 9,6 7,5 61 40,6 143 136,7 1.067,9
2020 271,3

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 109,0 336,0 246,5 90,0 52 6 10 25 71,5 84 178 168,5 1.376,5
2020 235,5

Dados pluviométricos: Ilicínea
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 152,0 340,0 298,0 82,0 76,5 0 5,5 23,5 63 25 151,5 196,5 1.413,5
2020 263,5

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 145,5 285,0 165,0 79,0 43 12 1 8 62,5 161 190,5 172 1.324,5
2020 355

Dados pluviométricos: Guapé
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 - - - - - - - - 70 52 161 207,5 490,5
2020 215



De 10 a 12 de março, a Cocatrel promove, em 
Três Pontas, mais uma edição da Feira Cocatrel 
de Negócios. Com foco na geração de negócios 
por meio da comercialização de maquinários, im-
plementos e insumos agrícolas, o evento é uma 
excelente oportunidade de o produtor rural co-
nhecer e adquirir o que há de mais moderno no 
mercado cafeeiro. A Feira Cocatrel de Negócios 
ocorrerá no Espaço Cocatrel (Avenida Ipiranga, 
1.745 - ao lado da cafeteria), das 8h às 17h, com 
entrada gratuita.

Durante os três dias de feira, os expositores po-
derão apresentar aos cafeicultores de toda re-
gião produtos e soluções inovadoras que torna-
rão o processo de colheita do café muito mais 
prático e rentável. Além disso, o evento também 
reunirá instituições financeiras que disponibiliza-
rão aos produtores rurais boas condições de fi-
nanciamentos. Mas, sem dúvidas, um dos pontos 
altos da Feira Cocatrel de Negócios é a operação 

barter, modalidade de comercialização que visa a 
troca de insumos por grãos.

“Com esta opção de crédito rural, que é menos bu-
rocrática e mais rápida do que as convencionais, 
o produtor tem muito a ganhar, visto que ele faz a 
negociação dos maquinários e insumos e realiza o 
pagamento apenas com a safra futura, garantindo 
o preço de paridade da compra”, afirma o presi-
dente da Cocatrel, Marco Valério Araújo Brito.

Evento para a família

Além de fomentar a geração de negócios, a Feira 
Cocatrel de Negócios é um evento voltado para 
toda a família. Mais uma vez, crianças e adultos 
poderão visitar e interagir com os mini animais da 
Fazendinha. Estarão expostos mini pôneis, vacas, 
bois, cabras, bodes, burros e até uma lhama, que 
ficarão em um ambiente especial.

Feira Cocatrel de Negócios acontece 
em março em Três Pontas



O produtor pede equilíbrio na  
nutrição e redução da bienalidade. 
O negócio pede mais rentabilidade.
A indústria pede mais qualidade de bebida. 
Para tudo isso, você tem uma resposta:  
Programa NossoCafé Yara. 

O mercado pede um novo café: o seu. Por isso, o Programa NossoCafé Yara 

oferece uma nutrição completa para todo o ciclo do cultivo. Antes, durante e depois da colheita.  

Com ele, você aumenta a produtividade da lavoura e garante um café mais saboroso e de qualidade 

superior. Peça a visita do consultor Yara e veja como ter um café que o mercado procura.  

Saiba mais em nossocafeyara.com.br.

O mercado pede  
um novo café: o seu.
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A erosão dos solos talvez ainda seja o maior fator de 
desgaste e decadência dos cafezais brasileiros. Os 
prejuízos causados por sua má conservação afetam 
diretamente o cafeicultor, podendo comprometer o 
sucesso de seu empreendimento. Nessas condições, 
a primeira providência na instalação de um cafezal se-
ria a de localizá-lo em terrenos capazes de suportá-lo 
com segurança, mediante o emprego de práticas sim-
ples de conservação.

Por exemplo, solos muito íngremes ou pedregosos ne-
cessitam, muitas vezes, de terraços ou outras técnicas 
para o sucesso da cafeicultura. Para solos de pouca in-
clinação, o plantio em nível, com o espaçamento tecni-
camente recomendado, é suficiente para um controle 
eficiente das enxurradas e da erosão do solo.

