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Estamos chegando ao final de mais um ano. O 
que podemos dizer é que, para a cafeicultura, 
2019 foi um ano de grandes oscilações de mer-
cado, de uma maneira geral, de cafés com baixa 
qualidade, muito por conta das intempéries cli-
máticas de 2018, mas que nos surpreendeu posi-
tivamente. A Cocatrel bateu novamente recordes 
importantes, como o de recebimento de café em 
anos de bienalidade baixa e a de entrada de no-
vos cooperados.

Os novos cooperados chegaram, mas é muito 
importante mencionar a confiança daqueles que 
sempre estiveram por aqui e também os que re-
tornaram, nos mostrando que estamos no cami-
nho certo, trabalhando muito para entregar efi-
ciência nos serviços prestados pela cooperativa.

A Universidade Cocatrel é um serviço prestado 
ao cooperado, com o objetivo de promover cur-
sos e capacitações, que auxiliem os produtores 
na produção dos cafés e também na gestão de 
suas propriedades. Em novembro, formamos a 
terceira turma do curso “Cafés Especiais: Ges-
tão da Qualidade”, a primeira em parceria com o 
Grupo Unis.

Na nossa plataforma de serviços estão também 
as feiras. Em novembro, a Cocatrel destacou-se 
na Semana Internacional do Café, patrocinando 
e participando de diversas atividades e promo-
vendo a marca Cocatrel para produtores, consu-
midores e, principalmente, para os importadores 
de cafés presentes no evento. A matéria de capa 
desta edição da revista traz a cobertura completa 
do evento.

Novembro também ficou marcado por uma rea-
ção positiva dos preços do café e o Lúcio Caldeira 
traça um panorama do comportamento do mer-
cado, que tem agradado bastante os produtores.

Enfim, nas próximas páginas da Revista Cocatrel 
você encontrará notícias, entretenimento e muita 
informação.

Boas festas e até 2020 com muita novidade e in-
formação relevante para todos vocês!

Boa leitura!
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BOX COCATREL

A ideia é que o consumidor escolha 
um tipo de plano e receba, mensal-

mente, os cafés Cocatrel em casa.
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Fim do ano se aproximando e é hora de planejar as ações 
para 2020. E foi exatamente esse o objetivo do último en-
contro do grupo Cafeína, que reuniu cerca de 50 mulhe-
res no auditório da Cocatrel.

Uma pesquisa para entender melhor o perfil do grupo 
foi aplicada e o mobilizador do Senar, Antônio Afonso de 
Oliveira, apresentou os cursos disponíveis para o próxi-
mo ano. Logo após,  a professora doutora do IF Sudo-
este de Minas, Danielle Pereira Baliza, palestrou sobre 
as “mulheres dos cafés”, título de um livro publicado por 
ela juntamente com a Aliança Internacional das Mulheres 
(IWCA).

Reunidas em grupos, as produtoras do Cafeína começa-
ram a formatar a ideologia do grupo, como missão, visão 
e valores, além de traçar o planejamento estratégico para 
2020, que será apresentado no próximo encontro.

Grupo Cafeína Cocatrel realiza 
encontro para planejar 2020

“Um grupo realmente sério se dá através de bases 
fortes. Precisamos nos organizar, planejar e saber 
quais direcionamentos devemos seguir. Por isso 
esse encontro foi tão importante e necessário. Por 
meio da pesquisa aplicada, a Cocatrel conhece-
rá exatamente o perfil das mulheres produtoras, a 
“persona” do Cafeína, para traçar os próximos pas-
sos do grupo. Além disso, as críticas, demandas e 
sugestões listadas na pesquisa serão compiladas 
para que ações sejam tomadas pela cooperativa, 
quando houver necessidade. É ouvindo seus coope-
rados que a Cocatrel conseguirá identificar necessi-
dades e transformar a realidade não só delas, mas 
de todo o seu quadro social”, afirma Ana Luisa Leite, 
relações institucionais da Cocatrel.



Curso de Cafés Especiais:Curso de Cafés Especiais:
gestão da qualidadegestão da qualidade
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A Universidade Cocatrel foi projetada para promover conhecimento e informação aos cooperados, para que estejam sempre 
atualizados e capacitados para tomar as melhores decisões nos seus negócios.

    O curso “Cafés Especiais: Gestão da Qualidade” terminou a terceira edição, dessa vez em parceria com o Grupo Unis, com o 
objetivo de capacitar os cooperados para a produção de cafés especiais e aprimorar a gestão de suas fazendas. Antes voltado 
apenas para a produção de especiais, o curso foi ampliado para que os produtores possam melhorar os processos de gestão e 
produção do café em suas propriedades.

Formatado em 11 módulos, o curso teve duração de 10 meses e abordou os temas: mecanização, ERP, pós-colheita, overview 
sobre degustação de cafés especiais, gestão financeira rural, mercado de café, mercado internacional de café, certificação e 
produção de cafés especiais, cooperativismo, gestão de custos e negociação estratégica.

No último dia de aula, os produtores aprenderam técnicas de negociação, com o especialista em Vendas, Marketing e Logística 
Warlei Tana. Logo após, receberam o certificado em uma confraternização no Restaurante Charneca.

“A parceria entre a Cocatrel e o Unis é muito importante para nós, produtores. O curso agrega muito conhecimento teórico, porém 
aplicável na propriedade, para o aprimoramento tanto da gestão da fazenda quanto da qualidade dos nossos cafés”, explica Laíz 
Mendonça Figueiredo, produtora e graduanda do curso.

O curso “Cafés Especiais: Gestão da Qualidade” terá nova edição em 2020 e, em breve, a Cocatrel abrirá as inscrições. Fiquem 
atentos às nossas redes sociais, site e aqui na Revista Cocatrel para não perder essa oportunidade!
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É preciso comemorar! A Cocatrel tem o orgulho de informar 
que seu cooperado Gilberto Caineli Basílio, da fazenda Zaro-
ca, está fazendo história. Ele acaba de ficar entre os produto-
res com os melhores cafés do mundo, inserindo Três Pontas 
no cenário internacional dos cafés especiais.

“O que está acontecendo na Zaroca é um sucesso e pode ser 
apenas o começo. Esse é melhor resultado obtido no municí-
pio de Três Pontas e estamos muito felizes por ter contribuído 
com isso. O mérito é todo do Gilberto e de sua equipe, mas 
a Cocatrel tem papel importante na orientação, tanto dos 
processos de pós-colheita como na promoção dos cafés dele 
ao redor do mundo, identificando os melhores mercados e 
sendo assertiva”, comemora Gabriel Miari, responsável pelo 
Cocatrel Direct Trade, setor exclusivo para cafés especiais e 
exportação da cooperativa.

No leilão que aconteceu em 26 de novembro, o café do Gil-
berto alcançou a 11ª oferta dentre todas, mesmo tendo sido 
classificado na 19ª posição. Ele receberá por cada saca do 
lote premiado o valor de R$5.030, cerca de dez vezes o pre-
ço do mercado do dia.

“É muito importante dizer que valores assim só são oferta-
dos em concursos. O preço de mercado não alcança tudo 
isso, mas cafés de qualidade, como os do Gilberto, podem 
receber ágios bastante substanciais. Que este seja apenas o 
primeiro de muitos casos de sucesso na região de ação da 
Cocatrel. Queremos que essa história seja espelho e reflita 
em muitos produtores que acham que não podem produzir 
cafés especiais. Com dedicação, com o apoio da equipe do 
Cocatrel Direct Trade e uma promoção bem feita, eles po-
dem sim produzir com muita qualidade”, afirma Gabriel.

Em leilão realizado pela BSCA,Em leilão realizado pela BSCA,
cooperado da Cocatrel recebe cooperado da Cocatrel recebe 

R$5.035 por saca de caféR$5.035 por saca de café
“Há quatro anos a Cocatrel vem trabalhando intensamente 
para mostrar ao mundo que temos excelentes cafés no sul de 
Minas. São muitas viagens a importantes feiras internacionais, 

Gilberto Caineli Basílio, 19º colocado no principal 
concurso de cafés especiais do mundo, o Cup of 
Excellence, comemora o resultado e o reconheci-

mento pela sua dedicação e empenho em todos os 
processos da produção dos grãos.

inúmeras reuniões com potenciais clientes, investimentos em 
cursos para os produtores e na exportação, que tem crescido 
exponencialmente, agregando valor aos cafés dos cooperados 
e sempre vislumbrando rentabilidade e reconhecimento para a 
cooperativa e, principalmente, para os produtores, que come-
çam a colher os frutos”, explica Marco Valério Araújo Brito, pre-
sidente da Cocatrel.

