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2020 está sendo um ano marcante na 
história da Cocatrel. Um ano diferente 
para o mundo todo, que acelerou mu-
danças, quebrou paradigmas e trou-
xe novos desafios para todos.

Nós, produtores, não paramos — e a cooperativa também 
não. Pelo contrário, nos adaptamos bem ao cenário de pan-
demia, estruturamos serviços remotos, impulsionamos o 
Portal do Cooperado e buscamos alternativas para expandir 
os pontos de contato da cooperativa com o produtor.

Consequência de tudo isso são os resultados da Cocatrel, 
que cresceu em recebimento, número de cooperados e vo-
lume de vendas nas lojas. E ainda fomos além do café. O 
departamento de cereais bateu recorde de recebimento e 
a indústria de laticínios também teve um resultado bastante 
expressivo em faturamento e sobras. Na matéria de capa da 
revista vocês terão a oportunidade de conhecer melhor so-
bre esses setores, tão importantes para a diversificação de 
culturas, as quais os produtores têm buscado como alterna-
tiva ao café.

No contraponto da última safra, que foi de muitos cafés de 
excelente qualidade, agora vamos nos deparar com um 
ano de seca e bienalidade baixa.  Assim, começamos a vis-
lumbrar um cenário mais complicado para 2021. O depar-
tamento técnico da cooperativa emitiu uma nota, que está 
publicada aqui, sobre as possíveis consequências que te-
remos caso a chuva não chegue com volume considerável 
para amenizar os prejuízos que poderão ocorrer para toda 
a cadeia do café. Precisamos focar no manejo correto das 
lavouras e na adubação mais adequada, por isso um artigo 
explicando sobre os diferentes tipos de adubos poderá au-
xiliá-los nas tomadas de decisão.

Por fim, a revista 44 chega com muitas notícias, curiosida-
des, artigos relevantes e entretenimento para todos vocês!

Tenham todos uma ótima leitura.

Marco Valério Araújo Brito
Presidente da Cocatrel
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OS MÉTODOS DE OS MÉTODOS DE 
BENEFICIAMENTO DO CAFÉBENEFICIAMENTO DO CAFÉ
Basicamente, existem duas maneiras Basicamente, existem duas maneiras 
para se fazer o benefi ciamento do café: para se fazer o benefi ciamento do café: 
por via seca e por via úmida.por via seca e por via úmida.
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SORVETE DE IOGURTESORVETE DE IOGURTE
 COM MEL E FRUTAS COM MEL E FRUTAS

Uma receita refrescante!Uma receita refrescante!
15

POR QUE INVESTIR EM SEMENTES POR QUE INVESTIR EM SEMENTES 
QUALIFICADAS DE CAFÉ ?QUALIFICADAS DE CAFÉ ?
O investimento na formação da lavoura de O investimento na formação da lavoura de 
café é um dos pontos determinantes para a café é um dos pontos determinantes para a 
defi nição do potencial produtivo. defi nição do potencial produtivo. 
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COBERTURA VERDE COBERTURA VERDE 
NA LAVOURA CAFEEIRANA LAVOURA CAFEEIRA

A cobertura verde na lavoura de café con-A cobertura verde na lavoura de café con-
siste numa prática cultural que tem como siste numa prática cultural que tem como 

fi nalidade realizar a proteção do solo.fi nalidade realizar a proteção do solo.
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IMPACTOS DAS CONDIÇÕESIMPACTOS DAS CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS NA PRÓXIMACLIMÁTICAS NA PRÓXIMA
SAFRA CAFEEIRASAFRA CAFEEIRA
A safra 2020 apresentou altas produtivida-A safra 2020 apresentou altas produtivida-
des, sendo cerca de 30% superior à safra des, sendo cerca de 30% superior à safra 
anterior no sul de Minas, de acordo com o anterior no sul de Minas, de acordo com o 
levantamento da Conab.levantamento da Conab.
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Novas regras para pagamentos da conta 
consumo e Unimed

A Cocatrel vem trabalhando para melhorar os serviços 
prestados aos cooperados. Para tanto, algumas mudan-
ças precisaram acontecer tanto para atender às exigên-
cias da pandemia quanto para melhorar os processos in-
ternos da cooperativa. Portanto, também por segurança, 
a cooperativa tomou algumas ações como o não rece-
bimento fi nanceiro nas dependências da Administração.

A partir de agora, os pagamentos deverão ser realizados 
das seguintes maneiras:

Unimed

• O pagamento do boleto da Unimed poderá ser efe-
tuado em bancos (físicos ou aplicativos), Casas Loté-
ricas ou nas lojas Cocatrel.

• Caso você não tenha recebido o boleto em casa, 
poderá imprimir a segunda via pelo Portal do Coo-
perado ou solicitá-lo à Carla, na Administração da 
Cocatrel.

• Além destas opções, você poderá ainda realizar o 
pagamento via depósito bancário ou com o valor 
descontado nas vendas de café na Cocatrel.

• Caso prefi ra o depósito, favor entrar em contato com 
a Carla, no 3266-8241 ou no e-mail cocatrel-saude@
cocatrel.com.br.

Conta consumo

• O pagamento da conta consumo (loja) deverá ser re-
alizado nas lojas Cocatrel.

• Caso prefi ra o pagamento por boleto, poderá impri-
mi-lo no Portal do Cooperado, solicitá-lo nos telefo-
nes: (35) 3266-8230, 3266-8242 ou 3266-8213 ou 
ainda presencialmente, na Administração.

• Além destas opções, você poderá ainda realizar o 
pagamento via depósito bancário ou com o valor 
descontado nas vendas de café na Cocatrel. Nestes 
casos, deverá entrar em contato nos telefones acima 
informados.

Atenção:

NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO.
Solicite seu acesso ao Portal do Cooperado pelo 
termoportal.cocatrel.com.br

Entrega dos adubos adquiridos nas feiras

Não deixe para agendar a entrega de seu adubo em 
cima da hora de utilizá-lo. Quando todos deixam para re-
ceber ao mesmo tempo, a logística fi ca mais complicada. 
Portanto, agende o quanto antes sua entrega com a Carla 
ou a Vanessa pelo telefone: (35) 3266-8318.

5REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 43



PRIORI TOP®

Florada protegida, 
produtividade garantida.

Amplo Espectro: Alta eficiência em 
Phoma e no complexo de doenças

Flexibilidade: Pode ser usado em 
diferentes estádios da lavoura

Potência: Combinação de 2 
ingredientes ativos que potencializam o 

controle com residual

Priori Top®. Proteção de ponta a ponta.

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.
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horarios 

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 22:30:00 07:00:00 11:00:00
07:00:00 17:18:00
07:00:00 17:18:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 17:18:00
07:00:00 16:00:00
07:00:00 16:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
08:00:00 17:18:00
08:00:00 16:00:00
08:00:00 16:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 17:18:00
07:00:00 16:00:00
07:00:00 16:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 17:18:00
07:00:00 16:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 17:18:00
07:00:00 16:00:00
07:00:00 16:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
08:00:00 17:00:00
08:00:00 16:00:00
08:00:00 16:00:00

Observações:
A Cocatrel não armazenará cafés em sacarias de juta neste ano. 
As sacarias serão abertas e despejadas em moegas para posteriormente serem embaladas (embegadas) e armazenadas. 
As sacarias serão devolvidas ao cooperado. 
Em Três Pontas somente o armazém Paraíso receberá sacarias. As demais unidades receberão as duas modalidades.

RECEBIMENTO BAG 

SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO BAG 

NÃO RECEBE 

ARMAZÉNS TRÊS CORAÇÕES (SAGRADO CORAÇÃO) E VARGINHA (PÁSSARO)

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZÉM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

RECEBIMENTO SACARIA
RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZÉM  TRÊS PONTAS - PARAÍSO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

ARMAZÉNS ILICÍNEA, CÓRREGO DO OURO, GUAPÉ E COQUEIRAL
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 

RECEBIMENTO SACARIA
RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZÉM CARMO DA CACHOEIRA
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 
RECEBIMENTO SACARIA

FUNCIONAMENTO 

FUNCIONAMENTO 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ARMAZÉNS COCATREL 

ARMAZÉM TRÊS PONTAS - MATRIZ
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO 

RECEBIMENTO GRANEL 
RECEBIMENTO BAG 

ARMAZÉNS NEPOMUCENO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 

Página 1
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TÁ NO MANTENHA-SE
INFORMADO!

Toda semana um novo 
vídeo com temas

importantes
para produtores e

cooperados Cocatrel.

Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Toda semana um vídeo novo!
Leia o QR Code

com a câmera do seu 
smartphone ou baixe 

um app de leitura de 
QR Code

Minuto Cocatrel #111 - Portal do Cooperado

Minuto Cocatrel #113 - Departamento Técnico da 
Cocatrel

Minuto Cocatrel #110 - Batemos 2 milhões de sacas 
recebidas

Minuto Cocatrel #112 - Laboratório Cocatrel

MINUTO
COCATREL



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

Boas-vindas aos novos cooperados
BATISTA AVILA DA SILVA 
JOSE BATISTA DA SILVA e outro(s)
DANIEL MARTINS EHREISER
GERALDO MAGELA VANELI
ANTONIO UBIRAJARA DOS SANTOS
SAULO DAMIÃO DE OLIVEIRA
JOAO FRANCISCO DE SOUZA 
ALDIRLON GOMES
ANDRE NASCIMENTO CHAGAS
ISABELA CRISTINA DE SOUZA SILVA MAIA e outro(s)
MARIA APARECIDA DA SILVA GALDINO SOUZA e 
outro(s)
EVERTON VITOR SOARES
FRANCISCO DE JESUS PEREIRA FILHO
RHAYANE ROBERTA RIBEIRO SILVA
JOSE CARLOS DOS SANTOS  
PETRONIO LUIS NORONHA SILVA
JOSE VANILDO MOREIRA
LELIS DO VALE MIRANDA
PALMERI MARQUES DA SILVA
FRANCISCO SANTOS EVANGELISTA
JULIANO FIGUEIREDO VILELA
DANIEL PINTO e outro(s)
IVONE ACASCIA ROSA 
SARAH VILELA DA MATA MIRANDA
JOSE MARIA DA SILVA 
SANDRA MARIA GONCALVES SILVA
MANOEL TORQUATO VANELI
EDER GUEDES JUSTINO
MILTON JOSE ALVES e outro(s)
RICARDO FELIPE FERRAZ WESTIN e outro(s)
OSWALDO CANDIDO FERREIRA
VALBERTE JOSE SPURI
RONALDO GONCALVES
DULCINEIA MARIA DE ABREU CORREA
ANTONIO DOS REIS PEREIRA
ANTONIO BATISTA DE LIMA e outro(s)
JHONATA WILLYS MARTINS CARVALHO
LIS MARINA DE MESQUITA ARAUJO
JOSE OSWALDO VILLELA E SILVA e outro(s)
ANTONIO AUGUSTO GODINHO
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ISRAEL GERONIMO SOUZA
ANGELO MARCIO PIMENTA
MARIA JOSE JANUARIO GONZAGA
ROSANA MARIA MENDES FRANCISCO
DANILO HILARIO DA CRUZ
ADERSON DE FIGUEIREDO
EVERALDO BELINELI e outro(s)
PAULO DONIZETE FERREIRA
LUCIENE DE LOURDES GONCALVES
ELIZABETH MORAIS MESQUITA DE CARVALHO
TARCISA DE PAIVA FERREIRA
ROSILENE SIQUEIRA COSTA
MARILEIA DONIZETTI DE SOUZA CARVALHO
PATRICIA SANTIAGO CAMPELLO
ELIO TREVISOLLI
VANILDA DE PAULA SOARES
FLAVIO MILLER VIEIRA DA CUNHA
LUCIANO HELVECIO VILLELA REIS
CLAYTON JOSE DA SILVA
CLAUDINEI CESAR DE ANDRADE e outro(s)
THAMYRIS CARVALHO ROSA
GUSTAVO SOUZA FERREIRA CARVALHO
TATIANA APARECIDA CLARO SANTOS
IURY FLAVIANO LIMA
CELSO JULIO
FERNANDO ROBERTO DE CAMPOS JUNIOR
ANTENOR DOMINGOS PEREIRA
BRUNO MENDES SILVA
JOSE CARLOS NETO e outro(s)
AGRICOLA MOREIRA REIS LTDA
AGRICOLA REIS E REIS LTDA
AGRICOLA REIS SOARES LTDA
EDESIO HENRIQUE DE MIRANDA e outro(s)
FERNANDA MENDONCA DIAS DINIZ e outro(s)
ADRIANO BORGES DO NASCIMENTO e outro(s)
MARCIANO DE OLIVEIRA
JOSE ALOISO DE CARVALHO
JOAO BATISTA ASSIS
ROZALINA DE JESUS SILVA
ELZA ALVES DA COSTA
POLIANE AUGUSTA DE RESENDE
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MISSÃO
Proporcionar soluções de qua-
lidade e excelência, gerando 
segurança e sustentabilidade ao 
cooperado.

MISSÃO11 VISÃO
Ser reconhecida mundialmente 
como a melhor e mais segura 
cooperativa de café para fazer 
negócio e totalmente integrada 
com o cooperado.

VISÃO22 VALORES
Cooperação, igualdade, cre-
dibilidade, fi delidade, solidez, 
segurança, comprometimento, 
inovação, transparência.

VALORES33

TÁ NO MANTENHA-SE
INFORMADO!

Toda semana um novo 
vídeo com temas

importantes
para produtores e

cooperados Cocatrel.

Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Toda semana um vídeo novo!
Leia o QR Code

com a câmera do seu 
smartphone ou baixe 

um app de leitura de 
QR Code

Minuto Cocatrel #111 - Portal do Cooperado

Minuto Cocatrel #113 - Departamento Técnico da 
Cocatrel

Minuto Cocatrel #110 - Batemos 2 milhões de sacas 
recebidas

Minuto Cocatrel #112 - Laboratório Cocatrel

MINUTO
COCATREL



anteriormente pela legislação chegava até 
15 dias, se fosse a primeira vacinação do 
animal. Agora, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio 
da Instrução Normativa nº 48, permite ao 
produtor rural a emissão da Guia de Trânsito 
Animal (GTA) imediatamente após vacinar e 
declarar a imunização de bovinos e bubali-
nos de seu rebanho.

Segundo o gerente de Defesa Sanitária Ani-
mal do IMA, o médico veterinário Guilher-
me Costa Negro Dias, “dentre as mudanças 
é importante ressaltar que não existe mais 
prazo de carência para a movimentação de 
animais após a vacinação contra febre af-
tosa. O que determina a condição sanitária 
do estabelecimento rural é a adimplência 
nas etapas de vacinação e de atualização de 
cadastro de rebanhos. Ou seja, caso o esta-
belecimento de origem dos animais esteja 
em dia com suas condições sanitárias e ca-
dastrais, o produtor poderá movimentar seu 
rebanho, inclusive os animais não vacinados 
e que forem incorporados no plantel ou be-
zerros que tenham nascidos após a etapa de 
vacinação”.

“Além disso, durante a etapa de vacinação 
e até noventa dias após seu término, os ani-
mais destinados diretamente ao abate fi cam 
dispensados da obrigatoriedade da vacina-
ção contra febre aftosa”, esclarece.

Saúde do rebanho

O médico veterinário ressalta a importância 
da vacinação para manter a saúde do reba-
nho e o reconhecimento internacional de 
zona livre com vacinação, obtido pelo esta-
do junto à Organização Mundial de Saúde 

Começou, no dia 1º de novembro, a segun-
da etapa anual de vacinação contra a febre 
aftosa em todo o território mineiro. Deverão 
ser vacinados bovinos e bubalinos com ida-
de de zero a 24 meses. O Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA), vinculado à Secre-
taria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), é responsável pelo 
gerenciamento e fi scalização da campanha 
junto aos produtores rurais. 

A campanha vai até 30 de novembro. Para 
mais segurança e comodidade em razão 
do enfrentamento da Covid-19, o produtor 
pode comprovar a vacinação dos animais 
usando o formato eletrônico de declaração 
disponível em www.ima.mg.gov.br ou, caso 
tenha cadastro, acessando o Portal de Servi-
ços do Produtor.

Uma outra opção será o envio da declaração 
para o e-mail da unidade do IMA responsá-
vel pela jurisdição do município. O e-mail de 
cada unidade consta em http://ima.mg.gov.
br/atendimento/nossas-unidades. Nos mu-
nicípios em que as unidades estiverem aber-
tas, as declarações podem ser realizadas de 
forma presencial.

O prazo para comprovar a vacinação termi-
na em 10 de dezembro. Para facilitar a loca-
lização da propriedade, o IMA recomenda 
o envio do Cadastramento Ambiental Rural 
(CAR) no momento da declaração.

