
SEMANA
COCATREL

CAFE E CULTURA
/

Responsabilidade social
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A Cocatrel tem buscado estar próxima em todos os sentidos,
por isso é um orgulho poder levar arte e cultura para

 a comunidade e proporcionar o encontro do público com
grandes artistas dentro do nosso espaço, na Cafeteria Cocatrel
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Para as cooperativas, julho é um mês importante, 
pois é quando é celebrado o Dia Internacional do 
Cooperativismo, no primeiro sábado do mês. Foi 
para comemorar essa data tão importante que a 
Cocatrel preparou uma semana inteira de muita 
arte, música e informação para a comunidade.

A I Semana Cocatrel Café e Cultura contou com 
uma programação cheia de atrações para a família 
e abriu as portas da Cafeteria para todos.

Ainda dentro dos princípios cooperativistas, rea-
lizamos, pelo décimo ano consecutivo, o Dia de 
Cooperar, com uma ação que levou conhecimento 
a jovens de 15 a 18 anos sobre como ingressar no 
mercado de trabalho.

Em relação ao café, julho foi um mês de grandes 
oscilações de mercado, que ocorreram bem no 
pico da safra, deixando os produtores incertos em 
relação aos preços do grão. É para orientar os co-
operados que, a partir dessa edição da Revista Co-
catrel, trazemos um panorama de comportamento 
do mercado ao longo do mês. Além do café, o 
leite e os cereais recebidos e comercializados pela 
cooperativa também serão abordados.

Durante o recebimento de café, a classificação e a 
comercialização são essenciais tanto para coope-
rativa quanto para os cooperados - e precisa ser 
feita com bastante seriedade e transparência. Os 
cafés especiais têm gerado dúvidas e nossa maté-
ria da ouvidoria explica como ele é identificado e 
comercializado na Cocatrel.

Vem aí mais uma feira de negócios, de 10 a 12 de 
setembro, em Três Pontas e em todas as unidades 
Cocatrel. Iniciamos uma campanha de recadastra-
mento para adequação dos limites de crédito. Não 
deixe para a última hora. Faça o seu recadastra-
mento e usufrua das melhores oportunidades de 
negócios em adubos e defensivos.

Artigos técnicos, notícias, dicas do setor jurídico, 
entretenimento e muita informação você encontra 
nas próximas páginas da Revista Cocatrel.

Tenha uma ótima leitura!
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PHOMA
A florada do café ocorre geralmente entre 
os meses de setembro e outubro. É nesse 

período que uma doença muito importante 
é identificada nos cafeeiros, a phoma. Sendo 

assim, saiba como controlá-la.
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DIA DE COOPERAR
Workshop para jovens entre 15 a 
18 anos sobre como se inserir no 

mercado de trabalho foi o projeto 
do Dia C das cooperativas de Três 

Pontas em 2019.

CAFÉ COM LEI: 13º SALÁRIO 
Todo empregado com carteira de tra-

balho assinada tem direito a receber a 
gratificação. Saiba como proceder para 

fazer tudo dentro da lei.

SEMANA COCATREL CAFÉ E CULTURA
A Cocatrel preparou uma semana in-

teira de muita cultura para Três Pontas 
e região. A Semana Cocatrel Café e 

Cultura promoveu o acesso dos coope-
rados e da comunidade aos vários tipos 

de arte, incentivando a cultura local.

RECADASTRAMENTO
Manter um cadastro atualizado é essen-
cial para a cooperativa. Por isso, a Co-
catrel está enviando a ficha de recadas-
tramento para ser preenchida por seus 
cooperados. Participe e receba um super 
lançamento da Cocatrel, diretamente na 
sua casa.

CAFÉS ESPECIAIS 
Existe uma grande confusão com relação 
ao conceito de cafés especiais. Como são 
identificados e como são comercializados 
são algumas das dúvidas dos cooperados. 
Confira a explicação no artigo de Lúcio 
Caldeira.

BOA FORMA
Em um estudo recente, pesquisadores 
constataram que o consumo de mais de 
500ml de produtos lácteos reduz a fome 
e aumenta a saciedade. Confira os bene-
fícios do leite e seus derivados.

CAPA21

COCATREL30

LATICÍNIOS 26

JURÍDICO14

OUVIDORIA 18



AVISOS
Cooperados,

Os compromissos firmados junto à Cocatrel na aquisição de insumos nas 

campanhas de 2018 têm vencimento previsto para agosto/setembro. A 

Cocatrel informa que, aqueles que desejarem, poderão efetuar o paga-

mento imediatamente. Dentre as vantagens estão a antecipação da en-

trega dos adubos adquiridos e, no caso financeiro, desconto no paga-

mento.

Para mais informações, entre em contato com o setor financeiro nos tele-

fones (35) 3266- 8230 / 8231 / 8213 e 8242.
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HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO 

DOS ARMAZÉNS

ARMAZÉM TRÊS PONTAS - MATRIZ

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Granel e Bag 7h 20h 7h 10h

Sacaria (Certificada) 7h 16h --- ---

ARMAZÉM NEPOMUCENO

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Sacaria 8h 16h 8h 11h

Recebimento Granel e Bag 8h 18h 8h 11h

ARMAZÉM CACHOEIRA

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Sacaria 8h 17h 8h 11h

Recebimento Granel e Bag 8h 18h 8h 11h

ARMAZÉM ILICÍNEA

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Sacaria 7h 16h --- ---

Recebimento Granel e Bag 7h 16h --- ---

ARMAZÉM COQUEIRAL

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Sacaria 7h 16h --- ---

Recebimento Granel e Bag 7h 16h --- ---

ARMAZÉM SANTANA DA VARGEM

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Sacaria 7h 16h --- ---

Recebimento Granel e Bag não tem --- ---

ARMAZÉM TRÊS PONTAS - PARAÍSO

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Sacaria 7h 16h --- ---

Recebimento Granel e Bag não tem --- ---

ARMAZÉM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Sacaria 7h 16h --- ---

Recebimento Granel e Bag não tem --- ---

ARMAZÉM CÓRREGO DO OURO - NOVO

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Sacaria 7h 16h --- ---

Recebimento Granel e Bag 7h 16h --- ---

ARMAZÉM GUAPÉ - LANÇAMENTO

Funcionamento
Segunda a sexta Sábado

Início Final Início Final

Recebimento Sacaria 7h 16h --- ---

Recebimento Granel e Bag 7h 16h --- ---
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ADRIANO VITOR FERNANDES 
ALBINO RODRIGUES DE ASSIS 
ALEX FERREIRA VILELA
ALFREDO MARIANO BENTO
AMANDA VITAR GONCALVES
AMAURI FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR
ANDRE REZENDE MORAIS
ANGELICA AUGUSTA FRANCA 
ANTONIO DONIZETE LARA
BRUNO PAULO DA SILVA 
CARLOS DONIZETE DE MENDONCA
DANIELLA RABELO BARBOSA
DARLAN SARTO DOS SANTOS 
EDISON DESTEFANI
EDU PEREIRA 
EDUARDO HENRIQUE BARBOSA
ELSON BATISTA CHAGAS
EMANUEL LUCAS ANDRE
FABIO JUNIOR FERNANDES 
FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO
GALILEU FERNANDES PIMENTA 
GUILHERME ANTONIO CANESTRI BARBOSA
HERNANI LUIS CRUZ TEODORO
ISAC SILVA CRUZ
ISMAEL CANDIDO BOTELHO JUNIOR
JAQUELINE KELLY LOPES
JEOVANE DE ASSIS SIQUEIRA
JESU DE OLIVEIRA
JOAO BATISTA BOTELHO 
JOAO CARLOS TOMAS
JOAO GOMES FILHO
JOAO RODRIGUES DE ALVARENGA VILELA REIS
JOB ANTONIO ALVES
JOSE EDISON COSTA
JOSE MARIA DE ASSIS 
JOSE MAURICIO NAVES
JOSE REIS FELIZARDO 
JULIANA CARDOSO SOARES
KARLOS GABRIEL GONCALVES MANSO
KATSUHIKO KURAMOTO 

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.