Para o Gilberto, esse prêmio é resultado de investimento, ges-
tão e da dedicação de uma equipe engajada. “Fico muito feliz 
com este resultado, que vem coroar um trabalho de uma grande 
equipe, formada pelos funcionários da fazenda e pelos especia-
listas da Cocatrel, que têm me apoiado muito nesse projeto da 
qualidade do café.”

A diretora da BSCA, Vanusia Nogueira, afirma que a qualida-
de dos grãos vencedores e o resultado do leilão evidenciam 
que, mesmo diante de dificuldades, os produtores brasileiros 
permanecem investindo nos cafés especiais. “Em um ano com-
plicado como este, encontramos frutos bem complexos e com 
qualidade elevadíssima. É um orgulho observarmos que nossos 
cafeicultores entenderam que o nicho de especiais é um cami-
nho importantíssimo para a produção sustentável e à agregação 
de valor. É através dessa gente que o café brasileiro acompanha 
as tendências mundiais do consumo e por causa delas que o 
Brasil é o principal fornecedor global de café em quantidade e 
qualidade", destaca.

Ela comenta que, além de descobrir os melhores cafés espe-
ciais brasileiros, o CoE tem o papel de unir os produtores do 
País com todo o mundo do café. “Essa conexão dos principais 
compradores internacionais com nossos cafeicultores estimula 
o avanço deles, que otimizam seus sistemas de produção para 
entregar os melhores cafés. O bacana é que esse processo não 
diferencia ninguém, como o exemplo do nosso campeão André, 
que vem da agricultura familiar, trabalha com a família e a espo-
sa em dois sítios, cuidam dos sítios, é corretor de café e também 
foi campeão brasileiro de Cup Tasters", conclui.

Realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) 
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee 
Excellence (ACE), o principal concurso de qualidade para café 
do mundo, o CoE - Brazil 2019, registrou, para o lote campeão, 
produzido por André Luis Águila Ribeiro, da Fazenda Pai e Fi-
lho, em Ibiraci (MG), o lance de R$ 33.706,53 por saca, o maior 
de todos os tempos.



Cocatrel participa de 
feira na Coreia

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

A Café Show está em sua 17ª edição em Seoul. 
A feira se consolidou na Coreia do Sul, que é um 
destino estratégico para os cafés brasileiros, pois 
o hábito de tomar café é recente no país, e vem 
crescendo graças à forte expansão de lojas espe-
cializadas e cafeterias na última década. 

 
A participação da Cocatrel se deu em um amplo 
estande no pavilhão do Brasil, onde houve degus-
tação permanente de cafés nacionais e sessões 
de cupping complementares. A Cocatrel levou 
amostras de cafés, que foram provadas por im-
portantes compradores e tiveram ótima aceitação. 
“Nossa participação foi extremamente positiva, fize-
mos bons contatos e começamos a estreitar o rela-
cionamento com o mercado coreano, que possui um 
mercado consumidor crescente, o que é muito bom 
para os cafés brasileiros e para a cooperativa”, afirma 
Marco Valério.
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Boas-vindas aos novos cooperados

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

MISSÃO
Proporcionar soluções de qua-
lidade e excelência, gerando 
segurança e sustentabilidade ao 
cooperado.

11 VISÃO
Ser reconhecida mundialmente 
como a melhor e mais segura 
cooperativa de café para fazer 
negócio e totalmente integrada 
com o cooperado.

22 VALORES
Cooperação, igualdade, cre-
dibilidade, fidelidade, solidez, 
segurança, comprometimento, 
inovação, transparência.

33

ADILSON PIRES FERREIRA

ANDRE ANTONIO FERNANDES

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA

ANTONIO LIBERIO DOS SANTOS

ANTONIO RONEI DIVINO

CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO

CARLOS PEREIRA DA SILVA

CELIA FERREIRA DE SOUZA

CLAUDINEI ANTONIO PEREIRA

CLERIO ASSIS DE OLIVEIRA

CLERIO LUIZ FERNANDES

DANIEL GARCIA CALDEIRA

DANNILO KENTENICH GARCIA SIQUEIRA

DIEGO JOSE PEREIRA

DIVINO JOSE DA SILVA

DUILHO AURELINO IRACI

EDE WILSON CLAUDIO

EDELWANYS DE CASTRO LIMA

FABIO DUTRA RAFAEL

GIOVANI DA SILVA

GRAZIELA TISO COSTA

HEDER LUCIO BERNARDES

HELIA MARIA ILA SILVA

HUGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

IVONE M SEBASTIAO GRANDOLFO

JAIME MOISES DA CRUZ

JOAO PEREIRA DOS SANTOS

JOSE ANTONIO MACHADO

JOSE MIGUEL GONCALVES DUTRA

JOSE RONALDO AVELAR

LEANDRO AURELIO DA SILVA

LUCIANO RODRIGUES AVILA

MARCIO GOMES AVELAR

MATHEUS RESENDE MIRANDA

NIVALDO ANTONIO DUTRA

PATRICIA AFONSO RODRIGUES

PAULO PEREIRA

ROGERIO VICENTE BARBOSA

SALOMAO MANSUR NETO

SAVIO BOAVENTURA PEREIRA DE SIQUEIRA

SERGIO APARECIDO JUVENAL

VICENTE PEDRO DE PAULA

WALDIVINO FRANCISCO DA COSTA
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que passou de R 4,17 para R$ 4,20. Por fim, na última 
semana, o mercado físico respondeu à alta da Bol-
sa norte americana e subiu mais 27 reais, fechando 
com preço médio de R$ 512 a saca. 

Enfim, novembro foi um mês de alta significativa 
para os preços do café, que subiu cerca de 63 reais 
por saca. O preço mais baixo negociado ocorreu nos 
dois primeiros dias úteis (1 e 4) e foi de R$ 435. O 
preço mais alto foi nos dois últimos dias do mês (28 
e 29), cotado a R$ 515. Isso representou uma dife-
rença de 80 reais por saca.

Embora existam rumores sobre quebra maior na 
safra brasileira de 2019 e também projeções sobre 
uma possível queda na safra futura - de 2020, existe 
também a ideia de que essa alta seja resultado de 
movimentações de fundos, que saíram de posições 
vendidas e iniciaram um movimento de compras no 
mercado, “empurrando” os preços para cima. 

O mês de dezembro será importante para mostrar 
ou uma sustentação desses preços, motivada por 
questões de fundamentos, ou uma queda de preços, 
resultado de possíveis realizações de lucro por parte 
dos fundos. Em todo o caso, os produtores foram ao 
mercado e realizaram vendas físicas e futuras, o que 
mostra a evolução do setor no sentido de aproveitar 
oportunidades que garantam preços melhores.
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Mercado de Café
Novembro foi um mês importante para os preços do 
café. No vencimento março da Bolsa de Nova Iorque, 
os preços evoluíram de 110,21 c/lb na primeira sema-
na para 110,25 c/lb na segunda semana, 111,65 c/lb na 
terceira semana e 118,31 na quarta semana. Por sua vez, 
esse movimento, marcado por uma alta maior da ter-
ceira para a quarta semana, foi acompanhado por uma 
alta significativa do dólar, que evoluiu de R$ 4,04 para 
R$ 4,17; R$ 4,20 e R$ 4,23 entre a primeira, segunda, 
terceira e quarta semana.

Resumindo, a alta que ocorreu nos preços físicos do 
café, representados nessa análise pelo tipo 6 bebida 
dura comercializado pela Cocatrel, foi de 26 reais da 
primeira para a segunda semana, motivada principal-
mente pela alta do dólar (de R$ 4,04 para R$ 4,17). A 
média de venda da primeira semana foi de R$ 449 a 
saca enquanto que a média da segunda semana ficou 
em R$ 475.

Da segunda semana para a terceira, o mercado físico 
subiu mais 10 reais, elevando o preço médio da semana 
para R$ 485 a saca. Houve aqui uma combinação de pe-
quena alta no preço de Nova Iorque com alta do dólar, 

por Lúcio Caldeira
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Aroma e sabor são outros dois critérios utilizados 
para medir a qualidade de um café e podem ser 
classificados em suave ou intenso. O aroma é a per-
cepção olfativa causada pelos gases liberados do 
café torrado e moído, após preparação da infusão. 
O sabor é a sensação causada pelos compostos 
químicos da bebida do café quando introduzida 
na boca. Aroma e sabor intensos significam odor 
e sabor mais perceptíveis tanto para o bom (fruta-
do, floral, caramelo, chocolate, etc.) como para o 
mal (medicinal típico da bebida rio). Os suaves são 
menos perceptíveis. Bebida, aroma e sabor depen-
dem, além dos cuidados no pós-colheita, do terroir, 
que engloba aspectos referentes à altitude, latitude, 
solo e clima. 