Veja abaixo algumas práticas que ajudam na conser-
vação do solo:

• Redução das capinas: durante o período chuvoso, 
a presença de mato nas entrelinhas evita que a ter-
ra seja arrastada pelas águas da chuva.

• Alternância das capinas: nas lavouras plantadas 
em nível, capinar rua sim, rua não. Na capina se-
guinte o processo é invertido, fazendo-se a capina 
nas ruas não trabalhadas da primeira vez e assim 
sucessivamente. Esse processo mantém sempre 
os talhões de café com metade das ruas protegi-
das por uma barreira vegetal, formada pela vege-
tação espontânea, a qual diminui a velocidade das 
enxurradas evitando a erosão do solo.

• Culturas intercalares: durante a formação do cafe-
zal, pode-se plantar culturas ou adubos verdes em 
linhas contínuas e que apresaentem boa capaci-
dade para cortar o escorrimento das enxurradas, 
favorecendo a infiltração da água no solo. Braqui-
ária vem sendo intensamente utilizada para esses 
fins no cafeeiro.

• Herbicidas de pré-emergência: apesar de apre-
sentarem uma série de vantagens, principalmente 
no pós-plantio ou em lavouras esqueletadas, de-

ve-se evitar empregá-los em excesso, pois contri-
buem para a compactação do solo, aumentando a 
erosão e o escorrimento da enxurrada.

Além de um determinado declive, calculado em fun-
ção do tipo de solo, devem ser empregadas práticas 
mecânicas de conservação de solo, levando em con-
sideração as particularidades do relevo e do tipo de 
solo. Para isso, é fundamental consultar um técnico es-
pecializado no assunto.

Preparo do terreno

O preparo do terreno para o plantio de café depende 
do uso anterior do solo. Se o solo vem sendo cultivado 
com culturas anuais, basta uma aração e gradagem. 
Em locais de pastagem ou em solos compactados, 
pode ser necessário fazer mais de uma aração e gra-
dagem ou até uma subsolação para descompactar o 
solo.

No caso do terreno de derrubadas, de mata natural ou 
floresta artificial, é dispensável a aração, bastando uma 
limpeza e abertura de covas. Antes de iniciar o prepa-
ro, é aconselhável providenciar a análise do solo, para 
que as adubações sejam feitas de forma mais corretas 
e econômicas.

Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira
Depto Técnico Cocatrel
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Como conservar o solo na
produção de café

Técnicas simples ajudam o produtor a evitar o desgaste do cafezal. Práticas 
de conservação ajudam a evitar erosão do solo.



Conheça a Mokase, a capa de celular 
que faz café na hora
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O que antes não passava de brincadeira, tornou-se 
realidade nas mãos de dois designers italianos. Eles 
criaram o Mokase, uma capa de smartphone com 
uma repartição que permite o armazenamento de 
cápsula de cafeína selada a vácuo. Para facilitar o 
funcionamento, a empresa italiana desenvolveu um 
aplicativo que, quando acionado pelos usuários, 
mistura, aquece e deixa o café pronto para ser ser-
vido.

Apesar de proporcionar funções complexas, a capinha 
tem menos de 1 centímetro de espessura e possibilita o 
armazenamento de um sachê de café com 25ml.

De acordo com a fabricante italiana, a temperatura utili-
zada no processo de aquecimento do café não esquen-
ta o celular, ou seja, não danifica o aparelho. O Mokase 
pode ser carregado via USB e foi desenvolvido para os 
modelos iPhone 6, 6S e 7, além de alguns aparelhos an-
droid de outras marcas como Samsung e LG.
“Ok, mas onde vou servir o café?” é uma das principais 
dúvidas de quem conhece o Mokase. Pois saiba que a 

capinha possui um chaveiro que se transforma em um 
pequeno copo.

A fase de pré-venda da “capinha cafeteira” já terminou 
e o valor de venda foi €49, cerca de R$170, com dois 
sachês de café inclusos (que também são vendidos se-
paradamente).

Ainda não há previsão para uma nova remessa do pro-
duto, e a disponibilidade no Brasil não foi confirmada.

Fonte: traduzca.com
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consumida principalmente antes de engravidar e du-
rante o primeiro trimestre de gestação.