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

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

3

LEANDRO ROGERIO DE OLIVEIRA
LUCIANO RABELO BARBOSA
MARCIA CRISTINA DE BRITO 
MARCILEI FERREIRA DE MESQUITA MACIENTE
MARCIO JOSE DE ALMEIDA MESQUITA
MARCO ANTONIO DA SILVA
MARCOS ALTAMIRO REIS
MARIA DA GLORIA DE REZENDE
MARIA DA PAZ SILVA
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA FARIA
MARIA ESTER MESQUITA DE LIMA LORENZON
MARIA IMACULADA VANELI DE CARVALHO
MARIA TEREZA FONSECA SARTO
MARIANA REZENDE MORAIS
MARNE JOSE DE LIMA
MAURICIO ANTONIO DA SILVA 
MAURICIO CARNEIRO
MESSIAS VIEIRA FRANCA 
NATANAEL VILELA MORAIS
NILO JUNIOR PINHEIRO
OSWALDO MARTINS BRAZ
OZEIAS DE PAIVA FRANCA
REGINALDO AUGUSTO DE PAIVA
ROBERVAL LUCAS DA SILVA
RODRIGO TISO MUDRIK DE MENDONCA 
RONALDO MATIAS SILVA 
RONILDO DIVINO LARA
SILVANO FERREIRA DE SOUZA
SILVIA ELIZABETH MOREIRA LIMA
SONIA REGINA DO AMARAL
SONNI TEREZINHA REIS AVELAR
TAINAN FERREIRA DE FIGUEIREDO BOTREL 
TATIANA PIMENTEL DINIZ
TIAGO FERREIRA CAMILO 
VALTENIR DE ANDRADE 
VANESSA PAMELA BARBOSA TEIXEIRA
VERA DA PENHA TEOFILO CARDOSO
VICENTE FERNANDES DA COSTA 
VICENTINA APARECIDA CLAUDINA PEDROSO
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pessoa. Temos muita informação na internet mas 
aprender na prática é muito melhor. Agradeço mui-
to essa iniciativa das cooperativas”, afirma Lucas 
Esteves, um dos jovens participantes do workshop.

“O que nos traz a certeza de que estamos no ca-
minho certo é quando vemos o brilho nos olhos 
desses jovens e a vontade que eles têm de vencer. 
Fico muito feliz ao ver as oportunidades reais de 
trabalho que surgiram para alguns deles ao longo 
da semana. Tudo isso atende tanto as nossas ex-
pectativas quanto a desses jovens de estarem re-
almente preparados para conquistarem um futuro 
melhor”, afirma Analiete.

O wokshop foi realizado gratuitamente, entre os 
dias 8 e 12 de julho, por instrutores voluntários, no 
auditório da Cocatrel.

Conseguir o primeiro emprego não é tarefa fá-
cil, ainda mais se você não sabe nem por onde 
começar. Foi pensando nisso que Cocatrel, 
Cootec e Unimed Três Pontas uniram-se em 
uma ação de intercooperativismo, com a mis-
são de realizar uma semana inteira de treina-
mento para jovens com idades entre 15 e 18 
anos, com o objetivo de capacitá-los para a in-
serção no mercado de trabalho.

Esse projeto foi o Dia de Cooperar 2019, uma 
iniciativa da Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais (Ocemg), que tem como 
objetivo desenvolver projetos de responsabilida-
de social, colocando em prática os princípios co-
operativistas por meio de ações voluntárias.

“Como conseguir a primeira oportunidade?”, “O 
que tenho que fazer?”, “Como me preparar?”. 
Foi a partir desses questionamentos, vindos das 
demandas dos próprios jovens, que o workshop 
foi planejado. “Eventos como esse são de extre-
ma importância tanto para os jovens quanto para 
as empresas, pois receber um candidato prepa-
rado para um processo seletivo facilita muito na 
hora da escolha. Enquanto profissional de RH, é 
muito bom saber que existem jovens que de fato 
se preocupam com a preparação para o mercado 
de trabalho e estão buscando informações. Para 
nós é muito gratificante poder participar como 
voluntários desse projeto e contribuir para o cres-
cimento desses jovens”, explica Analiete Sousa, 
coordenadora de RH da Cocatrel.

O “I Workshop Dia C: Como me preparar para o 
mercado de trabalho?”, que contou com a pre-
sença de cerca de 100 jovens, abordou temas 
como elaboração de currículo, redação, docu-
mentos necessários para a contratação, como 
se comportar em uma entrevista de emprego e 
ainda todas as possibilidades de cursos, gratuitos 
ou não, que podem ser feitos para seus aprimo-
ramentos profissionais.

“É um evento muito bom, pois muitos que estão 
aqui não tiveram nem a primeira chance de in-
gressar no mercado de trabalho e isso pode agre-
gar muito em um currículo e até para gente, como 

8 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº29
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BRONZE NA TAILÂNDIA!
Um grupo de 15 alunos do 8º ano da Escola Estadual 
Monsenhor João Batista da Silveira, de Três Pontas, 
participou das etapas estadual e nacional da Olim-
píada Internacional de Matemática Sem Fronteiras. 
Obtendo ótimos resultados, com medalha de prata 
na etapa nacional, os alunos classificaram-se para a 
fase internacional, que aconteceu na Tailândia, sen-
do convidados para integrar a equipe brasileira na 
competição.

Como o custo para a viagem era muito alto, R$10 
mil por aluno, a escola mobilizou as empresas e a 
comunidade da cidade e da região para conseguir 
as doações, e a ação foi bem-sucedida. A Cocatrel 
doou uma das passagens, pois acredita e investe 
nos bons frutos que a terra dá e em quem, assim 
como faz com o café, enaltece nossa cidade e região 
mundo afora, seja na cultura, na música, na fé ou na 
educação.

A boa notícia é que a equipe ganhou medalha de 
bronze na Tailândia! Parabenizamos os alunos pelo 
grande resultado conquistado e estamos na torcida 
para o sucesso dessa turma campeã.
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Gestão da Qualidade’
O curso ‘Cafés Especiais: Gestão da Qualidade’ contou com uma 
aula especial em 25 de julho.

Com o tema “Mercado do Café”, Luiz Otávio Araripe, conselhei-
ro do Cecafé, o Conselho dos Expositores de Café do Brasil, fez 
uma ampla análise do desempenho das exportações brasileiras, 
comportamento e tendências da produção e de seus custos, e os 
impactos no conjunto da cafeicultura brasileira e da desvalorização 
do real frente ao dólar. 

Em seguida, dentro do mesmo tema, o professor Leandro Costa 
falou aos alunos sobre mercado a vista, mercado a termo, Cédula 
de Produto Rural e mercado futuro, mencionando os fundamentos 
e análise técnica das opções de venda de café. 

O curso foi formatado pela Cocatrel em parceria com o Grupo 
Unis, visando capacitar os cooperados para a produção de cafés 
especiais e aprimoramento da gestão das fazendas.
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Atualize seu cadastro da

Ter um cadastro atualizado é essencial para qualquer 
empresa ou cooperativa. Por isso, estamos recadas-
trando todos os nossos cooperados, para otimizar as 
ações da Cocatrel, atualizar e agilizar linhas de crédito 
e ainda melhorar nossa comunicação, levando sempre 
até vocês todas as informações necessárias sobre a co-
operativa, bem como novos produtos e serviços. 

Na página a seguir, estamos enviando a ficha de ca-
dastro para ser preenchida. Ao preenche-la e assiná-la, 
você poderá recortar a página e entregar em qualquer 
loja ou ainda no setor de Cadastro da Cocatrel, jun-
tamente com as cópias dos documentos exigidos. Se 
preferir, poderá tirar uma foto da ficha, anexar os do-
cumentos e enviar por whatsapp.

Os cooperados que realizarem o recadastramento até o dia 
30 de setembro receberão, em casa, no mês de outubro, um 

super lançamento da Cocatrel!