Novidade

O produtor rural poderá transitar e comer-
cializar seus animais logo após a vacinação 
e declaração. O prazo de carência exigido 

Febre aftosa: confi ra informações 
sobre a segunda etapa da vacinação 
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Lançamento
DISPONÍVEIS NA CAFETERIA COCATREL

E NA LOJA ONLINE
www.lojacocatrel.com.br



Animal (OIE).
“Este status favorece o agronegócio e o aces-
so a mercados internacionais, contribuindo 
de forma signifi cativa para o Produto Interno 
Bruto (PIB) mineiro”, lembra Dias reforçando 
a importância de realizar corretamente a va-
cinação, de forma a garantir efi cácia na imu-
nização dos animais.
“A vacina de 2 ml  pode ser adquirida nas 
lojas da Cocatrel. Além disso, a vacina deve 
ser conservada em temperatura entre 2 e 8 
graus centígrados, do momento da compra 
até a vacinação dos animais. Recomenda-se 
também programar a aplicação para os ho-
rários mais frescos do dia”, orienta.

A febre aftosa é causada por um vírus, alta-
mente contagioso e que pode trazer gran-
des prejuízos econômicos para os produto-
res, pois afeta o comércio internacional. “A 
doença é transmitida pela saliva, aftas, leite, 
sêmen, urina e fezes dos animais doentes, e 

também pela água, ar, objetos e ambientes 
contaminados. Uma vez doente, o animal 
pode apresentar febre, aftas na boca, lesões 
nas tetas e entre as unhas”, explica.
Dias alerta que se forem verifi cados animais 
com estes sintomas, o produtor rural deve 
imediatamente comunicar a unidade do IMA 
mais próxima de sua região.

Evite multas

O produtor que não vacinar os animais es-
tará sujeito a multa de 25 Unidades Fiscais 
do Estado de Minas Gerais (Ufemgs) por ani-
mal, o equivalente a R$ 92,79 por cabeça. A 
declaração de vacinação também é obriga-
tória e o produtor que não o fi zer até 10 de 
dezembro poderá receber multa de 5 Ufem-
gs, o equivalente a R$ 18,55 por cabeça.

Instituto Mineiro de Agropecuária
Assessoria de Comunicação Social
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Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Retirada de defensivos

Portal do Cooperado

Prêmio Melhores Cafés Cocatrel
 Safra 2020|2021 

Vacinação de bovinos



Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Retirada de defensivos

Portal do Cooperado

Prêmio Melhores Cafés Cocatrel
 Safra 2020|2021 

Vacinação de bovinos
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Basicamente, existem duas maneiras para se fazer o 
benefi ciamento do café: por via seca e por via úmi-
da. Quase que a totalidade dos cafés da espécie ca-
nephora (robustas) são processados por via seca. Já 
os cafés da espécie arábica são bem divididos, com 
cerca de 50% sendo processados por cada sistema. 
Os cafés resultantes do método seco são conhecidos 
como naturais, os processados pelo método úmido 
são chamados de lavados. 

No método seco, predominante no Brasil e na Etiópia, 
os cafés, após a colheita, são colocados para secar em 
terreiros, que podem ser de asfalto, de cimento ou até 
de terra, podendo-se usar ou não panos para prote-
gê-los do contato com o chão. No Brasil, na grande 
maioria dos casos utiliza-se os terreiros de cimento 
ou asfalto e os cafés passam anteriormente por um 
lavador, que separa os grãos verdes dos maduros, 
que são benefi ciados separadamente. Esses cafés são 
espalhados no terreiro e submetidos ao processo de 
reviramento, que consiste em “rodar” o café ou “do-
brá-lo” na medida em que é seco pelo sol. Esses cafés 
podem passar ainda por secadores mecânicos, mas 
a particularidade desse método é que os cafés são 
secos com a casca. Após a secagem, os cafés, chama-
dos de “cocos” fi cam com uma cor castanho-escuro e 
é possível ouvir o chocalhar dos grãos no interior da 
casca. Só depois, na fase de limpeza ou  descaroça-
mento, são retiradas a casca e a polpa. 

Os métodos de benefi ciamento do caféOs métodos de benefi ciamento do café

E por falar em café...

No método úmido, mais utilizado na Colômbia e na 
América Central, a casca e a polpa do café são elimi-
nadas logo após a colheita por um processo conheci-
do como despolpamento. Na fase seguinte, os cafés 
são imersos em tanques de fermentação onde a mu-
cilagem se decompõe. Geralmente essa fase dura de 
12 a 36 horas. Concluída a fermentação, o café precisa 
ser lavado, para então ser seco nos terreiros. No fi nal, 
o grão ainda contém o pergaminho, mas sem a casca 
e a polpa, demandará bem menos espaço para a se-
cagem ao sol.

Nos anos 60 e 70, os cafés benefi ciados pelo méto-
do úmido fi caram conhecidos como “lavados” ou 
washed. Os secos tornaram-se os unwashed, que na 
tradução literal se tornou não lavados, o que dava 
uma conotação de sujos. Vale aqui ressaltar que o 
processamento a seco começa com a lavagem dos 
grãos recém-colhidos. Isso acabou por resultar em 
valorização dos lavados da Colômbia e em desvalori-
zação dos não lavados do Brasil. Mais recentemente, 
o nome dos cafés processados por via seca mudou-se 
para naturais, o que inclusive demonstra seu proces-
so mais ecológico. Os cafés naturais têm mais corpo 
e doçura; os lavados são mais ácidos e apresentam 
aromas mais pronunciados na xícara. Dois processos 
diferentes produzindo dois tipos de produtos distin-
tos. Mais uma das belezas da complexidade do café.  

Em síntese, o método seco é o mais simples e mais 
barato, mas necessita de grandes terreiros. O método 
lavado é mais complexo e caro, exigindo mais equi-
pamentos, tempo e trabalho. Foi uma solução para as 
regiões úmidas e que apresentam grande quantidade 
de chuva na época da colheita. Utiliza menos espaço, 
mas exige água em abundância. Os cafés processa-
dos por via úmida tendem a ser mais valorizados no 
mercado internacional, mas a questão da poluição 
das águas e do solo, causadas pela água dos tanques 
de fermentação é um problema, que ainda foi pouco 
aproveitada pelos produtores de café que benefi ciam 
seu produto pela via seca. 

Lúcio Caldeira





Sorvete de Iogurte
 com Mel e Frutas 

Modo de Preparo

1. Bata o iogurte e o mel no liquidifi cador 

2. Corte todas as frutas em pequenos pedaços 
     

3. Coloque-as em copinhos descartáveis   

4. Preencha os copinhos com o iogurte bati-
do no liquidifi cador     

5. Adicione um palito de picolé em cada, lem-
bre-se de deixá-los bem no meio do copinho

6. Leve ao freezer até endurecer.
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Ingredientes:   

• 1 Iogurte Natural   

Cocatrel (800g)  

• Mel a gosto

• Uvas verdes e roxas a gosto  

• Morango a gosto 



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 setembro de 2020. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair  Coqueiral 94149

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 86038

3 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 58570

4 4861 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 37151

5 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 28856

6 915 Antonio Rodrigues de F. Neto Três Pontas 16183

7 18697 Jose Donizete Freire e Outros Campos Gerais 14485

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 9975

9 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana Da Vargem 9486

10 18936 EPAMIG Três Pontas 8271

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 2023 Antônio Elizeu de Souza Nepomuceno 56

2 5882 Edson Pereira Nepomuceno 59

3 1568 Francisco de Paula Vitor Silva Três Pontas 62

4 2425 Adão Reis Pinto Nepomuceno 64

5 5757 Sergio Lucio Moura Nepomuceno 65

6 3395 Edenisio Vitor Pereira Campo Gerais 70

7 4916 Celio Vitor de Oliveira Três Pontas 86

8 5901 Lúcio Rodrigo de Abreu Nepomuceno 105

9 18060 Maria de Lourdes Martins. Souza Três Pontas 103

10 3158 Com. (Vicente Luiz Silvestrini) Nepomuceno 111

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 5882 Edson Pereira Nepomuceno 1

2 5320 Joaquim Antonio da Silva Nepomuceno 2

3 2425 Adão Reis Pinto Nepomuceno 3

4 24930 Eli Castelar de Araujo Nepomuceno 3

5 5780 Vitor Sergio Pereira Nepomuceno 3

6 5402 Vitor Adenilson Pereira Campo Gerais 3

7 18060 Maria de Lourdes Martins. Souza Três Pontas 4

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 4

9 5485 José Alair Couto Coqueiral 4

10 19896 EPAMIG Três Pontas 5

Ranking do leite set/20
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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 outubro de 2020. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Coqueiral 99727

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 82610

3 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 55356

4 4861 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 42302

5 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 27614

6 915 Antonio Rodrigues de F. Neto Três Pontas 15330

7 18697 Jose Donizete Freire e Outros Campos Gerais 13456

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 12180

9 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 10205

10 6029 Joaquim Aguido Neto Três Pontas 7786

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 5124 Carlos Rodrigues Masson Nepomuceno 11