O corpo do café é avaliado a partir da percepção 
táctil de oleosidade e viscosidade na boca. O en-
corpado proporciona sensação táctil imediata, for-
te, intensa; o suave é mais tênue, podendo ser rala e 
aguada. A moagem é o sexto critério utilizado para 
análise do perfil do sabor e é medida com base na 
percentagem de retenção em peneiras granulomé-
tricas. Pode ser grossa, média ou fina. Por fim, a tor-
ração do café pode ser escura, média ou clara e é 
avaliada por meio do sistema Agtron. Nesse aspec-
to vale lembrar que a torra escura, em muitos casos, 
é utilizada para encobrir defeitos do café. 

Para os cafés da Cocatrel: Mokinha (categoria Tra-
dicional), Superior (categoria Superior) e Reser-
va (categoria Gourmet), os resultados do perfil do 
sabor apresentam resultados bem contundentes: 
100% arábica para todos; sabor e aroma intensos 
para todos; bebida dura para o Mokinha e o Supe-
rior, e mole para o Reserva. Todos cafés encorpados 
e com torra média. Tais resultados demonstram o 
compromisso da Cocatrel com a qualidade de seus 
produtos.

Cafés Cocatrel: cafés 100% arábica com qualidade 
certificada

Lançado em 2004 pela Abic (Associação Brasileira da 
Indústria do Café) o Programa de Qualidade do Café 
(PQC) está mudando a percepção dos consumidores 
brasileiros sobre a qualidade do café industrializado. 
Isso porque os selos de qualidade – Tradicional/Extra 
Forte, Superior e Gourmet ajudam o consumidor a 
identificar e classificar as várias marcas de cafés exis-
tentes. 

Aos poucos, o consumidor brasileiro aumenta o co-
nhecimento sobre o café e faz escolhas mais conscien-
tes e racionais. Tudo em função do posicionamento 
que as marcas criam, levando-se em consideração os 
critérios de classificação da Abic. 

Nesse ponto, vale ressaltar que a classificação nas três 
categorias acima listadas é feita com base em sete cri-
térios, que juntos formam o que é chamado de quali-
dade global da bebida. Eles formam o perfil do sabor 
do café. São eles: 1) Tipo do café; 2) Bebida; 3) Aroma; 
4) Sabor; 5) Corpo; 6) Moagem e 7) Torração. 

O tipo do café refere-se às possibilidades da compo-
sição da matéria prima utilizada por compor os blends 
dos cafés industrializados. A matéria-prima pode ser 
de cafés da espécie arabica ou canephora (conilon ou 
robusta). As quatro classificações são: 100% arábica; 
predominantemente arábica; predominantemente co-
nilon ou 100% conilon. Vale aqui reforçar a superiori-
dade de qualidade dos 100% arábica, considerada a 
espécie de melhor qualidade. 

A bebida é outro critério importante para a definição 
da qualidade. Diz respeito à percepção conjunta de 
aromas, grau de intensidade, sabores característicos e 
outros fatores. Pode ser rio, dura, apenas mole, mole 
ou estritamente mole, para os cafés da espécie ará-
bica, e simplesmente conilon para os da espécie ca-
nephora (conilon/robusta). O estritamente mole é o 
melhor em termos de bebida e o rio é o pior. As classi-
ficações intermediárias descritas mostram a evolução 
da qualidade do rio (pior) para o estritamente mole 
(melhor). 
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Superior no nome e no sabor
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A Cocatrel está lançando o café Cocatrel Superior e deseja, com isso, mudar a percepção 
dos consumidores de cafés industrializados. Oitenta e um por cento dos consumidores de 
café torrado e moído do Brasil são consumidores dos chamados cafés Tradicionais e Estra 
Fortes. Esses cafés, quando recebem o selo de certificação da Abic (Associação Brasileira da 
Industria do Café), apresentam qualidade aceitável com notas entre 4,5 e 6 em uma escala 
que vai de 0 a 10 pontos.

Geralmente, esses cafés são compostos por misturas de cafés arábicas de qualidade inferior 
com cafés da espécie robusta/conilon, considerados inferiores aos da espécie arábica. E ge-
ralmente são torrados de forma mais acentuada (torra escura), com o intuito de encobrir e/
ou disfarçar defeitos.

Foi pensando nisso que surgiu o Cocatrel Superior, um café 100% arábica com bebida dura 
para melhor, considerada de muito boa qualidade. Trata-se de um café premium, que é clas-

sificado como Superior pela Abic. Sua nota fica entre 6 e 7,2 
e utiliza-se uma torra mais clara, justamente para que os con-
sumidores possam perceber de forma clara o perfil de sabor 
desse café, que engloba aspectos como bebida, sabor, aro-
ma e corpo. 

O desafio está lançado. O Cocatrel 
Superior é um convite ao novo. Seu 
propósito é conquistar consumido-
res dos cafés tradicionais e extra 
fortes, que, diante da experiência 
sensorial, valorizarão um café 100% 
arábica do sul de Minas com selo da 
categoria superior. 

Café Cocatrel Superior: superior no 
nome e no sabor



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 novembro. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Coqueiral 75797

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 54687

3 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 45315

4 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 45006

5 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 29443

6 915 Antônio Rodrigues de Figueredo Neto Três Pontas 16687

7 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 14333

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 12246

9 2558 Sebastião Carlos Sarto Três Pontas 8302

10 4794 Raquel Assis de Andrade Claudino Coqueiral 7169

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 3395 Edenisio Vitor Pereira Campos Gerais 46

2 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 49

3 5780 Vitor Sergio Pereira Nepomuceno 53

4 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 62

5 6140 Paulo Henrique Pereira Campos Gerais 110

6 5757 Sergio Lucio Moura Nepomuceno 111

7 18060 Maria De Lourdes Martins Souza Três Pontas 126

8 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 129

9 5096 Vitor Carlos de Abreu Nepomuceno 130

10 4297 Edvaldo Pereira Campos Gerais 131

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 1080 Geraldo Magela Correa (Comunitario) Três Pontas 2

2 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 4

3 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 5

4 5699 Evandro de Oliveira Brito Campos Gerais 6

5 5705 João Batista Garcia Nepomuceno 7

6 902 João Perreira (Comunitario) Campos Gerais 8

7 3158 Vicente Luiz Silvestrini (Comunitario) Nepomuceno 8

8 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 9

9 5845 Terezinha Silva de Jesus (Comunitario) Nepomuceno 9

10 19910 Fabiano Helton Ribeiro Nepomuceno 9

LA
TI

C
ÍN

IO
S

14 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 33



Cheesecake de morango

Que tal utilizar receitas com queijos e laticínios da Cocatrel nas ceias das 
festas de fim de ano?

Para ajudá-los, vamos publicar aqui uma sobremesa maravilhosa, que com 
certeza agradará em cheio seus convidados!

Ingredientes:

• 2 bandejas de morango bem picadi-
nhos

• 250g açúcar cristal
• 1 colher (sopa) de suco de limão
• 2 colheres (sopa) de água gelada

• 150g farinha de trigo
• 75g manteiga Cocatrel gelada
• 1 ovo
• 50g açúcar
• 1 colher (café) de sal
• 1 colher (sopa) água gelada
 
• 300g cream cheese
• 200ml creme de leite fresco
• 60g açúcar refinado
• Gotas de essência de baunilha
• 1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de Preparo

1. Começar pela compota de morangos. Levar ao fogo os morangos, o açúcar, o suco de limão e a água. 
Cozinhar em fogo baixo até o ponto de encorpar e conseguir ver o fundo da panela. Reserve e deixe 
esfriar.

2. Para a massa, comece misturando a farinha, o sal e o açúcar. No processador bater juntamente com 
a manteiga gelada até virar uma farofa úmida. Sempre processando adicionando o ovo e logo em 
seguida a água gelada. Abrir a massa bem fininha (cerca de 1cm) num tabuleiro e levar ao forno pré-
-aquecido a 200°C por aproximadamente 15 a 20 minutos, até que doure bem. Depois de fria voltar 
ao processador para transformar em uma farinha grossa. Reservar.

3. Na batedeira, bater o creme de leite fresco até o ponto de chantili. Em outra vasilha, bater também na 
batedeira o cream cheese com o açúcar, o suco de limão e a essência de baunilha. Fora da batedeira, 
misturar com o auxílio de uma espátula o chantili e manter a mistura sempre na geladeira.

4. Montar em camadas a farinha da massa, o creme e a compota. Pode ser servida em taças individuais, 
copos ou em vasilhames maiores.