LOTE:_________________ NOME:_________________________________________________________________________________

CPF:_________________________________ RG: ____________________________________ ESTADO  CIVIL: ___________________

NOME  CONJUGE: ____________________________________________________________ CPF: ____________________________

ENDEREÇO RES._______________________________________________________________________________________________

BAIRRO:______________________________________ CIDADE:__________________________________CEP:__________________

TEL.:_______________________________ CEL.:______________________________ OUTRO:_________________________________

EMAIL:___________________________________________________________________________________________________________________

PROPRIEDADE:_____________________________________________  INSCR. ESTADUAL:_________________________________

MUNICÍPIO:________________________________________________________ CEP:_______________________________________

VIA DE ACESSO / REFERÊNCIA: _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

ÁREA TOTAL: ____________ ÁREA DE CAFÉ - ATÉ 2 ANOS: ____________ EM PRODUÇÃO: ___________ PODADO: __________

PRODUÇÃO DE CAFÉ - PENÚLTIMA____________________ ÚLTIMA_____________________ EXPECTATIVA__________________

OBSERVAÇÕES:___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

PROPRIEDADE:_____________________________________________  INSCR. ESTADUAL:_________________________________

MUNICÍPIO:________________________________________________________ CEP:_______________________________________

VIA DE ACESSO / REFERÊNCIA: _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

ÁREA TOTAL: ____________ ÁREA DE CAFÉ - ATÉ 2 ANOS: ____________ EM PRODUÇÃO: ___________ PODADO: __________

PRODUÇÃO DE CAFÉ - PENÚLTIMA____________________ ÚLTIMA_____________________ EXPECTATIVA__________________

OBSERVAÇÕES:___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

DADOS DO IMÓVEL (IS)

DADOS PESSOAIS

TEM PRONAF? (   ) SIM     (   ) NÃO

Para atualização do seu cadastro, é necessário que a documentação abaixo seja encaminhada ao Departamento de Cadastro da Cocatrel 
(pessoalmente em qualquer unidade Cocatrel).

• Comprovante de residência
• DIAC (Documento de Informações ITR)

Assinatura: ____________________________________________________________________________________________________
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Outra possibilidade de pagamento do 13° salário é 
quando o adiantamento ocorre por motivos de férias e 
solicitado, pelo empregado, em janeiro do mês corres-
pondente. Essa regra pode ser acordada em sindica-
tos ou pelo próprio empregador. Após este período, 
caberá ao empregador a liberação do referido paga-
mento ao empregado.

É importante destacar que o empregado dispensado 
por justa causa não terá direito ao 13º salário propor-
cional e aquele que tiver mais de 15 faltas não justifica-
das no mês poderá ter descontado de seu 13º salário a 
fração de 1/12 avos relativa ao período.

Sobre o cálculo do 13° salário, deve se levar em consi-
deração que as verbas de natureza salarial, como ho-
ras extras, comissões, adicional noturno, insalubridade 
ou periculosidade também devem ser consideradas 
na hora do cálculo da gratificação. Nesses casos, basta 
fazer a média mensal dos valores variáveis (horas ex-
tras, comissões) mais as verbas salariais fixas (insalu-
bridade, periculosidade) recebidos ao longo do ano.

Os trabalhadores contratados em regime de tempo 
parcial também têm direito ao 13º salário, tomando-se 
por base a remuneração devida no mês de dezembro, 
de acordo com o tempo de serviço do empregado no 
ano em curso.

Dessa forma, com mais de 50 anos de existência, a gra-
tificação natalina alcançou patamar de direito social, 
sendo de suma importância para a economia e o pro-
gresso da classe operária.

A gratificação natalina, mais conhecida como 13º sa-
lário, foi implementada no Brasil no governo de João 
Goulart, em 1962, pela Lei 4.090.

Todo empregado com carteira de trabalho assinada 
tem direito a receber a gratificação. O valor será equi-
valente ao salário de um mês trabalhado caso tenha 
mantido vínculo empregatício com o empregador no 
prazo de um ano, ou o valor proporcional a partir da 
sua contratação.

Quanto à data do pagamento, a lei vigente é bem cla-
ra: empregador deve pagar a gratificação de Natal, no 
valor integral, até o dia 30 de novembro ou em duas 
parcelas. Caso o empregador escolha fazer o paga-
mento dividido, a primeira parcela deve ser paga entre 
1º de fevereiro e 30 de novembro de cada ano e cor-
responderá a 50% do salário. A segunda parte deve 
ser paga até o dia 20 de dezembro e incidirá encargos 
(INSS, Imposto de Renda e FGTS).

O valor do adiantamento corresponderá a metade 
do salário recebido pelo empregado no mês anterior, 
sendo pago proporcionalmente ao tempo de serviço 
do empregado prestado ao empregador, consideran-
do-se a fração de 15 dias de trabalho como mês inte-
gral.
 
Desta forma, se a primeira parcela for paga no mês 
de novembro, o valor do adiantamento será calculado 
com base no salário do mês de outubro.

Café com Lei

Horas extras
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O Direito Cooperativo é a área da ciência jurídica que 
estuda os caracteres da natureza própria da sociedade 
cooperativa, que são entes jurídicos amplamente pecu-
liares. A cooperativa é definida como sociedade sui ge-
neris, propende à união de pessoas para o exercício co-
mum de uma atividade econômica, por meio da ajuda 
mútua, para a busca coletiva daquilo que o poder indivi-
dual de trabalho, produção ou consumo não permitiria.

Essa ciência pauta-se em princípios, os quais são im-
prescindíveis para a expansão do cooperativismo, pois 
possibilitam a conservação dos ideais e delimitam pa-
râmetros para a criação das regras que regem o direito 
cooperativo, sendo eles: Adesão Voluntária e Livre, Ges-
tão Democrática, Participação Econômica, Autonomia e 
Independência, Educação, Formação e Informação, In-
tercooperação e  Interesse pela Comunidade.

As cooperativas também se baseiam nos valores da au-
toajuda, autorresponsabilidade, democracia, igualda-
de, equidade, solidariedade, ética, honestidade, trans-
parência e responsabilidade social, transformando-se 
em mecanismo e instrumento para que as Políticas Pú-
blicas sejam mais efetivas e eficazes.

Ao se vislumbrar o artigo 1.096 do Código Civil, obser-
va-se que a sociedade cooperativa é uma sociedade 
simples, constituindo-se como uma entidade de pesso-
as e não de capital, regida pela Lei do Cooperativismo 
(Lei 5.764/71), a qual privilegia as pessoas, ao contrário 

O cooperativismo
sob o olhar jurídico
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dos outros tipos societários, tendo em vista que vigora o 
princípio “um associado, um voto”, independentemente 
do número de quotas partes que cada cooperado seja 
detentor, prevalecendo, sempre, a vontade da maioria 
e não do capital.

Destaca-se pelo chamado “princípio das portas abertas 
ou adesão voluntária”, o qual permite que toda pessoa 
possa se associar a uma cooperativa que atenda seus 
objetivos econômicos, salvo impossibilidade técnica de 
prestação de serviços (artigo 4º, inciso I, Lei 5.764/71).

O intuito da cooperativa é prestar serviços aos asso-
ciados, eliminando a figura do intermediário mercantil, 
pois age em nome desses. Ressalta não objetiva o lu-
cro, mas poderá haver sobras. Os cooperados poderão 
ser beneficiados com a divisão das sobras, proporcio-
nalmente às operações realizadas, o que é deliberado 
democraticamente em assembleia, ou seja, se as so-
bras serão rateadas entre os associados ou se terá ou-
tra destinação, como investimento em equipamentos, 
construções, entre outros. Por outro lado, na hipótese 
de perdas (prejuízo), também, de forma proporcional às 
operações realizadas, os associados serão obrigados a 
responder por elas, caso o fundo de reserva não seja 
suficiente.

Assim, conclui-se que o cooperativismo resgata valores 
e ideais que são, hoje, essenciais para a evolução da hu-
manidade.







Nesta safra de 2019, percebemos uma crescente 
curiosidade, e consequentes dúvidas sobre os ca-
fés especiais. Como são identificados, como são 
comercializados, quando, na cooperativa, o café 
vai para o Cocatrel Direct Trade... Perguntas que 
geraram vídeos (Cocatrel te explica) e que o Lúcio 
Caldeira nos explica no artigo a seguir.