• Para o cabelo: quando utilizado em máscaras para o 
cabelo, o abacate aumenta a hidratação dos fios por 
ser rico em gorduras e vitaminas, tornando os cabe-
los mais brilhantes e macios. Veja um exemplo de re-
ceita de abacate para hidratar o cabelo.

• Para emagrecer: por ser rico em fibras, o abacate aju-
da a dar a sensação de estômago cheio e diminuir o 
apetite, controlando a fome e o consumo excessivo 
de alimentos. Porém, por ser uma fruta muito calórica 
e que tem muita gordura, só pode ser consumida em 
pequenas quantidades nas dietas de emagrecimen-
to.

• Para o cérebro: o principal benefício do abacate para 
o cérebro é melhorar a capacidade de memória, pois 
o ômega 3 melhora o funcionamento do cérebro por 
estimular a circulação sanguínea e aumentar a capa-
cidade de concentração.

Fonte: www.conquistesuavida.com.br

Os benefícios do abacate para a saúde incluem ajudar a 
hidratar a pele e os cabelos e melhorar a circulação san-
guínea, por conter gorduras saudáveis como o ômega 
3, que atua como antioxidante e melhora o controle do 
colesterol.

Além disso, o abacate também ajuda a melhorar o ren-
dimento do treino por ser rico em energia e a prevenir 
doenças cardíacas e câncer, por ser rico em vitaminas e 
antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico e 
previnem a formação de aterosclerose.

Abacate

abacate, ameixa, carambola, 
coco verde, figo, fruta do con-
de, goiaba, jaca, maçã, pera,

pêssego, seriguela e uva

escarola, hortelã e repolho; abóbora, gengibre, milho ver-
de, pepino, pimentão, quiabo 

e tomate.

Frutas verduras legumes
É ÉPOCA DE QUE?
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Propriedades do abacate

• Para a pele: os benefícios do abacate para a pele são 
principalmente combater estrias, rugas e celulite por 
ser rico em vitamina C, que ajuda na metabolização do 
colágeno, substância que dá firmeza à pele. Além dis-
so, essa fruta também tem antioxidantes que ajudam 
a proteger e a evitar o envelhecimento das células da 
pele, conferindo maior elasticidade e deixando a apa-
rência mais bonita e saudável. Veja uma boa receita de 
vitamina de abacate para ter a pele macia.

• Na musculação: quando consumido antes da ativida-
de física, o abacate ajuda na hipertrofia muscular, pois 
fornece energia para o treino e contém proteínas que 
ajudam na recuperação do músculo. Além disso, essa 
fruta também evita a fadiga muscular porque comba-
te os radicais livres que surgem devido ao exercício 
intenso, provocando o envelhecimento das células e 
facilitando o aparecimento da dor.

• Na gravidez: por ser rico em ácido fólico, o abacate na 
gravidez é importante para prevenir doenças congê-
nitas como problemas no sistema nervoso e espinha 
bífida, que é o mau fechamento da coluna vertebral 
do feto. Para obter esse benefício, esta fruta deve ser 



Essa preciosa lenda nos leva a revermos a for-
ma como enxergamos as coisas. A lenda fala 
de cooperação e de que como colaborando 
se consegue a igualdade, a harmonia e com a 
harmonia a felicidade. Ubuntu é uma filosofia 
de vida que se baseia nos princípios da leal-
dade, humildade, empatia e o respeito. 

“Um antropólogo visitou um povoado africa-
no. Ele quis conhecer a sua cultura e averi-
guar quais eram os seus valores fundamen-
tais. Assim que lhe ocorreu uma brincadeira 
para as crianças. Ele colocou um cesto de fru-
tas perto de uma árvore. E disse o seguinte 
às crianças:

- A primeira que chegar à árvore ficará com o 
cesto de frutas.

Mas, quando o homem deu o sinal para que 
começasse a corrida em direção ao cesto, 
aconteceu algo inusitado: as crianças deram 
as mãos umas as outras e começaram a cor-
rer juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo to-
dos desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram 
e repartiram as frutas.

O antropólogo lhes perguntou por que ti-
nham feito isso, quando somente um poderia 
ter ficado com todo o cesto. Uma das crian-
ças respondeu:

- 'Ubuntu'.  Como um de nós poderia ficar fe-
liz se o resto estivesse triste?