2 1568 Francisco de Paula Vitor Silva Três Pontas 12

3 3038 Jose Maria Penha Nepomuceno 13

4 5882 Edson Pereira Nepomuceno 13

5 2425 Adão Reis Pinto Nepomuceno 18

6 21622 Everson Rodrigues Silva Nepomuceno 19

7 3395 Edenisio Vitor Pereira Campo Gerais 19

8 28796 Alex de Souza Lima Nepomuceno 20

9 5757 Sergio Lucio Moura Nepomuceno 20

10 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 20

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 5320 Joaquim Antonio da Silva Nepomuceno 2

2 21622 Everson Rodrigues Silva Nepomuceno 3

3 5780 Vitor Sergio Pereira Nepomuceno 3

4 2703 Glenildo José Reis Naves Carmo da Cochoeira 3

5 5569 Antônio Expedito da Silva Nepomuceno 4

6 18060 Maria de Lourdes Martins. Souza Três Pontas 4

7 1568 Francisco de Paula Vitor Silva Três Pontas 5

8 28796 Alex de Souza Lima Nepomuceno 5

9 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 5

10 5882 Edson Pereira Nepomuceno 8

Ranking do leite out/20
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LEITE E CEREAIS 
DIVERSIFICAÇÃO QUE TRAZ BONS
RESULTADOS PARA O COOPERADO
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A diversificação das culturas agrícolas 
tornou-se importante alternativa de ren-
da para os produtores. A agropecuária, 
com destaque para a produção de leite, 
há muito tempo anda junto com o café, 
mas nas últimas décadas a produção de 
cereais, com destaque para a soja e o mi-
lho, vem crescendo e se desenvolvendo 
na região. 

A Cocatrel vem acompanhando esse cres-
cimento e investindo em suas estruturas 
de laticínios e recebimento de cereais, 
para cada vez mais atender com eficiên-
cia os cooperados, que estão buscando 
capacitação, se profissionalizando e in-
vestindo em tecnologias, que resultam 
em maior produtividade e qualidade de 
seus produtos.

Como consequência desse bom trabalho, 
em 2020 a Cocatrel bateu recordes de re-
cebimento de cereais e de faturamento 
nos laticínios, o que demonstra que, além 
do café, a diversificação de culturas tam-
bém traz bons resultados não só para os 
cooperados, mas também para a coope-
rativa.

“Temos dado bastante atenção para es-
ses setores que são importantes para a 
Cocatrel e para os produtores, que pro-
curam diversificar a produção nas suas fa-

zendas, elevando o potencial econômico 
das propriedades rurais e também dos 
municípios. Para 2021 queremos melho-
rar ainda mais os serviços prestados tanto 
pelo silo quanto pela indústria de laticí-
nios, que merecem investimentos para 
continuarem crescendo com sustentabi-
lidade, sendo rentáveis e eficientes para 
todos”, afirma Marco Valério Araújo Brito, 
presidente da Cocatrel.

Por falar em investimentos com sustenta-
bilidade, duas usinas fotovoltaicas estão 
sendo implantadas nesses dois locais, o 
que resultará em redução de custos, fa-
zendo com que ambos tornem-se ener-
geticamente autossustentáveis.

Indústria de laticínios

A indústria de laticínios da Cocatrel foi 
inaugurada praticamente junto com a 
fundação da cooperativa, na década de 
60. Naquela época, tanto o café quanto 
o leite tinham bastante relevância para a 
economia da região.  

Atualmente, a Cocatrel recebe uma mé-
dia de 17 mil litros de leite por mês, que 
são utilizados pela indústria de laticínios 
para a produção de leite pasteurizado, 
queijos, manteiga e iogurtes.

Leite e cereais: diversificação 
que traz bons resultados para o 
cooperado e para a cooperativa
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LEITE E CEREAIS 
DIVERSIFICAÇÃO QUE TRAZ BONS
RESULTADOS PARA O COOPERADO
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A indústria é uma fonte alternativa de 
renda para a cooperativa, além de impor-
tante auxílio ao produtor, que tem garan-
tidas a coleta do leite em suas proprieda-
des além da venda da sua produção.

Em 2020 a Cocatrel já bateu o recorde 
de faturamento e de sobras na indústria. 
“Em 2019, neste mesmo período, as so-
bras do departamento de laticínios eram 
de R$ 114,4 mil. A partir dela, já calculan-
do um crescimento, defi nimos uma meta 
de R$ 600 mil para 2020. Ainda faltando 
alguns meses para terminar o ano, conse-
guimos praticamente dobrar esse valor, 
alcançando o montante de R$ 1,066 mi-
lhão, praticamente dez vezes mais que no 
ano anterior. Isso se deve, principalmen-
te, a um trabalho bem-feito para diminuir-
mos perdas, aumentarmos a qualidade 
do leite recebido, além de um programa 

de qualifi cação dos colaboradores da in-
dústria, que trouxe mais conhecimento e 
valorização do pessoal, o fez toda a dife-
rença”, explica Gerson Rodrigues, coor-
denador de Laticínios.

Em relação ao faturamento, em 2019 a 
Cocatrel faturou R$ 1,238 milhão. Este 
ano, até o mês de setembro, esse valor 
já ultrapassava R$ 1,733 milhão. “Aumen-
tamos a utilização da planta da indústria, 
produzindo mais, abrimos mercado para 
os nossos produtos em todas as cidades 
onde a cooperativa atua, o que aumen-
tou consideravelmente as vendas e ainda 
houve um aumento da demanda por con-
ta da pandemia, que fez com que as pes-
soas consumissem mais em casa”, conclui 
Luiz Antônio Vinhas Oliveira, diretor co-
mercial da Cocatrel.
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Departamento de cereais

A produção de cereais vem ganhando 
bastante representatividade na região, 
sendo a soja e o milho os principais grãos 
produzidos. Além disso, seus preços es-
tão bastante atrativos, contribuindo para 
que o produtor invista na diversificação.

A Cocatrel possui um silo graneleiro com 
capacidade para 300 mil sacas e, em 2020 
a cooperativa também bateu o recorde 
de recebimento de cereais. “Chegamos 
ao fim da safra com 400 mil sacas rece-
bidas. Isso se deve ao aumento de pro-
dutividade destes grãos, resultante de 
produtores extremamente capacitados e 
com alta tecnologia nas suas proprieda-
des”, afirma Manoel Rabelo Piedade, su-
perintendente da Cocatrel.

Além do milho e da soja, a cooperativa 
também recebe trigo, sorgo e aveia. A 
Cocatrel conta com um agrônomo espe-
cífico para auxiliar os cooperados nessas 
culturas e, recentemente, contratou mais 
um, com o intuito de estimular o barter e 
também a venda desses grãos. “Estamos 
atentos às necessidades e demandas 
desses produtores para que todo o ciclo 
dos cereais aconteça assim como no do 
café, desde a assistência técnica, passan-
do pelo recebimento, preparo, comercia-
lização e pela troca de insumos por cere-
ais, incentivando o cooperado a realizar 
todas as suas operações na Cocatrel, diz 
Francisco de Paula Vitor Miranda, diretor 
técnico-industrial da Cocatrel.

“Hoje ainda não fechamos o ciclo, mas 
recebemos e rebeneficiamos os cereais 
para deixá-los no padrão de exportação, 
para o cooperado. O faturamento do de-
partamento advém do custo desta pres-
tação de serviços e também da comer-
cialização do milho que compramos dos 
produtores, ensacamos e repassamos às 
lojas no formato de milho e fubá”, expli-
ca Bernardo Campos Mendonça, gerente 
da Unidade de Cereais.

Curiosidades

A produção de cereais, com destaque 
para a soja e o milho, é diferente da do 
café. Elas são culturas rotativas, podendo 
ser intercaladas, o que garante renda ao 
produtor durante todo o ano. Elas, inter-
caladas, ainda protegem o solo e aumen-
tam a produtividade de ambas. Outra ca-
racterística que as diferenciam do café é 
que elas possuem padrão único, sendo 
mais fáceis de serem armazenadas.

Em relação à soja, ela é a principal fonte 
de renda do País e dos produtores rurais, 
liderando o ranking de produtos mais 
exportados do Brasil. Sua cultura neces-
sita de investimentos em tecnologias e 
maquinários específicos, tornando sua 
produção menos acessível a todos. No 
sul de Minas, sua produção é crescente, 
porém ainda considerada pequena, es-
tando concentrada nas mãos de poucos 
produtores.
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Prezados Cooperados,

A Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de 
Três Pontas vem, através do seu Departamen-
to Jurídico, solicitar que todos os associados 
regularizem seus cadastros no setor de Ca-
dastro, especifi camente suas inscrições es-
taduais de produtores rurais. Inicialmente, o 
colaborador será orientado a procurar a Se-
cretaria de Estado da Fazenda para regulari-
zação.