 
Ainda hoje existe uma grande confusão com 
relação ao conceito de cafés especiais. Mui-
tas pessoas, inclusive produtores de café, 
acreditam que um café com poucos defei-
tos é especial; outros acreditam que um café 
de bebida apenas mole (classificação COB) 
é um café especial. Há os que associam, er-
roneamente, cafés produzidos pelo méto-
do de cereja descascado ou despolpado 
como sendo especiais; erro de associação 
que também ocorre no caso dos cafés certi-
ficados (UTZ, Fair Trade, Orgânicos e outros).  

Isso posto, o presente artigo tem o propósito de 
esclarecer esse conceito. A ideia de cafés especiais 
ou specialty coffees surgiu no final dos anos 70 e 
inicio dos anos 80 nos Estados Unidos, quando uma 
senhora de nome Erna Knudsen, importadora de 
cafés que atuava na região de São Francisco, na Ca-
lifórnia, iniciou um movimento sobre cafés especiais 
que culminou com a criação da Associação Ameri-
cana de Cafés Especiais (SCAA). Esse movimento 
foi seguido em todo o mundo e várias associações 
de cafés especiais foram criadas para incentivar 
a produção e o consumo desse tipo de café. São 
exemplos a Associação Europeia de Cafés Especiais 
(SCE), a Associação Japonesa de Cafés Especiais 
(SCJ) e a Associação Brasileira de Cafés Especiais 
(BSCA). 

O conceito base que definiu esse tipo ou categoria 
de cafés foi definido logo em seu inicio e baseou-se 

em uma metodologia de avaliação sensorial objeti-
va (Cupping Method) que considera dez atributos. 
Os cafés são classificados em uma escala que vai 
de zero a cem pontos, e um café especial é assim 
considerado se atingir oitenta ou mais pontos. 

 
Os critérios avaliados são fragrância/aro-
ma, sabor, sabor residual, acidez, cor-
po, uniformidade, balanço/equilíbrio, xí-
cara limpa, doçura e uma nota geral.  

Desse modo, um café com poucos defeitos pode 
não atingir os 80 pontos, já que não existe uma rela-
ção de equivalência direta entre defeitos e qualida-
de da bebida. No caso dos cafés de bebida apenas 
mole, vale a pena observar uma correlação entre os 
métodos aplicados aos especiais e o método COB, 
que é o método tradicional. Segundo essa relação, 
apresentada da Revista Cafeicultura (30 de janeiro 
de 2010), os apenas mole conseguem atingir entre 
75 e 79 pontos, o que não os caracteriza como es-
peciais.
 
Outra confusão diz respeito aos métodos de bene-
ficiamento, que podem ser via seca (café natural/
seco com a casca) e via úmida (cereja descascado 
ou o despolpado). Tais métodos referem-se aos 
processos aplicados para a produção e podem ou 
não gerar cafés especiais.

Por fim, cafés certificados (Orgânico, Utz, Rain Fo-
rest, Fair Trade e outros) são avaliados com base em 
seus processos de produção e podem ou não pro-

| Cafés especiais: em busca de um conceito aceito
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duzir cafés especiais. Os certificados estão relacio-
nados à conformidade com normas de produção 
e os especiais são classificados com base em atri-
butos que definem qualidade de produto e não de 
processo. 

Vale lembrar que o mercado de cafés especiais é 
dinâmico e está passando por um período de mu-
dança. Na medida em que aumentou o volume 
ofertado de cafés acima de 80 pontos, por produ-
tores de todo o mundo, o mercado passou a pagar 
ágios pouco significativo para os cafés com notas 
entre 80 e 84, geralmente cafés de bebida mole, 
segundo o padrão COB; e apenas cafés com no-
tas acima de 85 pontos passaram a receber maior 
atenção e consequentemente ágios mais significa-
tivos de preço. 

Isso não significa que os cafés com notas entre 
80 e 84 não sejam especiais. Significa apenas que 
passaram a ser menos procurados e por isso me-
nos valorizados. De todo o modo, os cafés espe-
ciais estão na vanguarda e ajudam a valorizar o tra-
balho dos produtores que buscam aprimorar seu 
trabalho na produção de qualidade. Ágios maio-

res ou menores dependem de vários fatores, 
mas a verdade “triste” é que na medida em 
que aumenta a oferta de cafés de qualidade 
80-84, reduz-se o ágio pago para esses cafés 
em relação aos cafés 75-79. A verdade é que 
a “régua” de qualidade subiu e passou a pre-
miar mais quem consegue fazer cafés acima 
de 85 pontos. 

Tabela de Equivalência entre as clas-
sificações de Cafés Especiais e o mé-
todo tradicional (COB)

85 pontos (SCAA): Bebida Estritamente 
Mole
80 a 84 pontos (SCAA): Bebida Mole
75 a 79 pontos (SCAA): Bebida Apenas Mole
71 a 75 pontos (SCAA): Bebida Dura Limpa
Obs: atualmente a SCAA e SCE se juntaram 
na SCA (Associação de Cafés Especiais)

Fonte da tabela: Revista Cafeicultura, 2010. 
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O Mercado de Café
A média do preço indicativo composto da OIC (Organização Internacional do Café) em julho de 2019 foi de 103,01 
centavos de dólar por libra-peso. O pico (preço mais alto) aconteceu em 4 de Julho, com 107,87 centavos de dólar 
por libra-peso, e foi motivado por preocupações com geadas.

Seguindo essa lógica, orientada pelos preços da bolsa de Nova Iorque, esse foi o dia  de preço mais alto negociado 
pela Cocatrel no mês, que vendeu cafés do tipo Duro com 60 defeitos por um preço de R$ 460,00 a saca de 60 quilos.

Após o risco das geadas, que ocorreram; embora consideradas pelo mercado como sendo de abrangência limitada e 
de intensidade fraca, os preços caíram. O preço mais baixo negociado pela Cocatrel, considerando o mesmo tipo de 
café (Duro com 60 defeitos) e o mesmo período (julho de 2019) aconteceu no dia 31 de Julho e foi de R$ 415 reais.

Na primeira quinzena de Agosto, os preços pioraram e chegaram ao valor de R$ 405 reais nos dias um, dois, três e 
doze. No final da quinzena, os preços negociados foram de R$ 410 reais para esse mesmo padrão de café, fato que 
ocorreu nos dias treze, quatorze e quinze de Agosto. 

PREÇO DO CAFÉ - JULHO

Data Preço

1/jul R$ 450,00

2/jul R$ 450,00

4/jul R$ 460,00

5/jul R$ 450,00

9/jul R$ 440,00

10/jul R$ 435,00

11/jul R$ 435,00

12/jul R$ 435,00

15/jul R$ 440,00

16/jul R$ 430,00

17/jul R$ 432,00

18/jul R$ 435,00

19/jul R$ 432,00

22/jul R$ 425,00

23/jul R$ 420,00

24/jul R$ 420,00

26/jul R$ 417,00

29/jul R$ 420,00

30/jul R$ 420,00

31/jul  R$ 415,00

PREÇO DO CAFÉ - AGOSTO

Data Preço

1/ago R$ 405,00

2/ago R$ 405,00

3/ago R$ 405,00

6/ago R$ 407,00

7/ago R$ 407,00

8/ago R$ 412,00

9/ago R$ 412,00

por Lúcio Caldeira



SEMANA
COCATREL

CAFE E CULTURA
/

Responsabilidade social
imersa em arte e boa música

A Cocatrel tem buscado estar próxima em todos os sentidos,
por isso é um orgulho poder levar arte e cultura para

 a comunidade e proporcionar o encontro do público com
grandes artistas dentro do nosso espaço, na Cafeteria Cocatrel
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A Cocatrel preparou uma semana inteira de muita cultura para 
Três Pontas e região. Dentro dos princípios cooperativistas está 
o interesse pela comunidade, e a Semana Cocatrel Café e Cul-
tura veio para aproximar a cooperativa não só dos cooperados, 
como também de toda a população, promovendo o acesso aos 
vários tipos de arte e incentivando a cultura local.