LA
TIC

ÍN
IO

S

15REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 33



inovação 
que gera 
resultados

agrocp
agro

agrocp

agrocpinovação 
que gera 
resultados

agro

inovação 
que gera 
resultados

Desejamos um 2020 repleto de produtividade 



inovação 
que gera 
resultados

agrocp
agro

agrocp

agrocpinovação 
que gera 
resultados

agro

inovação 
que gera 
resultados

Desejamos um 2020 repleto de produtividade 





19REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 33

Foram três dias intensos de atividades, três dias 
que confirmaram a grandeza da Cocatrel den-
tro do cenário cooperativista e da cadeia do 
café. Há três anos participando e patrocinando 
a Semana Internacional do Café, a Cocatrel foi 
a pioneira ao entender e acreditar que ali seria 
o local ideal para se fazer a conexão entre os 
produtores com consumidores, torrefadores, 
importadores e tudo o que acontece a partir 
do momento em que o café sai dos armazéns 
da cooperativa.

“A Semana Internacional do Café é um evento 
que se consolidou no Brasil e do qual a Coca-
trel sente-se muito orgulhosa por fazer parte 

de sua história. A SIC representa toda a cadeia 
produtiva, comercial e industrial do café, atrain-
do cada vez mais o público internacional, prin-
cipalmente torradores e compradores e tam-
bém os produtores, que este ano participaram 
ativamente da feira. O objetivo principal da Co-
catrel, enquanto cooperativa, é agregar valor 
para os cooperados, expondo positivamente a 
marca, sempre inovando com lançamentos de 
produtos e participando de atividades como a 
hackathon e o encontro de mulheres promovi-
do pela Aliança Internacional do Café”, afirma 
Marco Valério Araújo Brito, presidente da Co-
catrel.

Cooperativismo, bons negócios e inovação:
Cocatrel atrai público na Semana Internacional do Café

A Cocatrel participou ativamente da programação da SIC, destacando-se nas ações institucionais, 
cuppings, reuniões com importantes traders, hackathon e lançamento de produtos

C
A

PA
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Cooperativismo

A tarde do dia 20 de novembro foi marcada 
pela abertura da SIC e pela participação do go-
vernador de Minas Gerais, Romeu Zema, que 
enalteceu a importância da cafeicultura, afir-
mando que o agronegócio foi a única atividade 
que cresceu sistematicamente nos últimos 20 
anos. Além dele, estiveram presentes o minis-
tro da Agricultura em exercício, Marcos Pontes; 
o vice-governador de Rondônia, José Jodan; 
a secretária estadual de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Valen-
tini; o presidente da Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA), João Martins da Silva Jú-
nior; o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato; e o presidente da Frente Parlamentar 
do Café, Emidinho Madeira. 

A comitiva do governador visitou a feira e fez 
questão de parar no estande da Cocatrel para 
conversar com os diretores e os produtores que 
estavam presentes. Eles aproveitaram para de-
gustar os produtos da Cocatrel como queijos, 
cafés, chocolates e a nova linha de gelatos, lan-
çamento da cooperativa na SIC.
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Cafeína Cocatrel

Na sexta feira, 22 de novembro, foi o dia em 
que as mulheres se reuniram para falar de café. 
As produtoras do Cafeína Cocatrel participa-
ram do “IWCA Regional Leadership Summit 
– Latin America & Caribbean”, onde puderam 
ouvir mulheres de referência no cenário cafeei-
ro internacional. Para representar todas as co-
operativas do País, a relações institucionais da 
Cocatrel e coordenadora do Cafeína, Ana Luisa 
Leite, foi uma das palestrantes convidadas para 
a mesa de debates. Em seu discurso, Ana Luisa 
falou sobre a criação do Cafeína, os objetivos e 
da seriedade do grupo, ressaltando a intenção 
da Cocatrel de empoderar essas mulheres atra-
vés da informação, capacitação e conhecimen-
to, para que possam ter autonomia para nego-
ciar e tomar importantes decisões na gestão de 
seus negócios.

Ela também emocionou a plateia ao destacar a 
relevância do cafeicultor para a cadeia produti-
va e enfatizou que sem eles nada seria possível, 
nem mesmo a realização da SIC, uma vez que é 
por eles que tudo começa, e é por isso mesmo 
que a diretoria da Cocatrel considera de suma 
importância a participação da cooperativa no 
evento.

“Somos a cooperativa com o maior número de 
mulheres no quadro social e temos muito or-
gulho disso. O Cafeína Cocatrel ganhou muita 
visibilidade tanto no Brasil quanto no exterior, 
porque é conduzido com muita seriedade, re-
ciprocidade e com todo apoio da nossa gestão. 
Já exportamos para a Alemanha um container 
de cafés finos produzidos pelas mulheres do 
Cafeína e já temos vários outros negócios en-
gatilhados para elas. Este evento do IWCA aqui 
na Semana Internacional do Café chegou para 
coroar um ano muito positivo e produtivo para 
essas mulheres e, consequentemente, para a 
Cocatrel”, reitera Marco Valério.
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Hackathon Agro Up

Outra inovação que já não é novidade na Co-
catrel foi a Hackathon Agro Up. Assim como 
na Expocafé, a Cocatrel investiu nos jovens ha-
ckers, que passaram 48 horas com o desafio 
de trazer soluções para a gestão das fazendas 
dos produtores de café. 

Os 45 desenvolvedores formaram nove gru-
pos para tentar encontrar alternativas para 
três grandes problemas dos cafeicultores de 
Minas Gerais: “como ajudar os produtores de 
café das regiões montanhosas?”, “Como admi-
nistrar as finanças no setor?” e “como automa-
tizar a secagem dos grãos?”.

A equipe vencedora foi a Reditus, que trouxe 
a ideia de uma plataforma de gestão que per-
mitirá a inserção dos dados no sistema pelo 
comando de voz, através de um chatbot. A ino-
vação simplificará a vida do produtor que não 
precisará mais perder tempo digitando tantos 
números na planilha, precisando apenas “ditá-
-los” para que o próprio sistema os insira no 
programa. O grupo ganhou o prêmio de R$ 5 
mil.

Inovação

Assim como nos outros anos, em 2019 a 
Cocatrel chegou na SIC cheia de novida-
des. Além da linha de presentes, a coope-
rativa lançou mais cafés da linha Montrês:  
Âmbar e Terracota, além do Sépia e Coral 
lançados recentemente. Outra novidade 
foi o Gelato Cocatrel, em dois sabores: 
mocaccino (café com chocolate) e iogurte 
com amarena, produzidos com leite, café e 
iogurte natural Cocatrel. Houve ainda o lan-
çamento do Box Cocatrel, clube de assina-
turas em que o cliente pode optar por um 
plano trimestral ou anual, e receber, men-
salmente, os cafés Cocatrel em casa. 

Durante a SIC, o planos de assinaturas fica-
ram disponíveis para os visitantes, que cur-
tiram a novidade e aderiram ao Box.
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Cocatrel Direct Trade

Os negócios também fazem parte da Semana 
Internacional do Café. O estande da Cocatrel 
tornou-se vitrine e ponto de encontro para 
reuniões entre os traders da Cocatrel com os 
principais importadores de café do mundo. 

A participação de empresas, compradores 
e torrefadores cresce anualmente e por isso 
a Cocatrel vem investindo em sessões de 
cupping e no relacionamento com seus clien-
tes durante o evento.
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RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR 
JUSTA CAUSA DO EMPREGADO

6. Embriaguez Habitual ou em Serviço 
A embriaguez deve ser habitual. Só haverá embriaguez 
habitual quando o trabalhador substituir a normalidade 
pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológi-
co ou não. 

7. Violação de Segredo da Empresa 
A revelação só caracterizará violação se for feita a tercei-
ro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a 
possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. 

8. Ato de Indisciplina ou de Insubordinação 
Tanto na indisciplina como na insubordinação existe aten-
tado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo 
simples fato de sua condição de empregado subordina-
do. 

9. Abandono de Emprego 
A falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz 
presumir o abandono de emprego, conforme entendi-
mento jurisprudencial.

10. Ofensas Físicas 
As ofensas físicas constituem falta grave quando têm rela-
ção com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou 
contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa.

11. Lesões à Honra e à Boa Fama 
São considerados lesivos à honra e à boa fama gestos ou 
palavras que importem em expor outrem ao desprezo de 
terceiros 

12. Jogos de Azar
Jogo de azar é aquele em que o ganho e a perda depen-
dem exclusiva ou principalmente de sorte. 

13. Atos Atentatórios à Segurança Nacional 
A prática de atos atentatórios contra a segurança nacio-
nal, desde que apurados pelas autoridades administrati-
vas, é motivo justificado para a rescisão contratual.  

E a nova alteração: a perda da habilitação ou requisitos 
para o exercício da profissão, em decorrência de conduta 
dolosa do empregado.

Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

Justa causa é todo ato faltoso do empregado que faz de-
saparecer a confiança e a boa-fé existentes entre as par-
tes, tornando indesejável o prosseguimento da relação 
empregatícia. Os atos faltosos do empregado que justi-
ficam a rescisão do contrato pelo empregador tanto po-
dem referir-se às obrigações contratuais como também à 
conduta pessoal do empregado que possa refletir na re-
lação contratual. Observe-se que imputar uma justa causa 
ao empregado sem esta existir poderá ensejar, em alguns 
casos, uma indenização por danos morais.

Com base no artigo 482 da CLT, são os seguintes atos que 
constituem justa causa para a resolução do contrato de 
trabalho pelo empregador:

1. Ato de Improbidade
A improbidade é toda ação ou omissão desonesta do 
empregado, que revelam desonestidade, abuso de con-
fiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si 
ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos 
pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. 

2. Incontinência de Conduta ou Mau Procedimento 
A incontinência revela-se pelos excessos ou imodera-
ções, entendendo-se a inconveniência de hábitos e cos-
tumes, pela imoderação de linguagem ou de gestos. 
Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, 
pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de 
trabalho e à empresa. 

3. Negociação Habitual 
Ocorre justa causa se o empregado, sem autorização ex-
pressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exer-
ce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando 
o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade 
que, embora não concorrente, prejudique o exercício de 
sua função na empresa. 

4. Condenação Criminal 
O despedimento do empregado justificadamente é viável 
pela impossibilidade material de subsistência do vínculo 
empregatício, uma vez que, cumprindo pena criminal, o 
empregado não poderá exercer atividade na empresa. 

5. Desídia 
A desídia é o tipo de falta grave que, na maioria das ve-
zes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que 
se vão acumulando até culminar na dispensa do empre-
gado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa con-
figurar desídia. 

Café com Lei
JU

R
ÍD

IC
O

25REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 33



“As cooperativas são organizações autônomas, de 
ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se 
firmarem acordos com outras organizações, incluin-
do instituições públicas, ou recorrerem a capital 
externo, devem fazê-lo em condições que assegu-
rem o controle democrático pelos seus membros e 
mantenham a autonomia da cooperativa.”

O empreendimento cooperativo é (tem de ser) 
autônomo e independente, por excelência. Em 
primeiro lugar, por ser iniciativa concebida pela 
conjugação de esforços do quadro social (mem-
bros) e moldar-se pela autogestão (governo pelos 
próprios meios), o sucesso ou o insucesso do em-
preendimento afetam unicamente associados; em 
segundo lugar, em razão de a gestão ser exclusivi-
dade dos associados, não se cogita de influência 
externa, especialmente para assegurar privilégios 
em detrimento da coletividade de cooperados. 

Por isso, é indispensável que a cooperativa seja 
blindada para evitar a ingerência política ou de 
qualquer outra força exterior ao meio social (sindi-
cal, classista etc.).

Em síntese, qualquer tratativa negocial ou iniciati-
va que envolva a participação de pessoas, entida-

sob o olhar jurídicosob o olhar jurídico

des ou órgãos externos não pode afetar o controle 
(democrático) pelos próprios associados, imputar-
-lhes prejuízo ou tratamento injusto e nem implicar 
privilégios ou favores aos administradores ou exe-
cutivos das cooperativas.

O princípio em questão refere-se aos valores da 
democracia, transparência e honestidade.
Em nosso marco regulatório, encontra eco no art. 
5º, XVII e, especialmente, XVIII, da Constituição Fe-
deral, cujo inciso/dispositivo adverte: “A criação de 
associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independe de autorização, sendo vedada a interfe-
rência estatal em seu funcionamento.” Em sede de 
legislação infraconstitucional, a referência é o art. 
4º da Lei Cooperativista, com ênfase ao seu inciso 
IX.

O fato da não ingerência do Estado no funciona-
mento da cooperativa não impede (à luz do pró-
prio dispositivo constitucional) o livre exercício da 
regulamentação (de conformidade com os prin-
cípios e a orientação legal superior) e supervisão 
por órgãos estatais.

Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel
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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.

AUTONOMIA

E INDEPENDÊNCIA
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Em 1915, a fazenda Zaroca era conhecida como Jarara-

ca e pertencia à dona Maria Brito, avó de Gilberto. Na-

quela época, a produção de café ainda era muito bai-

xa devido à falta de tecnologia e à grande dificuldade 

das máquinas agrícolas caminharem nas plantações de 

café da montanha. Após a morte de Dona Maria, a fa-

zenda ficou abandonada por algum tempo e, em 2015, 

exatamente 100 anos depois, Gilberto decidiu retomar 

a gestão da propriedade e iniciar uma nova etapa, a 

produção de cafés especiais.

Quando assumiu a fazenda, Gilberto plantou novas la-

vouras, com variedades criteriosamente selecionadas 

para a produção de cafés especiais. Ele plantou muitas 

árvores, recuperou nascentes e investiu em infraestru-

tura e tecnologia. 
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Gilberto Augusto Basílio
Fazenda Zaroca
Variedade: Bourbon Amarelo 

Altitude: 1.180m 

Café com notas bem marcantes de frutas vermelhas e uva

Gilberto ficou na 19ª colocação no principal concurso 

de cafés especiais do mundo, o Cup of Excellence, ten-

do a saca de seu café alcançado o lance de R$5.035 

no leilão realizado pela Associação Brasileira de Cafés 

Especiais (BSCA). Veja reportagem na página 7.

 

“Fico muito feliz com este resultado, que vem coroar 

um trabalho de uma grande equipe, formada pelos fun-

cionários da fazenda e pelos especialistas da Cocatrel, 

que têm me apoiado muito nesse projeto da qualidade 

do café”. “Fico muito feliz com este resultado, que vem 

coroar um trabalho de uma grande equipe, formada 

pelos funcionários da fazenda e pelos especialistas da 

Cocatrel, que têm me apoiado muito nesse projeto da 

qualidade do café.”
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Na fazenda Rancho Grande, a produção de café come-

çou em 1933, quando o Sr. Aneite Reis herdou 5 hec-

tares de lavouras. Ao longo do tempo,  as técnicas de 

produção da fazenda foram desenvolvidas e aprimo-

radas por meio de muito esforço e dedicação de seus 

gestores. 

Hoje a fazenda é administrada por José Carlos dos 

Reis e seu filho Flávio Reis. A missão da fazenda é pro-

duzir cafés da mais alta qualidade, sem negligenciar 

a importância de proteger o meio ambiente e cuidar 

do bem-estar de seus funcionários, com o objetivo de 

continuar melhorando a qualidade do café visando à 

satisfação do consumidor.

José Carlos dos Reis
Fazendinha Nossa Sra. Aparecida
Variedade: Acaiá 
Altitude: 970m 
Café com notas bem marcantes de frutas vermelhas e vinho, lembrando também 
fumo de rolo

 “Foi muito gratificante ter ganhado esse prêmio, pois 

isso comprova que estamos no caminho certo. Já há 

algum tempo estamos investindo em cafés especiais 

e uma conquista como essa nos mostra que estamos 

conseguindo manter o padrão. Esse é o terceiro ano 

consecutivo que conseguimos colocar a fazenda entre 

os melhores cafés da Cocatrel. É muito importante des-

tacar o trabalho que a cooperativa vem fazendo com os 

produtores, trazendo novos procedimentos, novos mer-

cados e nos dando respaldo quando dúvidas surgem! 

Com certeza é uma parceria de sucesso!”

Na foto, Flávio Reis, filho de José Carlos Reis, recebe 

a premiação dos Melhores Cafés Cocatrel 2019/2020.
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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

Consumo mundial de café em
2019 atinge 168 milhões de sacas
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Consumo mundial de café em
2019 atinge 168 milhões de sacas

O consumo mundial de café estimado para este 
ano de 2019 deverá atingir 167,90 milhões de sa-
cas de 60kg, das quais 116,88 milhões, que cor-
respondem a 70%, deverão ser consumidas por 
países importadores e 51,02 milhões por países 
produtores de café, cujo montante representa 30% 
do consumo global. 

Com base nessa estimativa, se for estabelecido 
um ranking das seis regiões consumidoras de café 
no mundo em 2019, constata-se que a Europa se 
destaca em primeiro lugar no consumo mundial 
com 54,54 milhões de sacas, volume que repre-
senta 32% do total. Em segundo lugar, figura Ásia 
& Oceania, com 37,84 milhões de sacas, responsá-
vel por 23%. Na sequência, em terceiro, América 
do Norte, com 30,96 milhões de sacas (18%); em 
quarto, América do Sul, com 27,14 milhões de sa-
cas (16%); em quinto, África, com 11,94 milhões de 
sacas (7%); e, por fim, América Centro & México, 
com 5,57 milhões de sacas (3%).