Ressalta-se que a não correção poderá oca-
sionar as seguintes consequências jurídicas 
graves: 

• Suas operações de compra e venda com 
a Cooperativa devem ser bloqueadas e o Coo-
perado deve ser impedido de comprar nas lojas 
e comercializar sua produção com a Cocatrel;

• Caso o cooperado queira retirar sua pro-
dução junto a Cooperativa sem que tenha regu-
larizado na SEF/MG, esta operação deverá ser 
tributada, pois o cooperado deixa de ser contri-
buinte do ICMS deixando de gozar dos benefí-
cios fi scais, e

• Exclusão do associado aos quadros da 
cooperativa.

Dessa forma, visando aos princípios do Coope-
rativismo e o bem estar social, a Cocatrel aguar-
da a compreensão de todos, assim como a atua-
lização dos seus dados.

Departamento Jurídico

Fique de olhoFique de olho

Mercado de Café
Se setembro foi um mês marcado por grande os-
cilação de mercado, visto que os preços caíram 
cerca de 90 reais por saca entre o primeiro e o úl-
timo dia – de R$ 625 para R$ 535; outubro pode 
ser descrito como um mês estável e de poucos 
negócios. 

A pouca oscilação no mês pode ser verifi cada 
pela diferença entre a máxima e a mínima do 
preço de um café de 60 defeitos bebida dura, 
que foi negociado no intervalo de R$ 535 e R$ 
520 a saca. Em Nova Iorque, para o vencimento 
dezembro, o mercado fechou com vencimentos 
entre 111,55 c/lb e 104,40 c/lb, que foi o venci-
mento do último dia útil do mês (30/10). 

Mesmo sendo a menor cotação de fechamento 
do mês, os preços físicos terminaram o mês cota-
dos a R$ 535, que foi a máxima do período. Isso 
esteve totalmente associado ao câmbio, já que o 
dólar apresentou cotação estável em torno de R$ 
5,59 até o dia 26, quando apresentou altas cumu-
lativas que a colocaram no patamar de R$ 5,70 
na média da última semana. 

Em resumo, a pequena alta do dólar acabou 
compensando a pequena queda dos preços em 
Nova Iorque, e os preços pagos ao produtor fi -
caram estáveis, em torno de R$ 530 e R$ 535 nas 
duas últimas semanas. 

A estabilidade do mercado acabou gerando 
poucos negócios no mês. Muitos produtores 
conseguiram realizar boas vendas em patamares 
bem acima das atuais, isso nas duas primeiras se-
manas de setembro (no intervalo de R$ 625 a R$ 
600), e por isso fi caram fora do mercado. 

As questões que infl uenciaram o mercado nesse 
mês basicamente foram duas: chuvas e Covid-19. 
As chuvas caíram durante o mês e provocaram 
fl oradas nos cafezais das regiões produtoras. 
Mas os indicadores mostram que volume de chu-
vas foi insufi ciente e pode-se dizer que haverá 
prejuízos, ainda não dimensionados, para a safra 
brasileira de 2021. Novas chuvas em novembro 
podem fazer o mercado romper para baixo o pa-
tamar de 100 c/lb. A falta delas poderá colocar 
os preços acima de 110 c/lb – para o vencimento 
dezembro. 

A Covid-19 entrou em sua segunda onda nos pa-
íses do hemisfério norte e países europeus, pois  
tem apresentado um forte aumento no número 
de contágios. Fechamento de comércio e toques 
de recolher podem ocorrer na Europa e nos Es-
tados Unidos, movimentos que têm provocado 
e podem gerar novas altas nos preços do dólar 
frente ao real. 

Lúcio Caldeira
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O investimento na formação da lavoura de café é um 
dos pontos determinantes para a defi nição do po-
tencial produtivo. Nessa fase, atenção especial deve 
ser dada ao plantio de mudas vigorosas, formadas a 
partir de sementes de alta qualidade física, fi siológi-
ca, genética e sanitária. Outro ponto fundamental é a 
escolha da cultivar, com elevado potencial genético e 
adaptada às condições de cultivo.

No Brasil, o processo de produção e comercialização 
de sementes segue uma legislação específi ca, que 
tem como objetivo a garantia da identidade e da qua-
lidade do material de multiplicação. As cultivares que 
podem ser comercializadas estão cadastradas no Re-
gistro Nacional de Cultivares (RNC) e qualquer agen-
te envolvido neste processo (pessoa física ou jurídica) 
deve estar inscrito no Registro Nacional de Sementes 
e Mudas (Renasem). 

A engenheira agrônoma Vanessa Figueiredo, que 
atua na Epamig, alerta que muitos fatores afetam a 
qualidade das sementes, com destaque para: origem, 
adubação, condições climáticas na fase de maturação 
e de colheita, tipo de colheita, secagem, condições 
de armazenamento, tratamento químico das semen-
tes, sanidade do campo, dentre outros. “A produção 
de sementes de alta qualidade exige uma atenção 
rigorosa. E a aquisição desses materiais permite ao 
agricultor usufruir de toda a potencialidade produtiva 
da cultivar plantada”, ressalta.

As sementes de café, em condições normais de arma-
zenamento perdem a sua viabilidade rapidamente, a 
capacidade de germinação cai após três a seis me-
ses da colheita (FAZUOLI, 2007). Para evitar que isso 
ocorra uma alternativa é armazenar as sementes em 
Câmara fria, com temperatura e umidade recomen-

dadas, garantindo as características e os parâmetros 
exigidos.

O Campo Experimental da Epamig, em Três Pontas, 
oferece sementes de diversas cultivares para a comer-
cialização: MGS Aranãs, Paraíso MG 419-1, Topázio 
MG1190, Catiguá MG 2, Catuaí Vermelho IAC 144 e 
Catuaí vermelho IAC 99, Catuaí Amarelo IAC 62, Mun-
do Novo IAC 379/19, Mundo Novo IAC 376/4 e Ca-
tucaí amarelo 2 SL. A oferta acontece, especialmente, 
entre os meses de dezembro e março. 

Os materiais, de alta qualidade fi siológica, atendem 
aos parâmetros exigidos pelo Mapa e à legislação 
vigente, sendo eles, germinação mínima de 70%, 
ausência de insetos vivos e 98% de pureza, e são ar-
mazenados em Câmara fria. Essas características con-
tribuem para a obtenção de mudas e plantas mais sa-
dias e produtivas. 

Por que investir em sementes qualifi cadas de café?Por que investir em sementes qualifi cadas de café?
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Vanessa Castro Figueiredo – Pesquisadora Epamig
 Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig
Campo Experimental de Três Pontas/CETP
Tel.: (35) 3266-9009 ou 3266-9010 
E-mail: cetp@epamig.br
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A cobertura verde na lavoura de café consiste numa 
prática cultural que tem como fi nalidade realizar a pro-
teção do solo e favorecer a cultura economicamente, 
considerando em sua adoção aspectos agronômicos, 
econômicos e ecológicos do sistema de produção. 
Entretanto, de acordo com o tipo de recurso e a forma 
de manejo a ser empregada por essa prática, poderá 
acarretar benefícios adicionais ou prejuízos indesejá-
veis, infl uenciando de maneira direta nas potenciali-
dades do solo e da cultura.

O uso de plantas de cobertura pode proporcionar 
benefícios, como fi xação simbiótica de nitrogênio, 
controle de processos erosivos, aumento do teor de 
matéria orgânica, reciclagem de nutrientes, redução 
da infestação de plantas daninhas e efeitos residu-
ais para melhoria da qualidade do solo e da cultura. 
Como prejuízos, podem ocorrer disseminação de 
certas pragas e doenças, concorrência por água e nu-
trientes com a cultura, possibilidade de se transformar 
em planta daninha e efeitos negativos sobre o desen-
volvimento e produção da cultura em decorrência da 
execução de manejo inadequado.

Essa prática de cobertura viva do solo pode se consti-
tuir num efi ciente método de controle das plantas da-
ninhas no cultivo do café, desde que sejam conside-
radas as condições de solo e clima, as características 
da lavoura e o potencial da espécie escolhida como 
cobertura.

Os recursos que podem compor esse método de con-
trole de plantas daninhas do café são representados:

- Plantio de culturas intercalares

O plantio de culturas intercalares corresponde ao 
plantio de culturas de ciclo curto nas entrelinhas ou 
ruas de café, podendo ocorrer nas lavouras em fase 
de formação, produção e recuperação. A fi nalidade 
maior é fazer um melhor aproveitamento da área e 
abater o custo de implementação e manutenção, prin-
cipalmente em lavouras com entrelinhas abertas, pela 
produção de alimentos de subsistência que gerem 
renda adicional ao produtor.