“A Cocatrel tem buscado estar próxima em todos os sentidos, 
por isso é um orgulho poder levar arte e cultura para a comuni-
dade e proporcionar o encontro do público com grandes artistas 
dentro do nosso espaço, na Cafeteria Cocatrel. A programação, 
para adultos e crianças, foi pensada para que a família toda pu-
desse participar”, explica Marco Valério Araújo Brito, presidente 
da Cocatrel.

No sábado, 26, aconteceu a abertura oficial da Semana Cocatrel 
Café e Cultura, que contou com uma programação bem ecléti-
ca, abrangendo desde a leitura de contos, teatro infantil, com a 
apresentação da obra “Sítio do Pica Pau Amarelo”, de Monteiro 
Lobato, até dança e mostra da cultura Afro, apresentação de 
música clássica, no ensaio aberto da Orquestra Oswaldo Tiso e 
jazz, com a banda Jazz Bolling, em um evento aberto ao público 
e que contou com a presença das famílias trespontanas.

A programação, que foi bem diversificada, ainda contou com a 
exposição de telas do representante da Associação de Pintores 
com a Boca e os Pés, Lucas Abreu, com muita informação no en-
contro do grupo Cafeína e um happy hour bem animado, com 
recreação, música ao vivo, cerveja artesanal e o lançamento do 
cardápio de inverno da Cafeteria Cocatrel.
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A Semana Cocatrel Café e Cultura terminou no sábado, 6 de julho, 
junto com a final do Festival Canto Aberto, em um a parceria com 
a Prefeitura Municipal de Três Pontas. O festival recebeu artistas 
nacionais e locais, em apresentações emocionantes, que aconte-
ceram na praça da Matriz, em Três Pontas. Foram quatro dias de 
shows, com atrações como Renato Teixeira, 14 Bis e Nano Viana. Na 
entrega dos troféus aos vencedores do festival, o Troféu Cocatrel  
premiou a música mais comunicativa da etapa nacional.  Sucesso 
garantido foi também a presença da Cafeteria Cocatrel itinerante 
na praça, com drinques preparados pelos baristas da Cafesal (ca-
feteria escola da Ufla).  “O Festival Canto Aberto fechou a Semana 
Cocatrel Café e Cultura com muito sucesso, presenteando o públi-
co com grandes apresentações. A Cocatrel sente-se orgulhosa em 
proporcionar cultura de muita qualidade à comunidade tresponta-
na”, diz Luiz Antônio Vinhas Oliveira, diretor comercial da Cocatrel.

“Agradeço imensamente à Cocatrel por ter abraçado o Festival 
Canto Aberto e também pela iniciativa de criar a Semana Cocatrel 
Café e Cultura, impulsionando o movimento cultural em Três Pon-
tas. Nossa parceria tem funcionado muito bem e esperamos que 
seja duradoura, para continuarmos a levar arte e música de quali-
dade para toda população”, afirma Alex Tiso, secretário de Cultura 
Lazer e Turismo do município de Três Pontas.
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Um lançamento de
dar água na boca!

DISPONÍVEL NA CAFETERIA COCATREL

Avenida Ipiranga, 1745 Três Pontas - MG

Obesidade é um grande problema de saúde pública, ainda sem tratamentos fáceis. 
Uma solução em potencial envolve o consumo de alimentos que aumentam a sacie-
dade, reduzindo assim o apetite para refeições posteriores e ajudando na perda de 
peso.

Em um estudo recente, pesquisadores liderados por Leila Azadbakht, na Isfahan Uni-
verstity of Medical Sciences, no Irã, conduziram uma meta-análise de 13 triagens clínicas 
para determinar os efeitos dos produtos lácteos sobre a saciedade. Eles constataram 
que o consumo de mais de 500ml de produtos lácteos reduziu, significativamente, a 
fome e aumentou, também de forma significativa, a saciedade, além de reduzir o con-
sumo posterior de alimentos.

“Você tem uma sensação de saciedade e sente menos fome consumindo um produto 
lácteo do que um refrigerante ou algum outro produto”, diz G. Harvey Anderson, da 
Universidade de Toronto, no Canadá, que conduziu pesquisas anteriores sobre lácteos 
e saciedade. “Epidemiologicamente, já foi provado, de forma consistente, que pessoas 
que consomem mais produtos lácteos têm melhor controle sobre o peso corporal, 
pois o apetite é reduzido”, completa Anderson.

Produtos lácteos também parecem afetar os níveis de glicose pós-prandial, isto é, os 
níveis de glicose após uma refeição. “O que nós constatamos é que a glicemia pós-
-prandial, que é um importante aspecto do controle da glicose, é muito melhor após 
o consumo de leite do que de qualquer outra bebida que alguém possa consumir, e o 
mesmo efeito é conseguido com o iogurte ou o queijo”, afirma Anderson. 

Anderson destaca que o consumo de qualquer bebida que não seja água irá adicionar 
calorias à refeição, mas, no caso do leite, este aumento será minimizado pelos seus 
efeitos sobre a saciedade e glicose pós–prandial. 

Os mecanismos que determinam os efeitos dos lácteos sobre a saciedade ainda não 
estão claros. Estudos anteriores sugerem que o consumo desses alimentos pode afe-
tar hormônios reguladores do apetite, como a grelina, ou neuropeptideos envolvidos 

com essa função. “Talvez a saciedade seja decorrente do próprio aumento dos hor-
mônios intestinais, que produzem saciedade e também regulam a glicemia pós-

-prandial,” diz Anderson. “Os hormônios desaceleram o esvaziamento do estôma-
go, o que significa que você também se sente mais satisfeito e acaba comendo 

menos,” ele diz.

Um outro mecanismo provável envolve a ativação de hormônios intestinais 
por peptídeos produzidos pela digestão das proteínas do leite, especial-
mente da caseína e das proteínas do soro. Anderson e seus colegas já ha-
viam estudado os efeitos dos componentes do leite integral – proteínas, 
gordura, e lactose – e descobriram que as proteínas do leite tinham o 
maior efeito no aumento da glicose pós-prandial e na saciedade. “O 
surpreendente foi que o leite integral gerou mais saciedade do que a 
soma de seus componentes, evidenciando uma interação entre eles,” 
diz Anderson.  “Nós também devemos nos lembrar que os produtos 
lácteos possuem vários nutrientes e muitos benefícios se compara-
dos a um bocado de outras bebidas”, finaliza Anderson.

Fonte: Beba mais leite

É boa forma que você quer?!

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 junho. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Couto Coqueiral 72357

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 56071

3 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 36439

4 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 32316

5 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 21608

6 915 Antonio Rodrigues de F. Neto Três Pontas 13369

7 19896-1 EPAMIG Três Pontas 9719

8 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 9530

9 4794 Raquel Assis de Andrade Claudino Coqueiral 8328

10 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 7819

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 69

2 876 José Rodrigues Flávio (Comunitario) Carmo da Cachoeira 56

3 5007 José Expedito de Faria Coqueiral 129

4 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 29

5 5882 Edson Pereira Nepomuceno 76

6 5757 Sergio Lucio Moura Nepomuceno 106

7 4542 Sebastião de Oliveira Nepomuceno 127

8 20819 Rodrigo Carlos de Paula Três Pontas 56

9 18060 Maria de Lourdes Martins Souza Três Pontas 78

10 1080 Geraldo Magela Correa (Comunitario) Três Pontas 121

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 5882 Edson Pereira Nepomuceno 1

2 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 2

3 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 3

4 5320 Joaquim Antonio da Silva Três Pontas 3

5 5569 Antônio Expedito da Silva Nepomuceno 4

6 3894 José Maria Gualberto (Comunitario) Nepomuceno 4

7 20819 Rodrigo Carlos de Paula Nepomuceno 5

8 1568 Francisco de Paula Vitor Silva Três Pontas 9

9 4451 Vitor Galeno Meneses Nepomuceno 11

10 4381 Jose Salvador De Siqueira Coqueiral 12
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Parabéns também aos produtores que destacaram-se no mês de julho. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Coqueiral 80181