Neste mesmo contexto de avaliação da performan-
ce da cafeicultura mundial, como o Brasil é o maior 

produtor e exportador e segundo maior consumi-
dor, vale também ressaltar que as exportações bra-
sileiras de café nos dez primeiros meses de 2019 
atingiram 34,05 milhões de sacas, volume vendido 
ao exterior que supera as exportações verificadas 
nesse mesmo período nos quatro anos anteriores, 
que foram respectivamente: 30,27 milhões de sa-
cas (2015), 27,73 milhões de sacas (2016), 24,93 
milhões de sacas (2017) e, por fim, em 2018, cujas 
exportações no mencionado período atingiram 
27,73 milhões de sacas.

Os dados estatísticos que permitem realizar estas 
análises da performance do consumo mundial de 
café e das exportações dos Cafés do Brasil foram 
extraídos do Relatório mensal outubro 2019, do 
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil - Ce-
café, cujas edições, desde março de 2015, estão 
disponíveis na íntegra no Observatório do Café do 
Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embra-
pa Café.

Fonte: Embrapa Café/Notícias Agrícolas
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O adulto é um pequeno besouro (coleóptero) de 
coloração escura e brilhante, cuja fêmea (apenas) 
é provida de asas, o que permite à mesma uma 
locomoção bem mais rápida em relação ao ma-
cho.  O ciclo da praga (ovo a adulto) ocorre em 
média em 27 a 28 dias, podendo se estender em 
condições climáticas adversas, como por exemplo, 
chuvas abundantes e prolongadas. Trata-se da se-
gunda praga em importância econômica do café 
arábica e primeira em café robusta.

Seus prejuízos, praticamente todo cafeicultor já 
conhece : frutos danificados pelas perfurações 
com consequente queda de rendimento de café 
em coco/café beneficiado, como também per-
da de qualidade na classificação (aspecto e tipo). 
Em peso, pode causar até 21% de perda, ou seja, 
12,6kg/saca beneficiada.

Recomenda-se atualmente iniciar o monitoramen-
to a partir do mês de novembro, ou setenta dias 
após a primeira florada, período em que as fêmeas 
vão  à busca por frutos adequados à postura, deno-
minado “período de trânsito da broca” estenden-
do-se até janeiro, e em anos de múltiplas floradas, 
até fevereiro. Nesta época(frutos ainda aquosos) 

nota-se o início da perfuração dos frutos,  ainda 
rasa, sem haver a postura dos ovos, sendo a me-
lhor fase para o controle da broca, de acordo com 
as recomendações das empresas fornecedoras 
de inseticidas. Logo, se faz necessário monitora-
mento de 30/30 dias.

Algumas das principais condições favoráveis ao 
ataque :

• frutos remanescentes de colheita anterior, 
tanto na planta como no chão;

• lavouras abandonadas próximas à proprieda-
de;

• floradas desuniformes (neste caso, temos 
grãos em fase leitosa em várias épocas sub-
seqüentes);

• lavouras fechadas, ou sombreadas, com pou-
ca luminosidade (atenção aos talhões de face 
noruega como também aos talhões adensa-
dos);

• lavouras irrigadas;
• colheita tardia, (enquanto não “limpamos“ a 

lavoura, a praga prossegue seu ciclo reprodu-
tivo nos grãos atacados, principalmente onde 
não houve controle).

BROCA
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Como medidas de controle, podemos citar :

• a mais importante é uma “ colheita capricha-
da “, que inclui um bom repasse, onde procu-
ramos não deixar frutos nas plantas e/ou no 
chão, sendo este o controle mais eficiente;

• existe o controle biológico, através de alguns 
fungos dos gêneros Beauveria, Metharizium e 
Spicaria, porém sua população pode ser re-
duzida pela aplicação de fungicidas destina-
dos ao controle de outras doenças, perdendo 
assim a eficiência no controle.  Outra alternati-
va biológica é através da dispersão na lavoura 
de café, de inimigos naturais da broca, como 
por exemplo, vespa de Uganda, vespa do 
Togo e vespa da costa do Marfim. Para isso, 
é necessário a orientação  de um profissional 
capacitado neste manejo;

O controle químico, determinado pelo índice de 
dano econômico(1 a 2%). Após a proibição do 
uso do endossulfan, atualmente pode ser reali-
zado principalmente através de produtos à base  
de:

- metaflumizone
- bifentrina + acetamiprido;
- cyantraniliprole;
- clorantraniliprole;
- clorantraniliprole + abamectina;
- clorantraniliprole + thiametoxan, e
- clorpirifós + enxofre(0,5%).

Logo, diante do exposto, devemos estar aten-
tos às épocas específicas de desenvovimento 
da broca, intensificando seu controle quando 
necessário e se possível, sempre buscando a 
orientação de algum dos técnicos ou enge-
nheiros agrônomos de nossa equipe, pois o 
controle sem um manejo integrado irá provo-
car grande desequilíbrio no meio ambiente.

Assim, estaremos maximizando nossos resulta-
dos, o que sem dúvida refletirá em produtos e 
ambiente de melhor qualidade.

Colaboração : Augusto C. M. Gomes
Eng° Agr° Depto Técnico Cocatrel
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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
2017 194,9 75,0 71,2 42 86,8 40,3 1,4 14,4 80 187,5 173,5 268,5 1235,5
2018 347,2 262,2 180,6 38,9 23,9 9,9 1,0 36,3 68,1 105,4 272,8 264,0 1610,3
2019 126,0 247,0 215,0 88,0 80 0 4,6 6,4 75 64,4 204,7 - -

Dados pluviométricos: Nepomuceno
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2017 222,5 30,0 130,5 48,0 89,5 47,5 0 2,5 45,0 97,0 96,5 266,5 1075,5
2018 234,5 94,5 88,0 20,0 19,0 24,5 1,0 65,0 53,0 133,0 290,5 313,0 1336,0
2019 149,0 281,0 249,0 42,5 50 0 2 6 73 76 211,5 - -

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2017 179,0 31,0 53,0 44,0 75,0 30,5 0 5,0 65,0 175,0 125,0 237,0 1019,5
2018 291,0 66,0 142,5 25,0 20,0 37,0 1,0 55,0 66,0 153,0 378,5 342,5 1577,5
2019 110,5 331,0 280,0 122,5 59 0 11 31 70 12 180 - -

Dados pluviométricos: Coqueiral
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2017 143,5 49,5 25,6 52,1 64,5 3,92 0 0 57,7 148,7 87,8 243,0 876,32
2018 330,0 144,0 168,0 18,1 20,0 53,7 2,0 79,5 97,2 178,4 336,8 237,0 1664,7
2019 95,8 243,4 220,7 66,6 43 0 9,6 7,5 61 40,6 143 - -

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2017 277,0 141,0 168,5 22,0 35,0 125,0 0 42,0 0 193,5 315,0 167,5 1486,5
2018 383,0 89,5 265,5 50,0 22,0 17,0 1,0 99,5 76,0 174,5 300,0 225,0 1703,0
2019 109,0 336,0 246,5 90,0 52 6 10 25 71,5 84 178 - -

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

2018 - - - 12,0 27,0 22,0 1,0 45,0 144,0 205,0 382,0 333,0 1171,0
2019 152,0 340,0 298,0 82,0 76,5 0 5,5 23,5 63 25 151,5 - -

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

2018 - - - 11,5 17,0 19,0 1,0 120,0 99,0 179,0 343,0 311,0 1100,5
2019 145,5 285,0 165,0 79,0 43 12 1 8 62,5 161 190,5 - -

Dados pluviométricos: Guapé
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 - - - - - - - - 70 52 161 - -



duzindo assim o processo de erosão e consequente-

mente perdas das camadas superficiais do solo, além 

disso a MO também acarreta em maior porosidade 

do solo e diminuição da compactação, dessa forma, 

favorecendo o melhor desenvolvimento radicular das 

plantas.

A matéria orgânica pode gerar cargas negativas, au-

mentando assim a capacidade de troca de cátions 

(CTC) do solo, fato extremamente vantajoso para a fer-

tilidade do solo devido a maior retenção de nutrientes 

e consequentemente diminuindo assim perdas dos 

nutrientes por lixiviação.

As propriedades biológicas do solo são melhoradas 

devido aos microrganismos presentes na matéria or-

gânica e também devido a M.O. fornecer energia para 

os microrganismos no solo. Por isso, vários são os be-

nefícios proporcionados pelo fornecimento de maté-

ria orgânica no solo, salientando que várias podem ser 

as fontes de matéria orgânica.