- Utilização de adubos verdes

Visa a proteção do solo e à melhoria de suas condi-
ções, favorecendo o desenvolvimento da cultura prin-
cipal e contribuindo para a redução da infestação de 
plantas daninhas. Entretanto, determinadas espécies 
são introduzidas na lavoura com o papel de plantas 
companheiras, com a fi nalidade específi ca de contro-
lar plantas daninhas, proporcionando benefício para 
o cafezal e, com sua venda, abatendo os custos de im-
plantação e manutenção.

- Consorciação de cultivos perenes

A consorciação de cultivos perenes com a cultura do 
café caracteriza-se por diversas denominações, como 
sistema agrofl orestal, arborização da lavoura e som-
breamento dos cafeeiros. Parte-se do princípio que a 
própria interferência da copa dos cafeeiros pode rea-
lizar de forma direta o controle do nível de infestação 
das plantas daninhas, pelo efeito do sombreamento, 
decorrente das características da cultivar escolhida e 
da adequação do tipo de espaçamento.

Imagem: Cartilha Embrapa
Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira- departamento 
técnico 
Cocatrel
Referência: Cobertura no Solo no Controle de Plantas 
Daninhas de Café - Documentos Embrapa: 226.
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Impactos das condições Impactos das condições 
climáticas na próximaclimáticas na próxima

safra cafeeirasafra cafeeira
A safra 2020 apresentou altas produtividades, 
sendo cerca de 30,3% superior à safra anterior 
no sul de Minas, de acordo com o levantamento 
da Conab. Como consequência desse incremen-
to na produtividade, algumas lavouras apresen-
taram grande depauperamento. Em relação às 
condições climáticas, o ano de 2020 começou 
com chuvas regulares até o mês de março, sendo 
que após esse período foram registrados baixos 
e irregulares índices pluviométricos, muito in-
feriores à média histórica e o mês de setembro 

apresentou, ainda, altas temperaturas. Tempera-
turas acima de 33°C, prejudicam a fotossíntese 
do cafeeiro, com isso a planta perde energia por 
meio da respiração, podendo ocorrer a queda 
de frutos e folhas.

Essas condições climáticas podem comprometer 
a produtividade da safra seguinte devido ao bai-
xo pegamento da fl orada que ocorreu em meio 
a um período muito seco; a alta mortalidade de 
raízes principalmente em lavouras mais novas e 
que apresentavam bom potencial para o próxi-
mo ano terão suas produtividades comprometi-
das; o ataque de pragas, como o bicho-mineiro 
e ainda áreas que teriam produtividades médias 
de 20 a 25 sacas por ha, porém devido às con-
dições climáticas, tiveram suas produtividades 
comprometidas levando os produtores a opta-
rem pelo esqueletamento.

Como consequência, o Departamento Técnico da 
Cocatrel reforça que impactos negativos devido 
às condições climáticas poderão comprometer 
a próxima safra, sendo que as lavouras poderão 
apresentar danos de maior ou menor intensida-
de, de acordo com alguns fatores, como: presen-
ça de matéria orgânica e cobertura do solo, tipo 
de solo, manejo nutricional do cafeeiro, idade da 
lavoura, ocorrência de pragas como bicho-minei-
ro, entre outros.

Neste contexto, verifi camos que a safra 2021, 
que será de bienalidade baixa, poderá ainda so-
frer as consequências desses fatores climáticos 
acima relacionados e a safra 2022 poderá sofrer 



reduções de produção devido ao menor cresci-
mento vegetativo. Essas consequências serão de 
maior ou menor magnitude de acordo com o dia 
de retorno e regularidade das chuvas, por isso a 
importância dos próximos dias para se obter o 
desenho das próximas safras de café na região 
Sul de Minas Gerais.
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Elaboração: Thamiris Bandoni Pereira
Engenheira Agrônoma Cocatrel

Colaboração: Departamento Técnico da Cocatrel 
Fotos: Departamento Técnico Cocatrel

Sul de Minas Gerais.

Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 126,0 247 215 88,0 80 0 4,6 6,4 75 64,4 204,7 162,3 1.273,4
2020 204,5 413,3 87,5 34,8 20 8,4 0 18,8 14,8 24,6

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

2019 149,0 281 249 42,5 50 0 2 6 73 76 211,5 207 1.347
2020 338 533,5 138 23 20 10 0 8 30 30

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 110,5 331 280 122,5 59 0 11 31 70 12 180 166,5 1.373,5
2020 235 485 136 30 22,5 7,5 0 17,5 12 45

Dados pluviométricos: Coqueiral
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 95,8 243,4 220,7 66,6 43 0 9,6 7,5 61 40,6 143 136,7 1.067,9
2020 271,3 407,7 57,6 27,6 31 6,5 0 16,2 16,9 37,9

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 109,0 336,0 246,5 90 52 6 10 25 71,5 84 178 168,5 1.376,5
2020 235,5 679,5 100 30 20 16,5 0 20 34 88

Dados pluviométricos: Ilicínea
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 152,0 340,0 298 82,0 76,5 0 5,5 23,5 63 25 151,5 196,5 1.413,5
2020 263,5 577 78,5 15 25 1 0 7,5 7 42

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 145,5 285 165 79,0 43 12 1 8 62,5 161 190,5 172 1.324,5
2020 355 556 110 10 25 6 0 20 20 80

Dados pluviométricos: Guapé
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 - - - - - - - - 70 52 161 207,5 490,5
2020 215 564,5 70,5 22 37 1 0 14 12 115

ÍNDICE
DE

CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)



O Brasil utiliza cerca de 30 milhões de toneladas de 
fertilizantes na agricultura todos os anos e, aproxi-
madamente, 75% dessa quantia é importada. Assim, 
a variação mundial nos preços dos fertilizantes afeta 
imensamente os produtores nacionais.
Segundo a legislação brasileira, os fertilizantes po-
dem ser classifi cados em três tipos (Imagem 1). 

Os mais utilizados, atualmente, na agricultura são 
os adubos minerais. Esses adubos são extraídos em 
minas e transformados pelo trabalho de indústrias 
químicas, são concentrados e de rápida assimilação 
pelas plantas. Em geral, esse adubo é absorvido de 
forma direta pelas plantas, mas pode sofrer pequenas 
alterações em contato com o solo. 

Os principais elementos que compõem esse tipo de 
adubo são Nitrogênio, Fósforo e Potássio, também 
como conhecidos como NPK, como exemplo o 20-05-
20, que em cada 100 kg do formulado, possui 20 kg 
de nitrogênio, 05 kg de fósforo e 20 kg de potássio 
em sua composição. Além desses, que são conside-
rados macro nutrientes, os adubos minerais podem 
conter outros nutrientes, como enxofre, boro, zinco, 
entre outros. 

Temos também os adubos orgânicos, de origem ani-
mal ou vegetal (ou ambos), com concentrações meno-
res de nutrientes, sendo que muitas vezes não estarão 
rapidamente disponíveis para as plantas. Esses adu-
bos têm como principal função “alimentar o solo” para 
promover o aumento da matéria orgânica.

E o terceiro tipo são os adubos organominerais que 
são compostos por uma mistura de fertilizantes or-
gânicos e minerais, sendo que na maioria dos casos 
apresentam maiores quantidades de adubos orgâ-
nicos e menores quantidades de adubos minerais. 
A matéria orgânica contida no fertilizante organomi-

Descubra qual o melhor adubo 
para sua lavoura
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neral é um condicionador imediato dos fertilizantes 
químicos que entram em sua composição e ainda 
possuem uma vasta quantidade de fórmulas que são 
facilmente indicadas de acordo com a análise de solo. 

Os adubos também podem ser classifi cados pelo es-
tado físico: 

• Pó: fertilizantes simples ou misto, sendo moídos 
na forma de pó;

• Farelado: com grânulos desuniformes;
• Granulado: é o fertilizante na forma de grânulos;

Observações importantes:

• Os adubos orgânicos apresentam menores con-
centrações de nutrientes e, consequentemente, 
necessitam de grandes volumes de aplicação. 

• Por outro lado, os adubos orgânicos infl uenciam 
na fertilidade do solo a longo prazo, aumentando 
a matéria orgânica e, assim, o potencial do solo 
em reter os nutrientes minerais e sintéticos (CTC 
do solo).

• Mas em contrapartida, outro ponto negativo é 
que as maiores perdas de nitrogênio ocorrem 
por conta desses adubos, tanto por volatilização 
quanto por lixiviação. 

O modo como a mistura de adubos é feito também é 
outro fator que infl uencia muito na aplicação. 