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 58264

3 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 38483

4 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 34608

5 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 30170

6 915 Antonio Rodrigues de F. Neto Três Pontas 13580

7 19896-1 EPAMIG Três Pontas 9164

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 8567

9 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 8553

10 4794 Raquel Assis de Andrade Claudino Coqueiral 7132

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 111

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 122

3 4323 José Alves de Assis (Comunitario) Coqueiral 109

4 5007 José Expedito de Faria Coqueiral 114

5 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 28

6 5845 Terezinha Silva de Jesus (Comunitario) Nepomuceno 82

7 4542 Sebastião de Oliveira Nepomuceno 105

8 5757 Sergio Lucio Moura Nepomuceno 113

9 20819 Rodrigo Carlos de Paula Três Pontas 16

10 1080 Geraldo Magela Correa (Comunitario) Três Pontas 120

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 5845 Terezinha Silva de Jesus (Comunitario) Nepomuceno 1

2 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 3

3 5320 Joaquim Antonio da Silva Três Pontas 3

4 20819 Rodrigo Carlos de Paula Três Pontas 4

5 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 6

6 5569 Antônio Expedito da Silva Nepomuceno 8

7 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 8

8 876 José Rodrigues Flávio (Comunitario) Três Pontas 9

9 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 9

10 4451 Vitor Galeno Meneses Nepomuceno 9
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A florada do café ocorre geralmente entre os 
meses de setembro e outubro, desencadeada 
por uma combinação de eventos climáticos, 
sendo um evento que gera grande expectati-
va para o cafeicultor, pois além de ser belo, é 
um primeiro esboço da próxima safra.

O pegamento da florada depende de vários 
fatores, como nutricionais, climáticos e da pre-
sença ou não de doenças. A complexidade 
envolvida no florescimento também acrescen-
ta-se a importância do estado vegetativo das 
plantas, sendo o ideal um bom enfolhamen-
to, nutrição equilibrada e controle de pragas 
e doenças durante todo o ciclo, a exemplo da 
ferrugem, cercospora e o bicho-mineiro.

Uma doença muito importante nesta fase e 
identificada no Brasil em 1975, é a phoma do 
cafeeiro. O fungo é capaz de penetrar e ata-
car brotos, folhas, flores e frutos, na presença 
e ausência de ferimentos. O principal dano 
causado é a seca de ponteiros, começando os 
primeiros sintomas na parte apical, atingindo 
tecidos jovens, aprofundando no ramo até o 
4° a 5° nó. Ataca também botões florais, flo-
res e frutos no estágio chumbinho, causando 
morte e mumificação dos órgãos atacados.

Lavouras localizadas em altitudes elevadas, 
faces voltadas para o sul, sudeste e leste, 
apresentam condições favoráveis para a ocor-
rência desta doença. O dano mecânico nas 
folhas, como o simples fato de roçarem entre 
elas, provocado muitas vezes pelo vento já é 
suficiente para a abertura de ferimentos, faci-
litando a penetração e colonização do tecido 
pelo fungo.

É importante observar que a escolha das áre-
as a serem implantadas, formação de quebra-
-ventos, adubações equilibradas e o controle 
químico preventivo, são práticas que atenuam 
os efeitos da doença.
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Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2016 383,5 135,6 151 18,4 36,7 103,8 1,0 40,6 0,4 195,6 196,4 158,7 1421,7
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 - - - - - -

Dados pluviométricos: Nepomuceno
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2016 306,5 115,0 175,0 25,0 11,0 95,0 0 30,0 5,0 119,5 232,0 152,5 1266,6
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 - - - - - -

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2016 107,0 109,0 169,5 7,0 70,0 20,0 2,5 0 155,0 37,5 264,0 167,5 1109,0
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 - - - - - -

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

2016 320,5 116,0 158,5 25,2 8,5 86,6 0 29,9 6,4 113,5 207,5 176,6 1249,2
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 - - - - - -

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2016 124,5 199,0 173,0 23,5 47,0 32,0 8,0 35,0 169,5 79,0 232,0 303,0 1425,5
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 - - - - - -

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 - - - - - -

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 - - - - - -

ÍNDICE
DE
CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)
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O monitoramento deve ser realizado na ocor-
rência de condições favoráveis ao desenvolvi-
mento da doença, geralmente entre os meses 
de abril e maio, setembro e outubro, sendo 
este o período mais crítico, o qual coincide 
com o florescimento do cafeeiro.

O controle químico na fase de pré e pós flora-
da, em áreas problemas, prevendo a proteção 
do botão floral, flores, folhas e frutos novos 
consiste em uma prática eficaz, diminuindo 
o dano econômico causado pela phoma, re-
sultando em um maior pegamento da florada, 
que resulta em mais frutos por roseta e conse-
quentemente maior produtividade.

Colaboração: Anderson Sodré de Oliveira e 
Souza - Depto Técnico Cocatrel.





Quem é o Coffee Hunter - Caçador de Café?

O mercado de cafés especiais tem vivido acelerado crescimento nos 
últimos anos, como resultado do maior interesse do brasileiro pelo 
produto. Como consequência do crescimento do mercado, várias 
profissões que até pouco tempo eram raras começam a se popula-
rizar, como baristas e torradores. A movimentação do mercado tem 
gerado novos postos de trabalho e tem estimulado profissionais a 
buscarem qualificação. Uma profissão que tem ganhado cada vez 
mais força no Brasil é a de coffee hunter, ou caçador de cafés.

O objetivo é de aprofundar conhecimentos sobre os principais méto-
dos e tecnologias de processamento pós-colheita, agregando boas 
práticas dentro da cadeia e resultando em qualidade do café.

O Q-Processing abrange os benefícios da produção pelas vias úmi-
das (cereja descascado, lavado e/ou despolpado) e seca (natural), 
degustações sensoriais, processo de pós-colheita, como anatomia 
do fruto do café e suas formas de classificação; impacto da forma de 
processamento na xícara; cupping comparativo dos principais méto-
dos e dos protocolos de fermentação; fermentação dos cafés lava-
dos, desmucilados e naturais; processo de secagem; comparativo de 
secagem natural e secagem mecânica.

Integrando um programa educacional mundial do CQI, o curso conta 
com a aplicação de testes para a obtenção do certificado de Proces-
samento de Café CQI, que é reconhecido internacionalmente.

• Somos caçadores de café.
• Buscamos experiências sensoriais únicas a partir do paladar e ol-

fato na degustação do café.
• Traçamos rotas. Não nos atemos a apenas uma fazenda.
• Procuramos cafés de alta qualidade.
• Cafés que são exóticos e muito especiais.
• Devemos saber desde a secagem até à prova do café.
• Não temos rotina.
• Reféns da natureza.
• Reconhecemos os melhores grãos.
• Ter conhecimento em química e geografia.
• O Coffee Hunter, deve buscar, sempre, cafés com perfil sensorial 

bem diferente, exóticos e alta qualidade.

Iandra Mendes Vilela
Nutricionista
Coffee Hunter

Q-PROCESSING
PROCESSAMENTO DO CAFÉ

33REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº29

TÉ
C

N
IC

O



O Brasil adotou uma nova classificação para avaliar o risco à saúde provocado por agrotóxicos. As no-
vas regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mudam a classificação dos agrotóxicos, sendo 
que os quatro níveis atuais passam para seis. Essas informações terão de estar nos rótulos com o prazo 
máximo de um ano:

•     Produto extremamente tóxico - faixa vermelha;
•     Produto altamente tóxico - faixa vermelha;
•     Produto moderamente tóxico - faixa amarela;
•     Produto pouco tóxico - faixa azul;
•     Produto improvável de causar dano agudo - faixa azul;
•     O produto não classificado ganha uma faixa verde.

Essa nova classificação leva em conta o risco de o produto matar, e não os danos que os agrotóxicos po-
dem causar aos olhos e à pele, por exemplo. Assim, só serão classificados na pior categoria os produtos 
que trazem risco de matar, caso sejam ingeridos, inalados ou entrem em contato com a pele. Produtos 
que hoje são considerados extremamente tóxicos poderão receber classificações mais brandas.