Fonte: Café Point
Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira
Departamento Técnico da Cocatrel
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Os benefícios da matériaOs benefícios da matéria
orgânica além doorgânica além do

fornecimento de nutrientesfornecimento de nutrientes

A matéria orgânica (MO) é formada de organismos, re-

síduos vegetais e resíduos animais em decomposição. 

Ela é capaz de alterar as propriedades físicas, químicas 

e biológicas do solo, dessa forma, podendo interferir 

no crescimento e desenvolvimento das plantas.

A matéria orgânica quando mineralizada pode atuar 

no fornecimento de nutrientes essenciais para o de-

senvolvimento das plantas, como nitrogênio (N), fós-

foro (P), potássio (K) e micronutrientes. No entanto, 

os benefícios proporcionados pela M.O. vão muito 

além do fornecimento de nutrientes, ela pode atuar 

também na disponibilidade de fósforo, visto que o P 

é um nutriente que apresenta grande fixação com o 

solo, e por isso não fica disponível para absorção pelas 

plantas. Nesse sentido, os ácidos orgânicos liberados 

a partir da decomposição da matéria orgânica atuam 

competindo com os sítios de adsorção de P, dessa for-

ma, deixando o P mais disponível para a adsorção pe-

las plantas.

A estrutura física do solo pode ser alterada pela adi-

ção de matéria orgânica, uma vez que ela proporciona 

maior agregação das partículas do solo, melhor infil-

tração de água e maior retenção de água no solo, re-
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1. ESCOLHA UM PLANO: Deseja experimentar os 

cafés especiais produzidos no sul de Minas? Além 

de experimentar cafés diferenciados, prefere rece-

ber também os cafés tradicionais Cocatrel? Esco-

lha o plano que mais combina com você.

2. RECEBA KITS MENSAIS: Todo mês você recebe o 

box Cocatrel em sua casa com cafés de altíssima 

qualidade, produzidos no sul de Minas.

3. HORA DE APROVEITAR: Chegou a hora de apro-

veitar o seu café! Aproveite para apreciar o melhor 

dos cafés com aquela pessoa especial.
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Os consumidores de cafés estão cada vez mais exigentes e curiosos. Muitos já estão na fase de consumir cafés es-
peciais, outros querem apenas um bom café para o dia a dia.

Foi pensando nisso que a Cocatrel está lançando o Box Cocatrel. A ideia é que o consumidor escolha um tipo de 
plano e receba, mensalmente, os cafés Cocatrel em casa.

Veja como funciona:

BOX
COCATREL

Receba todo mês os cafés 100% arábica da região do sul de Minas

Assinando até o final do mês, seu box será o do mês seguinte, que chegará entre o dia 15 do mês do box até o dia 
15 do mês seguinte. Exemplo: assinando do dia 1° ao dia 31 de janeiro, seu kit será o de fevereiro. Seu kit de feve-
reiro chegará entre os dias 15/02 e 15/03.

O pagamento é efetuado via cartão de crédito com segurança Cielo. Cartões aceitos: Visa, Master, Diners e Amex. 
O frete é grátis para todo o Brasil.

Você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento, basta acessar seu painel e pedir para efetuar o cancela-
mento.



BOX
EXPERIÊNCIA

Receba mensalmente 750g 
de cafés especiais Cocatrel.

Plano trimestral:  R$ 89/mês
Plano anual: R$ 79/mês

Frete grátis para todo Brasil

BOX
CONVENIÊNCIA

Receba mensalmente 1kg 
de cafés tradicionais

Cocatrel mais 250g de
cafés especiais.

Plano trimestral:  R$ 89/mês
Plano anual: R$ 79/mês

Frete grátis para todo Brasil
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*Exemplo de possível composição do box.

*Exemplo de possível composição do box.
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Xiaomi lança caneca que esquenta seu 
café e ainda pode carregar seu celular

A Xiaomi segue com sua estratégia de ampliar o 
portfólio de itens para o lar que sejam tecnológi-
cos e inovadores. Desta vez a marca lançou a Warm 
Cup, uma caneca que aquece os líquidos nela des-
pejados e que é capaz recarregar seu smartphone 
graças à base com tecnologia sem fio. Legal, né? 
E o melhor é o preço: 189 yuans, algo próximo de 
US$ 26.

"Mi" esquenta?

A Warm Cup pode manter uma temperatura cons-
tante de 55°C e isso é realizado em um procedi-
mento parecido com o carregamento por indução. 
Tudo o que você precisa fazer é colocar a cane-
ca na base de carregamento e deixá-la o tempo 
que quiser. Segundo a Xiaomi, este método de 
aquecimento é diferente de produtos convencio-
nais, como cafeteiras elétricas, que fazem uso da 
energização por fio de resistência e esquentam a 
plataforma. Na Warm Cup, segundo a fabricante, 

o método é mais seguro e estável, o que permite, 
depois de esquentar o líquido, mantê-lo em uma 
temperatura consumível.

A caneca em si se assemelha a uma convencional, 
pois é feita de cerâmica pura, ou seja, é bem se-
gura e durará muito tempo. Seu corpo inteiro é a 
prova d'água e o usuário pode limpá-lo à vontade 
durante o uso. O recurso de aquecimento foi pro-
jetado de forma a garantir a segurança dos usu-
ários contra queimaduras e, além disso, a caneca 
entra automaticamente no modo de suspensão e 
para de aquecer após 4 horas de inatividade.

O painel de carregamento sem fio também pode 
ser usado para carregar smartphones compatíveis 
com este tipo de tecnologia, como os próprios 
aparelhos da Xiaomi, ou os Huawei, Apple, Sam-
sung, entre outros. O carregador possui potência 
d0 W, o que lhe garante um carregamento sem fio 
rápido para os padrões atuais.

Fonte:  Felipe Ribeiro/Canaltech
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Propriedades da Romã

• Faz bem para o estômago: a casca da romã, além de 
suas folhas, são usadas para problemas digestivos, 
como a diarréia. A dica é beber um chá feito à base 
de suas folhas ou, até mesmo, na forma de suco.

• Faz bem para o coração: o suco de romã, ingerido 
regularmente, sem açúcar ou outros aditivos, é óti-
mo para manter o bom fluxo de sangue no corpo. 
Isso diminui consideravelmente os riscos de proble-
mas no coração, como ataques cardíacos e derra-
mes, por exemplo.

• Faz bem para o cérebro: Principalmente em mu-
lheres em fase de menopausa, o consumo da fruta 
ajuda a superar sintomas relacionados à depressão. 
Ainda em relação às funções cerebrais, a romã tam-
bém melhora as funções cognitivas, reduzindo a 
possibilidade de desenvolver a doença de Alzhei-
mer.

• Faz bem para os dentes: Quer um sorriso bonito? 
Coma romã! O sumo da fruta, juntamente com as 
suas propriedades anti-bacterianas e anti-virais, aju-
dam a reduzir os efeitos da placa bacteriana e pro-
tege contra várias doenças orais.

Fonte: www.conquistesuavida.com.br

É verdade que essa fruta exótica não faz parte da lista 
das mais consumidas ou conhecidas do Brasil, no entan-
to, se todos soubessem mais sobre os seus benefícios 
para a saúde, com certeza, a procura por ela, nas feiras e 
supermercados, seria bem maior. As últimas análises so-
bre esse alimento apontaram que os seus componentes 
nutricionais são tão poderosos que podem, até mesmo, 
ajudar a retardar o envelhecimento precoce das células, 
sabia? Entenda mais sobre essa incrível descoberta da 
ciência alimentar!

Um estudo feito por pesquisadores da Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne e também da Amazentis 
SA Biotechnical Company, ambas localizadas na Suíça, 
chegaram à mesma conclusão de que, um composto 
chamado "urolitina", muito encontrado na romã, aju-
da em todas as funções do organismo que retardam o 
processo de envelhecimento das células do corpo. De 
acordo com as publicações, essas urotilinas são produ-

Romã

abacaxi, ameixa, banana-pra-
ta, cereja, coco verde, damas-
co, figo, framboesa, graviola, 

kiwi, laranja-pera, limão, 
lichia, maçã, manga, maracujá, 

melancia, melão, nectarina, 
pêssego, romã e uva;

almeirão, cebolinha, endí-
vias, erva-doce, folha de uva, 
hortelã, orégano, rúcula, salsa 

e salsão;

abobrinha, beterraba, ce-
noura, cogumelo, pimentão, 
tomate e vagem macarrão.

Frutas verduras legumes
É ÉPOCA DE QUE?
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zidas por bactérias em nosso organismo na quebra de 
alimentos (romãs, nozes e frutas vermelhas) e, caso se 
comprove seus efeitos em seres humanos, o consumo 
regular dessa substância pode aumentar a nossa expec-
tativa de vida!