Fertilizantes em misturas simples segregam com fa-
cilidade, devido aos diferentes tamanhos e peso dos 
grânulos, e essa segregação tende a tornar a aplica-
ção desuniforme. Esse problema pode ser resolvido 
com misturas complexas de fertilizantes. Como cada 
grânulo contém todos os compostos químicos, dessa 
forma eles se distribuem de maneira mais uniforme na 
lavoura durante a aplicação. 

Referência: Descubra qual o melhor adubo para sua lavoura. 
Autor: Lucas Nogueira.
Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira
Departamento Técnico Cocatrel
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Imagem 2- Fertilizante mineral (a direira) e organomineral (a esquerda).
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do conceito de inovação aberta, para intensifi car a 
digitalização do campo, que irá trazer o aumento 
da produção em condições sustentáveis”, enfatiza 
o presidente.

O acordo fi rmado prevê a identifi cação de nichos de 
inovação para atender objetivos específi cos como, 
por exemplo, a oferta de melhor conectividade nas 
áreas rurais, o incentivo à utilização de ferramentas 
e de tecnologias para agricultura de precisão e a 
otimização de processos produtivos, entre outros. 
O CPQD terá a missão de identifi car tecnologias, 
desenvolvidas ou em desenvolvimento, com po-
tencial de adoção por diferentes públicos no setor 
agropecuário, com base nas diretrizes defi nidas 
pelo Mapa. Já o Ministério será responsável pela 
apresentação de políticas, diretrizes e prioridades 
do governo federal para a inovação agropecuária, 
bem como pela identifi cação de demandas.

Além disso, CPQD e Mapa terão a responsabilida-
de conjunta de identifi car regiões e públicos po-
tenciais para as tecnologias defi nidas, de articular a 
captação de recursos para fi nanciamento de even-
tuais projetos de pesquisa, desenvolvimento e ino-
vação e, ainda, de defi nir novos temas para futuras 
pesquisas no CPQD voltadas a esse segmento.

Recentemente, o CPQD, em parceria com a Em-
brapa e a Fundação de Desenvolvimento Científi -
co e Cultural (Fundecc) - associada à Universidade 
Federal de Lavras, lançou a iniciativa SemeAr, que 
também tem como foco a aceleração da trans-
formação digital no agronegócio, especialmente 
entre os pequenos e médios produtores rurais. A 
iniciativa também conta com o apoio do Mapa - e, 
ainda, dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ino-
vações (MCTI) e das Comunicações.

As informações são do Mapa.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) e o Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento em Telecomunicações (CPQD) assinaram 
nesta quinta-feira (22) um acordo de cooperação 
técnica destinado a promover o desenvolvimento 
de iniciativas e projetos que contribuam para o au-
mento da conectividade e a disseminação do uso 
de tecnologias digitais no agronegócio brasileiro. 
O objetivo é favorecer especialmente - mas não 
exclusivamente - pequenos e médios produtores 
rurais e segmentos economicamente mais vulne-
ráveis, propiciando ganhos de produtividade e de 
qualidade na produção, de modo a torná-los com-
petitivos no mercado local, nacional e internacio-
nal.

Para isso, o acordo de cooperação técnica, que tem 
abrangência nacional, prevê a construção e valida-
ção de arquiteturas, sistemas e modelos de susten-
tação econômica capazes de viabilizar a transfor-
mação digital no campo. O foco são as tecnologias 
no estado da arte, principalmente nas áreas de co-
nectividade (4G e 5G), Internet das Coisas (IoT) e 
plataformas que permitem levar conhecimento e 
inovação ao agronegócio. 

“O grande desafi o hoje é fazer com que o médio 
e o pequeno produtor também tenham acesso a 
essas tecnologias que já estão sendo utilizadas em 
grandes fazendas”, afi rma Fernando Camargo, se-
cretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irri-
gação do Mapa. “Essa parceria com o CPQD irá nos 
ajudar a vencer esse desafi o e a dar um novo salto 
em inovação tecnológica no segmento agropecuá-
rio”, acrescenta.

Para o presidente do CPQD, Sebastião Sahão Jú-
nior, a digitalização do campo e a implantação de 
aplicações avançadas, por exemplo de Internet das 
Coisas (IoT), colocará o Brasil em um novo patamar 
no cenário global do agronegócio. “A intenção é 
fazer parcerias com empresas e agtechs, dentro 

Mapa e CPQD assinam acordo 
de cooperação voltado à difusão 

da inovação no agronegócio
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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
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Você consegue imaginar o mundo sem café? Pois 
a sua falta seria sentida muito além do café da 
manhã nosso de todo dia. De acordo com o site 
Ecosalon, existem pelo menos mais 20 razões 
além do sabor e do cheiro deliciosos para man-
termos esse ingrediente na despensa. As dicas 
são surpreendentes e utilizam desde os grãos 
torrados até a borra que sobra depois de passar 
a bebida na cafeteira. Confi ra: 

1. Elimina odores na geladeira. 

Se a sua geladeira é um pesadelo, com sobras 
de comida e leite azedo, coloque um pote cheio 
de grãos de café frescos e deixe por alguns dias. 
Esse truque funciona para praticamente qual-
quer coisa ou ambiente; você pode, inclusive, 
carregar um saquinho com os grãos na bolsa 
para usar em emergências. 

2. Reduz a celulite.

A maior parte dos cremes para celulite (inclusive 
os mais caros) possuem um ingrediente em co-
mum: a cafeína, que ajuda a queimar as gorduras 
localizadas e amenizar o efeito dos furinhos no 
visual. Você pode fazer o seu próprio tratamento 
com café em casa: misture pó de café aquecido 
com óleo de coco e massageie a pele com mo-
vimentos circulares por alguns minutos antes en-
xaguar. 

3. Acaba com odores nas mãos. 

Alho, salmão, coentro ¿ estes são alguns ingre-
dientes que têm um aroma delicioso na cozinha, 
mas são desagradáveis quando fi cam impregna-
dos nas mãos. Livre-se deles esfregando alguns 
grãos de café nas mãos e depois enxague com 
água morna. 

4. Funciona como adubo. 

Existe um motivo pelo qual os jardineiros adoram 
acrescentar café ao adubo. Os grãos são ricos 
em potássio, magnésio e cobre, liberam nitrogê-
nio no solo quando começam a se decompor e 
ainda são ácidos, o que é excelente para alguns 
tipos de solo.

5. Dá brilho aos cabelos.

Quem não quer cabelos lindos e brilhantes? Pois 
o café é muito recomendado como um tratamen-
to natural que traz mais brilho aos fi os. É só apli-
car a bebida (feita forte), depois de esfriar, nos 
cabelos secos e limpos. Deixe por cerca de 20 
minutos e enxágue.

6. É uma tintura natural.

Os pigmentos naturais do café são ótimos para 
tingir tecidos, papéis, ovos de páscoa ¿ e até 
mesmo o seu cabelo. Esfregue a borra no pa-
pel e deixe secar; ou mergulhe o tecido no café 
quente. No cabelo, ele pode dar um tom mais es-
curo temporariamente.

7. Diminui a sujeira na lareira.

Quer limpar a lareira sem causar uma tempesta-
de de pó? Pois jogue grãos de café úmidos nas 
cinzas, espere cerca de 15 minutos e depois re-
tire tudo com a ajuda de uma pá e uma lata de 
metal. As cinzas se agarram aos grãos e não se 
espalham pelo ar ao serem removidas. 
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8. Acessório para costura.

Sabe aquelas almofadinhas para segurar alfi ne-
tes? Pois elas podem ser recheadas com grãos 
de café secos. Com um bônus: os grãos evitam 
que os alfi netes enferrujem.

9. Esfoliação para a pele.

Além de ajudar com a celulite, o café também 
deixa a pele macia e mais fi rme. Faça a mesma 
esfoliação, com o pó de café e o óleo de coco (ou 
azeite de oliva), para remover as células mortas. 

10. Espanta as formigas. 

Espalhe borra de café nos locais onde você vê 
formigas, em casa ou no jardim. Se quiser espan-
tar um formigueiro inteiro, coloque a bebida fres-
ca diretamente no formigueiro.

11. Fertilizante para plantas. 

Vegetais que precisam de acidez no solo vão 
agradecer se você colocar grãos de café no solo 
ao redor das raízes. Azaléias e dentes-de-leão, 
por exemplo, são alguns exemplos de plantas 
que fl orescem com mais freqüência quando tra-
tadas com café. Você pode também aplicar a 
borra diretamente no vaso. 

12. Mantenha os gatos longe do jardim.

Se você espalhar os grãos de café pelo quintal, 
os felinos da vizinhança vão escolher outro lugar 
para usar como caixa de areia. 