A Anvisa reconhece que a mudança pode reduzir o número de produtos enquadrados como extrema-
mente tóxicos, de 800 para cerca de 300. O diretor da Anvisa diz que o objetivo da mudança é fazer com 
que o Brasil siga um padrão internacional, mas nega uma flexibilização das regras. “Nós estamos nos 
igualando: o marco regulatório do Brasil ao marco regulatório do mundo.”

Fonte: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/07/23/anvisa-muda-regras-para-classificacao-de-risco-
-de-agrotoxicos.ghtml
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Anvisa muda a
classificação de
risco dos agrotóxicos
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Com um sabor bem peculiar – forte, picante e amargo, a rúcula agrada ao paladar de muitos ao mes-
mo tempo em que outros torcem o nariz só de ouvir falar. Mas a verdura, que faz parte da mesma fa-
mília do brócolis, da mostarda e do agrião, é na realidade extremamente saudável e pode ser incluída 
no prato mesmo se você não for muito fã.

E quando falamos em todos os benefícios da rúcula, fica fácil entender porque é tão bom colocá-la na 
dieta. Além de ser muito fácil de ser cultivada e combinada com outros alimentos, ela ajuda quem quer 
perder peso e evitar diversos problemas de saúde só por meio da boa alimentação.

As principais propriedades nutritivas que contém na rúcula são: antioxidantes, minerais, sulforafano, ca-
rotenoides, vitamina A, vitamina C e vitamina K.

A rúcula também é rica em ácido fólico, um composto de extrema importância na gestação. Também 
chamada vitamina B9 ou folato, este nutriente participa da formação da medula espinhal e do cérebro 
do bebê.

De fato, a rúcula é um curinga para saúde. Afinal, ela também contém ômega-3, gordura que atua como 
protetor do coração, pois favorece a diminuição do LDL (mau colesterol) e aumento do HDL (bom coles-
terol), sem esquecer que atua no sistema nervoso e da visão, além de ter ação anti-inflamatória.

Além desses, o consumo da rúcula ainda diminui risco de câncer, melhora a visão e saúde da pele, for-
talece o sistema imunológico, auxilia nas funções cerebrais, previne a osteoporose, ajuda na perda de 
peso, regula diabetes, aumenta a libido, melhora a vida sexual, melhora a oxigenação muscular e ajuda 
na digestão.

Para conseguir todos esses benefícios, o melhor é consumir a rúcula crua, em saladas. “E fica aqui uma 
dica: é recomendado não cortar as folhas para que todos os benefícios nutricionais sejam mantidos”, en-
sina Fúlvia Gomes Hazarabedian, nutricionista da academia Bio Ritmo, em São Paulo.

A rúcula também pode fazer parte de molhos para massas, no entanto, ela é colocada na finalização do 
prato. Outra opção é o molho pesto, substituindo-se o manjericão pela verdura. Chá de rúcula também 
é uma alternativa.

 Rucula
conheça seus benefícios
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Hospital Unimed 
Três Pontas

Tecnologia e qualidade para 
cuidar da sua saúde.

Mais um excelente motivo para
você ser cliente Unimed

(35) 3266-8100

Av. Nilson José Vilela, 230
Esperança - Três Pontas



PAI – escolhi uma ótima moça para você casar.
FILHO – Mas, pai, eu prefiro escolher a minha mulher.
PAI – Meu filho, ela é filha do Bill Gates…

FILHO – Bem, neste caso, eu aceito.

Então, o pai negociador vai encontrar o Bill Gates.
PAI – Bill, eu tenho o marido para a sua filha!
BILL GATES – Mas a minha filha é muito jovem para casar!
PAI – Mas este jovem é vice-presidente do Banco Mundial…
BILL GATES – Neste caso, tudo bem.

Finalmente, o pai negociador vai ao Presidente do Banco Mundial.

PAI – Senhor Presidente, eu tenho um jovem recomendado para ser vice-
-presidente do Banco Mundial.

PRES. BANCO MUNDIAL – Mas eu já tenho muitos vice-presidentes, 
mais do que o necessário.
PAI – Mas, senhor, este jovem é genro do Bill Gates.
PRES. BANCO MUNDIAL – Neste caso ele pode começar amanhã 
mesmo!

Moral da história:
Não existe negociação perdida. Tudo depende da estratégia.
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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.

AF_65.150.217.814-Anuncio Café Rev.Cocatel_20x25.pdf   1   17/07/19   17:50



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.

Compartilhando conteúdos:
um modo eficiente
para cativar clientes

Criar, publicar e promover conteúdos para seus 
públicos tem sido um dos grandes desafios para 
as organizações modernas. A ideia é que conteú-
dos valiosos ajudam a aproximar a empresa e suas 
marcas das pessoas de seu interesse. 

Trata-se de um tipo de marketing educacional cujo 
propósito é tirar dúvidas, esclarecer e informar os 
públicos da empresa sobre assuntos importantes 
para esse público. No fundo, a empresa pretende 
ajudar seu público alvo a resolver problemas re-
lativos ao seu negócio. Com isso, a empresa tor-
na-se autoridade no assunto ou negócio de seus 
clientes porque vê isso como uma maneira de re-
lacionar-se com eles. 

Essa prática, cada vez mais comum, é chamada de 
marketing de conteúdo, e pretende gerar consci-
ência da marca, converter clientes, reter clientes e 
até gerar defensores da marca. Faz parte do “pa-
cote” que busca cada vez mais relacionar ao invés 
de simplesmente negociar com os clientes. 

Isso pode acontecer de modo off-line ou on-line. 
O modo off-line inclui ferramentas como revistas 
impressas, eventos presenciais, palestras e semi-
nários. O modo on-line trabalha com vídeos, blo-
gs, posts, guias e artigos publicados via internet.

Para tanto, há alguns desafios importantes. O 
primeiro é reunir as pessoas interessadas, o que 

por Lúcio Caldeira

pode ser feito por meio de um banco de dados 
(mailing). O segundo é a capacidade da empre-
sa em gerar conteúdos relevantes de maneira 
consistente. E o terceiro diz respeito à capacida-
de da empresa em tornar esses conteúdos aces-
síveis, com a distribuição dos conteúdos. 

Exatamente por isso, cada vez mais as organiza-
ções modernas investem em criadores de conte-
údo, bloggers, designers, especialistas em SEO 
(otimização para motores de busca) e gerentes 
de mídias sociais, que incluem facebook, twitter, 
instagran, linkedin, snapchat e outros. 

Segundo Joe Pulizzi, referência no assunto e 
autor do livro Epic Content Marketing, o marke-
ting de conteúdo é uma das ferramentas mais 
importantes para a criação de reputação para as 
marcas visto que os clientes não desejam ape-
nas comprar produtos e sim benefícios propor-
cionados por eles, o que inclui informação signi-
ficativa para que utilizem melhor esses produtos 
e serviços. 

Enfim, o marketing de conteúdo já é realidade e 
se sua empresa não o pratica está na hora de re-
ver conceitos. Forma-se consumidores fieis por 
meio de compartilhamento de informações que 
são úteis para eles e não somente por meio de 
preços mais baixos e/ou promoções.
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O café é um patrimônio brasileiro tão tradicional 
quanto o samba ou o futebol. Segundo a Associa-
ção Brasileira de Indústria de Café (Abic), no País, 
95% da população consome o produto, tanto em 
casa quanto em cafeterias e lanchonetes. Por isso, 
o SIS/Sebrae elaborou um relatório de inteligên-
cia com o objetivo de compreender o mercado 
de cafés e cafeterias. Entre outros tópicos, o estu-
do aborda temas como panorama de consumo, 
perfil do consumidor, franquias e o mercado de 
cafés premium e gourmet.

De acordo com a Organização Internacional do Café 
(OIC), o Brasil é o segundo maior consumidor mun-
dial da bebida, logo atrás dos Estados Unidos, que 
possui 14% da demanda mundial. Nosso país repre-
senta 13% dessa demanda, com 21 milhões de sacas 
ao ano. Entre 2017 e 2018 houve um crescimento de 
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4,8% no consumo, comparado com período ante-
rior. A projeção é que haja um crescimento de 3,5% 
ao ano até 2021.