Um novo ano vem vindo e é tempo de refletir. Algumas pe-
quenas atitudes podem fazer toda a diferença para um 2020 
melhor e mais produtivo para todos.

Tenha um tempo só seu: um tempo pra fazer o que você qui-
ser ou pra não fazer nada. Pra pensar, ficar sozinho, refletir e 
se curtir.

Valorize sua família: afinal, eles são a base de tudo. Ame, 
ajude, seja solidário e esteja perto sempre. Querendo ou não, 
eles são a sua familia.

Não deixe de sonhar: sonhe com a paz no mundo, com uma 
viagem, filhos, uma bolsa de estudos, enfim, sonhe… isso ali-
menta a alma!

Viaje: seja na maionese ou para lugares diferentes. Conheça 
novas culturas, pessoas, cidades e tudo mais 
que você conseguir.

Divirta-se com seus amigos: tenha e man-
tenha seus amigos. Eles valem muito. São a 
família que você pôde escolher. Divirtam-se!

Fique de pernas pro ar: quando tudo pare-
cer impossível, pare, nem que seja por 5 mi-
nutos, e fique de pernas para o ar, sem fazer 
nada. O “fazer nada” às vezes é tudo.

Ame e seja amada: pai, mãe, filhos, esposa, 
marido, namorada, namorado, amigos… isso 
é fundamental para a sobrevivência. Encante 
os que estão ao seu redor.

Faça o que gosta: no trabalho e na vida. Faça 
com prazer e dê o melhor de si. Assim
não tem como não ir longe.

É tempo de
agradecer e mudar

IN
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Seja feliz!
Feliz novo ano!



A gestão a partir de prioridades
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.

Um dos grandes desafios da gestão é tomar decisões que 
sejam importantes para o futuro das organizações. Nesse 
sentido, as escolhas representam também renúncias, já 
que o tempo é sempre limitado. Por isso, cada vez mais é 
fundamental que os gestores saibam definir prioridades, 
para justamente focar naquilo que realmente vale a pena. 

Uma técnica muito utilizada para eleger prioridades é 
conhecida como Matriz Urgente-Importante e tem como 
propósito ajudar as pessoas a administrar melhor o tem-
po e focar a gestão no que é relevante para o negócio da 
empresa. Basicamente, a matriz funciona a partir da distri-
buição das tarefas e atividades em quatro quadrantes, que 
são derivados de quatro variáveis, sendo elas: atividades 
urgentes e atividades não urgentes de um lado; e ativida-
des importantes e não importantes do outro lado.

As atividades ou tarefas que ficam no quadrante primeiro 
são importantes e urgentes, geralmente por falta ou má 
gestão do tempo. Por serem importantes e urgentes, ge-
ram stress e provocam crises no trabalho. Aqui o foco deve 
ser administrar melhor o tempo para evitar essa urgência 
em questões que são importantes e por isso merecem 
prioridade.

Atividades do quadrante segundo combinam tarefas im-
portantes, mas não urgentes. Há portanto, tempo hábil 
para sua execução. O risco é que deixemos elas de lado, 
já que não são urgentes. Isso pode provocar problemas 
futuros, já que são tarefas importantes e não podem ser 
adiadas. Sua procrastinação hoje pode gerar urgência no 
futuro.

No terceiro quadrante, as tarefas são urgentes, mas mão 
são tão importantes. Há o risco de gastarmos boa parte 
de nosso tempo com questões desse quadrante, que de 
fato, desviam o nosso foco do que é importante. Nesse 
caso, é fundamental que saibamos dizer não para reuni-
ões improdutivas, relatórios desnecessários, atendimento 

de pessoas que muitas vezes poderiam ser atendidas 
por outras pessoas. Gastar muito tempo aqui impede a 
atenção para os quadrantes um e dois, prioritários por 
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sua importância.

Por último, o quarto quadrante engloba atividades sem 
urgência e, também sem importância. São distrações que 
desviam nossa atenção. É o tempo mal gasto em redes so-
ciais, mensagens irrelevantes e até jogos eletrônicos. Tais 
atividades podem provocar até depressão, visto que no 
final do dia, o sentimento é de ser improdutivo.

Enfim, com o tempo limitado e o excesso de tarefas, a so-
lução é fazer a gestão por meio das prioridades. Focar no 
que de fato é importante e resolver também o que é ur-
gente. Evitar tarefas sem importância e sem urgência, por 
meio da descentralização e outras ferramentas pode ser o 
caminho para a gestão eficiente e produtiva da empresa. 
Em gestão, o importante deve estar acima do urgente. Es-
colher e renunciar faz parte desse jogo.Atividades do qua-
drante segundo combinam tarefas importantes, mas não 
urgentes. Há portanto, tempo hábil para sua execução. O 
risco é que deixemos elas de lado, já que não são urgentes. 
Isso pode provocar problemas futuros, já que são tarefas 
importantes e não podem ser adiadas. Sua procrastinação 
hoje pode gerar urgência no futuro.

No terceiro quadrante, as tarefas são urgentes, mas mão 
são tão importantes. Há o risco de gastarmos boa parte de 
nosso tempo com questões desse quadrante, que de fato, 
desviam o nosso foco do que é importante. Nesse caso, é 
fundamental que saibamos dizer não para reuniões impro-
dutivas, relatórios desnecessários, atendimento de pes-
soas que muitas vezes poderiam ser atendidas por outras 
pessoas. Gastar muito tempo aqui impede a atenção para 
os quadrantes um e dois, prioritários por sua importância.

Por último, o quarto quadrante engloba atividades sem 
urgência e, também sem importância. São distrações que 
desviam nossa atenção. É o tempo mal gasto em redes so-
ciais, mensagens irrelevantes e até jogos eletrônicos. Tais 
atividades podem provocar até depressão, visto que no 
final do dia, o sentimento é de ser improdutivo.

Enfim, com o tempo limitado e o excesso de tarefas, a so-
lução é fazer a gestão por meio das prioridades. Focar no 
que de fato é importante e resolver também o que é ur-
gente. Evitar tarefas sem importância e sem urgência, por 
meio da descentralização e outras ferramentas pode ser o 
caminho para a gestão eficiente e produtiva da empresa. 
Em gestão, o importante deve estar acima do urgente. Es-
colher e renunciar faz parte desse jogo.

Seja feliz!
Feliz novo ano!



- 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-8300 Ano: 2017 - Especificações técnicas: 
Largura de trabalho: 3 metros / Altura de corte: 40-140cm / N. de navalhas: 4 / 
Rotação das navalhas: 1115 / Peso: 780 kg / Potência Necessária: 70-100cv **equi-
pamento novo foi usado apenas para teste. 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

- Carro Honda Civic LXS Flex mecânico, 2008/2008 cinza, pneus novos, banco de 
couro, única dona, Km 84500, impostos pagos. R$32.400,00. Tel 3265-2014

- Kombi 2000/2000 branca, 9 lugares, pintura em bom estado, pneus bons. 
R$12.500,00. Tel 3265-2014

- Carro Tuckson 2012, GLE 2.0 Automatic Completo. Valor R$35.000,00.
Tratar 98858-4633

- Nepomuceno - Sítio com 24 hectares à 11 km da cidade de Nepomuceno 
com 18 mil pés de cafés produzindo. O restante em pasto, com terreirão feito com 
lama asfáltica, curral e rancho e casa para caseiro. Interessados entrar em contato 
pelo telefone (35) 9 9904-4712 falar com Antônio Francisco.

- Casa situada em Três Pontas na Rua Ouro Preto 28, bairro Ouro Verde com 230 m² 
de terreno sendo 140 m² de construção, 4 quartos sendo 2 deles com guarda rou-
pas embutido, banheiro social, sala, copa, cozinha com armários embutidos, área 
de serviço e duas garagens cobertas. Tratar com César (35) 9 9889-7508

42 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 33

Oportunidades
O

P
O

R
TU

N
ID

A
D

E
S

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

-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

- Sede com 2 hectares, local denominado Espera. Troca-se por carro. Tratar 
(35) 3221-6627

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 



Desejamos que,
em 2020, você
colha as felicidades
que plantou,
o sucesso que
tanto adubou
e a prosperidade
que irrigou.

www.cocatrel.com.br

Boas festas!



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.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

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

| Serviços
 Troca

 Agroclima PRO BASF
 APP BASF Agro

| Fungicidas
 Opera®

 Cantus®

 Orkestra® SC
 Comet®

 Tutor®

 Abacus® HC

| Inseticidas
 Verismo®

 Nomolt® 150
 Fastac® 100

| Herbicidas
 Heat®

| PRODUTOS

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

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