O homem ficou impressionado pela resposta 
sensata desse pequeno. Ubuntu é uma antiga 
palavra africana que na cultura Zulu e Xhosa 
significa ‘Sou quem sou porque somos todos 
nós’. É uma filosofia que consiste em acredi-
tar que cooperando se consegue a harmonia, 
já que se consegue a felicidade de todos.”

Ubuntu pra você!

Ubuntu, 
lenda africana sobre 

a cooperação
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ção. Os casos do Nubank, Uber e da Airbnb, que 
atuam respectivamente nos setores bancário, de 
transporte e de hospedagem são exemplos mar-
cantes de inovações em modelo de negócio.

As inovações de marketing ocorrem quando a 
empresa resolve explorar novos segmentos de 
clientes, quando cria novas categorias de merca-
dos, modifica estratégias de comunicação ou de 
canais de venda, ou quando muda seus métodos 
de atuação no mercado. Já as inovações orga-
nizacionais são internas e incluem por exemplo, 
novos métodos de treinamento, implantação de 
processos de qualidade total e reestruturação 
interna.

Por fim, todas essas inovações descritas podem 
ocorrer de forma incremental ou radical. As in-
crementais são resultado de pequenas melho-
rias ou mudanças nos produtos, serviços ou nos 
processos. Proporcionam pequenos avanços. Já 
as inovações radicais provocam mudanças drás-
ticas nos produtos, serviços ou processos. Pro-
porcionam mudanças de paradigma. São tam-
bém conhecidas como mudanças disruptivas ou 
de ruptura.

De todo o modo, a inovação surge como uma 
ferramenta prática para a diferenciação. A ideia é 
utilizar o novo como mecanismo para aumentar 
a capacidade da empresa competir em merca-
dos cada vez mais concorridos. No fundo, a ino-
vação é uma das mais importantes maneiras dis-
poníveis para a busca da vantagem competitiva. 

A inovação e a busca da
vantagem competitiva

por Lúcio Caldeira

Lúcio Caldeira é professor, palestrante, consultor e escritor, atuando nas áreas de Marketing e Gestão Estratégica. É autor dos 
livros: A Guerra do Café; e Revoluções no Café. Atua como comentarista do programa de TV - Café com TV, da TV Alterosa/SBT, 
e é colunista da Revista Cocatrel. É formado em Administração, especialista em Finanças, Mestre em Estratégia e Doutor em 
Marketing.

A inovação nada mais é do que a introdução da 
novidade ou seja: a exploração de novas ideias. 
De modo geral, a inovação é importante porque 
permite às empresas a conquista de uma vanta-
gem competitiva. Isso posto, percebe-se cada 
vez mais a orientação das organizações no sen-
tido de se criar o novo como forma de construir 
o futuro.

Existem basicamente seis tipos de inovação: de 
produto, de serviço, de processo, de modelo 
de negócio, em marketing e organizacional. As 
inovações de produto acontecem por meio de 
modificações nas características, no design ou 
nas embalagens e pretendem gerar novos be-
nefícios para os consumidores. As inovações de 
serviços ocorrem quando as empresas resolvem 
oferecer um novo serviço ao mercado ou quan-
do melhoram e/ou transformam os serviços que 
já prestava.

As inovações de processos existem quando 
ocorrem mudanças nos processos de produção 
dos produtos e/ou mudanças nas operações de 
serviços. Podem gerar ou não mudanças nos 
produtos e serviços, mas geralmente são pen-
sadas no sentido de gerar mais produtividade, 
mais velocidade, maior flexibilidade produtiva 
ou menor custo.

As inovações de modelo de negócio estão rela-
cionadas à forma como o produto é levado ao 
mercado ou ainda à maneira como a empresa 
conduz o negócio, que pode acontecer no modo 
de gerar receita e, também no modelo de opera-
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- 1 recolhedora de café Dragão Sol - ano 2000 - valor R$ 4.000,00.
Fone 9 9906-5863

- Colhedeira de forragens S250, Prêmio II. Tratar com Eliana: (35) 99979-1107.

- Vagão forrageiro SIAF, 16 m³, com depósito de ração para 1.4 tonelada. Tratar com 
Eliana: (35) 99 979-1107.