O produto brasileiro tem ótima fama internacional-
mente. O mercado externo é de extrema importân-
cia para o Brasil: o país é o maior exportador de café 
do mundo. Na categoria  “Café não torrado, não 
descafeinado”, nossos maiores compradores são a 
Alemanha (17,71%), Estados Unidos (17,57%) e Itá-
lia (10,06%). Já na categoria “Café torrado, não des-
cafeinado”, os maiores mercados são Estados Uni-
dos (31,47%), Argentina (14,16%) e Japão (12,90%).

Cafés especiais

Segundo o relatório, a região Sudeste é a maior 
consumidora dos cafés especiais, com 45% do con-

SIS/Sebrae divulga estudo sobre 
o consumo de café no Brasil



de mercado ou pela internet.

Dos consumidores de café premium, 20% perten-
cem à classe A, 50% à classe B e 30% à classe C. 
A maior parte desse público está situado na região 
sudeste (45%), seguida pelo nordeste (22%) e sul 
(17%). A maior parte dos consumidores está na faixa 
etária acima de 40 anos (40%). O restante tem entre 
18 e 30 anos (35%) e entre 31 e 40 anos (25%).  

Quanto ao gênero, 50% é formado por homens e 
50% por mulheres.

Cenário de cafeterias e franquias

O estudo do Euromonitor aponta também que exis-
tem 3,5 mil cafeterias no Brasil (porém esse núme-
ro sobe para 13 mil se forem contabilizados bares, 
lanchonetes e padarias). Esses estabelecimentos 
são ambientes diferenciados, que oferecem pro-
dutos variados em conjunto com outras opções de 
alimentação.

As cafeterias se dividem em: especializadas, não 
especializadas, premium, franquias de cafeterias, 
cafeteria brewery, cafeteria estilo série de TV e ca-
feterias veganas e sustentáveis. No Brasil, 66% das 
cafeterias são estabelecimentos independentes. Os 
outros 34% são franquias.

De acordo com a Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF), o mercado de franquias de cafés 
apresentou crescimento entre 2013 e 2016. Os 
pontos de vendas saltaram de 782 para 862 esta-
belecimentos no período. No Brasil existem 40 mar-
cas franqueadas, sendo uma opção de investimento 
àqueles que pretendem ampliar a sua rede de for-
ma mais rápida.
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sumo total do país, seguida pela região Nordeste, 
com 22%, e o Sul, com 17%. Centro-Oeste e Nor-
te têm 8% do consumo cada uma. Segundo estu-
do feito pela consultoria Euromonitor, o mercado 
brasileiro de café premium tem crescido de forma 
acelerada. Apesar disso, a maior parte do consumo 
doméstico ainda é de café tradicional.

As características que diferenciam o produto pre-
mium são: sofisticação na produção, seleção qua-
lificada dos grãos, origem do grão, produção com 
certificado de qualidade e maior proximidade com 
cafeicultores. Além disso, o café premium apresenta 
diferenciais em termos de fragrância, sabor, acidez, 
corpo e no conceito final do produto.

No Brasil, o consumo anual de café premium gira 
em torno de 70 mil toneladas, o que representa de 
5% a 10% do consumo total no setor. Esse consumo 
cresce 15% ao ano, enquanto o de café tradicional 
aumenta 3,5% ao ano.

Perfil do público consumidor

A tendência no crescimento do mercado de café 
premium se explica pelo aumento do número de 
consumidores que optam por produtos de maior 
qualidade. Esse público tem interesse em novos 
métodos de preparo, além de se preocupar com a 
origem do produto e a sustentabilidade na hora da 
produção. Eles são divididos em dois grupos:

- Coffee lovers – aqueles que vão às cafeterias e pro-
curam um bom ambiente, com conceito por trás da 
entrega final do produto, e onde ocorrem trocas de 
experiências.

- Aqueles que consomem cafés especiais, porém 
compram através do varejo, seja em grandes redes 



- 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, ter-
reno 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 Neces-
sária: 70-100cv **equipamento 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 quadra-
do. Valor promocional. Vendas pelo telefone: 35 3265-2942 - Floricultura 
Primavera

- Redutor da bomba de foliar do trator Agrale e sub tampa da carroceria 
do caminhão F 4000. Tratar Milson (córrego do ouro).Tel: 99954-4340 ou 
99706-3717

- Moto 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

- Vende-se Máquina Palini 800 arrobas. 20 sacas por hora. Em ótimo estado 
de conservação. Tratar com Flávio 35 99813-1953

- 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 fei-
to com lama asfáltica, curral e rancho e casa para caseiro. Interessados en-
trar 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 roupas embutido, banheiro social, sala, copa, cozinha 
com armários embutidos, área de serviço e duas garagens cobertas. Tratar 
com César (35) 9 9889-7508

- Terreno com 1.870 m² com toda infraestrutura, localizado no Centro de 
Córrego do Ouro, em Campos Gerais. Valor R$ 72.000,00. Tratar com Célio 
(35) 9 9925-9637

- Bezerros Nelore 11 a 12 meses. Fazenda entre Três Pontas e Varginha (11) 
9 7515-3740, tratar com Vander

- Em Nepomuceno, 215 ha de pastagens, formada em braquearão. Tratar 
com José do Carmo Lima (35) 9 9748-6059

- Trator Ls R50, ano 2014, tratar com Marcio (35) 9 9951-7428

- Master 1 Miac ano 2012, bom estado de conservação. Tratar com Márcio 
ran 9 9971-6003. 

- Adubadeira de hidráulico para 500 kg Miname, em bom estado de con-
servação. Tratar pelo telefone (35) 9 9971-6003

- Tanque de leite ouro inox 300l, com 3 anos de uso. Tratar com Rondinelli 
(35) 9 9870-2624 

- Secadores rotativos, 1 Pinhalense 9.000 lts e 2 Pinhalense 5.000 lts. Todos 
com fornalha e tulha de espera, tratar pelo telefone (35) 9 9821-0330

42 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº29

Oportunidades
O

P
O

R
TU

N
ID

A
D

E
S

VENDE-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

Gleba de terras situada em Varginha, no lugar determinado “Fazenda 
Cafezal” (próximo à empresa Philips/Walita), com área de 3.000 hectares, 
objeto da matrícula imobiliária nº 44.343 do SRI da Comarca de Vargi-
nha.

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

- 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

- Batedeira de Feijão Guicol-Modelo. Falcon 7500 anos 2004, similar a Dub-
le Master II. Pneus em bom estado. Manutenção em dia, interessados tratar 
com Paulo César (35) 9 9877-8329

ALUGA-SE

- 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 

- Propriedade em Campo Belo com 20 hectares toda formatada, separada 
em seis piquetes, todos com curral, embarcadores e troncos, pastagens 
em ótimo estado. Toda cercada com fios de arame em bom estado a 10 
km da cidade. Tratar pelo telefone 9 9976-1963

- Aluguel de máquinas: esqueletadeira, trincha pesada, adubadeira, 
carreta esparramadeira, entre outros. Tratar ciom Tobias. 9 9936-6699 ou 
9 9733-8651

- Casa bairro Ouro Verde. Tratar com Sandra pelo telefone 9 9966-5645

COMPRA-SE

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

- Bomba foliar de arrasto, semi-nova de 4001 ou 7001. Tratar 9 9802-1115

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- 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.

- Presta-se serviços de secagem e limpeza de café. O serviço é feito em 
um pré- secador de 125 mil litros e, a limpeza, em uma máquina para 540 
sacos. Tratar com Clélia Maria Pereira Rosa (35) 9 9977-3457 ou Felício: 
(35) 99904-9192. O sítio “Formiga” fica a 2,5 km do Centro de Três Pontas

- 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 



EXPERIMENTE AS
DELÍCIAS DA
CAFETERIA DA
SUA COOPERATIVA

Cais

Avenida Ipiranga, 1745 Três Pontas - MG



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.