- Bomba Shineider,  4CV, monofásica, zero, ainda na caixa. Tratar com Eliana: (35) 
99 979-1107.

- Caminhonete Strada, prata, 1.4 fire, cabine estendida, ano 2010, um só dono (Pe-
reirão). Valor: R$21.000,00. Encontra-se em ótimo estado de conservação, com 4 
pneus novos, bateria nova e todos os impostos pagos em cota única. Tratar (35) 
99943-2255.

- Duas glebas, unidas, de terra – 122 ha, sendo uma gleba de 4 ha de café, o resto 
formado em pastagens braqueirão, cercada de água de queda natural.  A outra, 
com 1.42 ha – formado de pastagens. É possível que sejam plantados aproxima-
damente 12 alqueires de café. A propriedade fica a 5km de Santana da Vargem 
– estrada para Coqueiral. Tratar: (35) 99931-1263.

- Vende- se um sitio com 58 hectares a 17 km de Três Pontas com 30.000 pés de 
café produzindo, o restante com ótimas pastagens. Casa de colono, casa-sede com 
varanda, 3 quartos e 1 suite, 15 cavalos de energia, com terreiro acimentado, tulha. 
Interessados podem entrar em contato com Raquel pelo telefone (35) 9 9805-2442

-Rancho em Córrego do Ouro - Campos gerais, com 1500m com casa, luz ,30m de 
distância da água. Aceita-se troca por caminhão ou camionete. Tratar 99845-6493.

-Adubadeira Miname ano 2002. Bom estado de conservação. Tratar 9.9887-6205.

- 1 carreta Mecampo de 3 toneladas e 1 carreta Santa Isabel de 4 toneladas. Ambas 
em ótimo estado de conservação. Tratar com Fávio: (35) 99813-1953

- Casa no bairro Ouro Verde, situada à rua Nepomuceno, 356. Tratar com Adilson 
(35) 99955-8000

-Apartamento em Três Pontas com área de 180m², novo, na Av. Oswaldo Cruz, 110 
mesmo prédio loja Lounge, com 3 suítes, 4 banheiros, cozinha ampla, elevador, 
garagem para dois carros. Valor R$700.000,00. Tratar 99965-5518.
 
-Motor de Popa-Haupt-SL.Eletronic 7, 5HP, completo, revisado. Valor R$870,00.
Tratar 99925-4275.
    
-Abanadeira de café seminova marca Pinhalense. Tratar 99906-5863. 
 
-Apartamento em Três Pontas, na Av. Oswaldo Cruz em frente à Real Veículos, recém 
construído, 120m² de construção, possui elevador e garagem para 2 carros. Aceita-
-se troca em terrenos ou veículos. Tratar com Paulo: 99971-5364.  
 
-Chupim marca Pallini com motor e 6m de comprimento, 45 m de cabo. Tratar Nil-
son 99954-4340 ou 99706-3717.  

 - Chupim motor 5 cavalos, de 9 polegadas, ano 2014, super conservado. Tratar com 
João Paulo Tiso no telefone: 99911-5639.

-Abanador de Café marca Pinhalense tipo AB3, ano 2008. Valor R$6.500,00. Tratar 
(35) 99906-5863.   

- Mudas de Café em geral. Aceita-se encomendas. Tratar 99971-5245 ou 3265-6693.

- Casa em Três Pontas, situada na  Rua XV de novembro, 537, Catumbi, terreno de 
438,28 m², com área construída de 171 m². Tratar com Carlos 3266-2348 ou 99133-
2001.    
 
- Vendo ou troco: Roçadeira Lavrale ATD-8Rotação das navalhas: 1115 / Peso: 780 
kg / Potência Necessária: 70-100cv **equipamento novo foi usado apenas para tes-
te. Contato: (35)99971-6150 ou (35)99847-0430

- Vende-se grama Esmeralda. Excelente preço: R$ 5,00 o metro quadrado. Valor 
promocional. Vendas pelo telefone: 35 3265-2942 - Floricultura Primavera
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VENDE-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

Uma edificação situada em Três Pontas, com área construida de 
825,50m² e seu respectivo terreno com área de 899,30m², confrontando 
pela frente, em 29m, com a Travessa D’Aparecida, objeto da matrícula 
imobiliária nº 30.548 do SRI da Comarca de Três Pontas.

PROCURA-SE

- Terra para arrendar podendo ser terra nua ou com lavoura de café. Tratar 
9 9874-3487

- Procuro área para arrendar com lavoura de café ou terra para plantio de 
café. Tratar 35 9 9986-2227

- Sítio para arrendar. Tratar Fábio Pereira 9 9904-5870 ou 9 8819-5870

VENDE-SE OU TROCA-SE

- Catadeira de café: Mogiana ética pé de boi 2016 c/ regulagem de bitola. 
Único dono. Aceito troca em semitrator e esqueletadeira.
Mauro Fabiano 35 99970-1404

-Trator Agrale 4100 com carreta, capacidade 1,7m³, com roçadeira lavrale. 
Tratar 99925-4275.

- Casa em Alfenas com terreno de 400m², área construída de 80m², R. Fran-
cisco Esteves, 127, bairro Bosque dos ipês, próximo ao supermercado Alvo-
rada. Troca-se por sítio na região de Alfenas, Campos Gerais ou Três Pontas. 
Falar com João Ribeiro (Dão) no telefone: 35 98713-7404.

- Touro Nelore (mocho, tabapuã e guzerá) registrado por gado de corte. 
Tratar 9 9976-1963

- Casa em Três Pontas localizada na Rua: Cônego José Maria, Centro, com 3 
quartos sendo uma suíte, garagem para 3 carros, ampla cozinha e quintal. 
Tratar pelo 9 9825-2589

ALUGA-SE

- 2 Casas em Varginha uso comercial, sala, 3 quartos, banheiro, copa, cozi-
nha e garagem 2 carros, área de serviço. Av Manoel Diniz, 600 e 709 - Indus-
trial JK. Tratar 31 99637-8451.
 
-Galpão em Varginha 450m² instalações elétricas e hidráulicas novas. Av. 
Manoel Diniz 645, Industrial JK. Tratar 31 99637-8451. 

- Aluga-se apartamento em Belo Horizonte, Rua Professor Moraes, 501, 
apto 104. 3 quartos. Fone 3265-2451 (próximo ao Pátio Savassi)

- Barracão de 200m² em Santana da Vargem, na Av Nelson Pereira Vilela.
Tratar (35) 99971-6661

- Área rural para plantio de mudas de café com água. Localizado em Três 
Pontas na Fazenda Brejão a 17 km da cidade. Tratar 9 9166-0097

COMPRA-SE

- Trator cafeeiro New Holland tt3880f 4X4. Tratar 99906-5863.

- Trator Massey Ferguson 250X 4X4 ou 255X 4X4 Cafeeiro ano 1995. 
Tratar com José Rozendo 99906-5863

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- Apartamento em Belo Horizonte, na rua Prof. Moraes - Savassi (20m do 
pátio Savassi e próximo ao curso Determinante). Tratar: 35 98855-9963 ou 
98621-9524 ou 35 3265-2451.

- Presta-se serviços agrícolas de roçadeira, folear, trincha leve, adubadeira 
e esparramadeira. Disponibilidade de trator cafeeiro e padrão. Apenas 
nas proximidades de Três Pontas. Todos os serviços são prestados com 
óleo diesel incluso. Tratar com João Paulo Tiso, no telefone (35) 99911-
5639.

- Topografia em geral - Medição de fazendas, sítios e lotes. Georreferen-
ciamento INCRA e mapeamento aéreo com drones. Cadastro Ambiental 
Rural - CAR. Desmembramento, retificação e unificação de áreas. Contato: 
Gabriel Araújo 35 99817-3003.

- Projetos para crédito rural, PRONAF, PRONAMP, limite de crédito, laudo 
para CPR, tratar com Flávio Abreu nos telefones: 35 98864-7850 ou 35 
99910-1708.

- Aluga-se trator com trincha pesada, esqueletadeira e decotadeira, tratar 
com Wagner, nos telefones (35) 9 9816-7248 ou 9 9915-6863

- Trator com trincha pesada e conjunto Miaki completo. Tratar 9 9939-7083 



BASE PARA CRESCER,

PERTO PARA OUVIR E

SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

RASTREABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

CONFIANÇA