13. Use na limpeza diária.

Por ser levemente abrasivo e ácido, o café pode 
ser usado para limpar superfícies como banca-
das da cozinha e até a geladeira. Use um pouco 
da borra sozinho ou misture ao seu detergente 
de costume para potencializar a limpeza. 

14. Mantenha ambientes frescos.

Como absorve odores, o café pode também ser 
uma forma ecologicamente correta de neutrali-

zar odores em todos os ambientes da casa. Use 
uma meia-calça velha acomodar um pouco do 
pó de café e espalhe pela casa. 

15. Cultive cogumelos em casa.

Café usado é um meio perfeito para plantar co-
gumelos de vários tipos. Você pode comprar mu-
das prontas para plantio e acomodá-las no meio 
das borras usadas. 

16. Use para repelir pulgas.

Esfregue a borra do café ainda úmida no pelo do 
seu animal de estimação logo depois do banho. 
É uma forma natural e não-tóxica de eliminar as 
pulgas do seu pet. 

17. Enfeitar vasos.

Em tempos de dengue, use os grãos no prato 
que fi ca logo abaixo do vaso de plantas. Além de 
impedir que a água se acumule ali, eles servem 
como um belo enfeite para o conjunto e ainda 
exalam um ótimo aroma. 

18. Crie minhocas para compostagem.

Embora pareça desagradável, a criação de certos 
vermes ajuda e muito quem quer dar um fi m or-
gânico aos restos de comida. Use grãos de café 
torrados regularmente para que eles se mante-
nham saudáveis. 

19. Ingrediente secreto na receita.

Uma pitada de café pode dar um sabor especial 
em qualquer receita e virar o seu "toque pesso-
al". Carnes marinadas fi carão mais macias e com 
um leve toque esfumado. 

20. Disfarce arranhões na mobília.

Arranhados em móveis de madeira desapare-
cem na hora quando você esfrega um pouco de 
café. Prepare uma pasta com o pó e água quente 
e aplique. Repita até que fi que imperceptível. 
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Na tarde da quinta-feira (15), às 17 horas, foi pro-
movido um encontro com a comunidade rural dos 
municípios de Três Pontas e Santana da Vargem e 
a Polícia Militar, representada pelo Comandante da 
151ª Cia PM, Cap PM Gomes, Ten PM Monteiro, Ten 
PM Neves e a equipe da Patrulha Rural, para o lança-
mento da Rede de Propriedades Rurais Protegidas. 
O evento aconteceu no auditório do Grupo Unis na 
cidade de Três Pontas/MG e foram observadas as 
recomendações das autoridades sanitárias referen-
te a prevenção da propagação do COVID-19
O projeto visa estruturar a rede de proteção para o 

Através de uma parceria da Polícia Militar e o CON-
SEP, representado pelos Srs. Fernando e Paulo Fa-
sano, a 151ª Companhia de Polícia Militar ganhou 
um novo equipamento de trabalho: o aplicativo 
190 Smart. O objetivo da ferramenta, é dar maior 
agilidade no deslocamento de viaturas para aten-
der as ocorrências que são solicitadas via 190 à Po-
lícia Militar em Três Pontas. 

Cada viatura possui um tablet com acesso a internet, 
que é utilizado na coordenação e controle opera-
cional das viaturas do turno de serviço. O aparelho 
oferece navegação por meio de mapa, localização 
em tempo real das demais viaturas, chamadas de 
emergência policial, cartões-programa de atuação 
e o acompanhamento do cumprimento de tarefas, 
trazendo diversos benefícios à corporação, que vai 
impactar positivamente no atendimento da popu-
lação.

Para os agricultores e moradores rurais, destacam-
-se grandes ganhos, pois um equipamento é des-
tinado para a viatura que atua no patrulhamento 

homem do campo, instruindo aos moradores e pro-
dutores rurais sobre a importância da participação 
e envolvimento comunitário na promoção da segu-
rança pública, visto que a sociedade desempenha 
papel fundamental na rede. O objetivo é mobilizar 
a comunidade da zona rural para, em conjunto com 
a Polícia Militar, realizar ações de prevenção por 
meio de estratégias alinhadas a particularidade de 
cada região, promovendo assim a repressão aos 
crimes no campo. 

O encontro teve uma boa participação de público 
que recebeu instruções sobre a Rede, seu funcio-
namento e fi rmou o compromisso de exercer seu 
papel para o bem comum das comunidades.
com o 190 Smart.

Assessoria de Comunicação Organizacional 
151ª Cia PM

rural. Deste modo, as equipes terão uma maior faci-
lidade em localizar endereços na zona rural, tendo 
em vista que os tabletes estão conectados o tempo 
todo, guiando as viaturas por aplicativos e GPS. 

A tecnologia começou a ser disponibilizada na Ca-
pital, e atualmente está sendo utilizada  em apenas 
12 cidades, além de Três Pontas. Na 6ª Região que 
integra 44 municípios, apenas Três Pontas possui o 
equipamento, sendo a pioneira com o 190 Smart.

Assessoria de Comunicação Organizacional 
151ª Cia PM

Polícia Militar promove lançamento da 
rede de propriedades rurais protegidas

Viaturas policiais recebem tabletes 
para atender a população em tempo real
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Abacaxi

abacaxi, acerola, banana-nanica, 
banana-prata, caju, coco verde, 

framboesa, jaca, laranja-pera, maçã, 
mamão, manga, maracujá, melancia, 

melão, pêssego e tangerina;

alho-poró, almeirão, brócolis, cebo-
linha, endívia, erva-doce, espinafre 

e folha de uva;

Frutas verduras
É ÉPOCA DE QUE?

abobrinha, aspargos, berinjela, be-
terraba, cenoura, inhame, maxixe, 
nabo, pepino, pimentão e tomate.

legumes
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O abacaxi é uma fruta tropical da família das fru-
tas cítricas, como a laranja e o limão, que são ricas 
em vitamina C e outros antioxidantes, nutrientes 
essenciais para garantir a saúde.

Esta fruta pode ser consumida fresca, desidrata-
da ou na forma de conservas, sendo adicionada 
em diversas preparações como sucos, sobreme-
sas e doces. Quando na forma de conserva ou 
desidratada, deve-se dar preferência ao abacaxi 
sem adição de açúcar.

Benefícios:
• 1. Atuar como anti-infl amatório
• 2. Prevenir doenças cardíacas e câncer
• 3. Reduzir os riscos de trombose
• 4. Aliviar as dores nas articulações
• 5. Ajudar na perda de peso
• 6. Melhorar a saúde da pele e dos cabelos
• 7. Diminuir as dores musculares

Informação Nutricional
Quantidade: 100g de abacaxi fresco

Energia 48 kcal

Carboidratos 12,3 g

Proteínas 0,9 g

Gorduras 0,1 g

Fibras 1 g

Potássio 131 mg

Vitamina B1 0,17 mg

Vitamina C 34,6 mg

Cálcio 22 mg
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Você já viu uma pipa voar a favor do vento? Cla-
ro que não.

Elas sempre voam contra o vento. 

Elas são valentes. Vão em frente, encarando 
cada vento contrário uma oportunidade de su-
bir e crescer. Como se viver e brilhar fosse ter a 
sabedoria de ver uma lição em cada dificuldade. 

Na verdade, todo mundo deveria aprender a 
empinar pipas para entender, desde cedo, que 
Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm 
condições de alcançar.

Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, 
quando possuímos os meios de realizar. De tem-
pos em tempos, voltaríamos às salas de aula das 
tardes claras só para vê-las, feito bandeiras, sal-
picando o azul.

Assim compreenderíamos, de uma vez por to-
das, que pipas são como pessoas e empresas 
bem sucedidas: usam a adversidade para subir 
às alturas.



- Máquina de beneficiar café, 100 sacas Pi-
nhalense. 50 sacas D´Andrea (semi nova). 
Tratar com Joaquim:  (35) 9.9964-1244

- Sítio em Nepomuceno, com 24 hectares, à 11 km da 
cidade com 18 mil pés de café em produção. O res-
tante em pasto, com terreirão feito com lama asfáltica, 
curral, rancho e casa para caseiro. 
Tratar com Antônio Francisco: (35) 9.9904-4712.

- Carreta de esparramar esterco pela lateral. Não pos-
sui sulcador. (35) 9.9948-7419. Danilo.

- Chácara  no  bairro  Congonhal com 5.000m² em Ne-
pomuceno fica a 1,5km do Rio Grande. Com luz, 1 cô-
modo 10x3m, 1 banheiro 2x2m e uma àrea com piso. 
Possui poço de água manilhado. Tratar (35) 9.9948-
7419. Danilo.

- Casa na Rua Gabriel Beggiato, 87 - Antonio de Brito 
Mendonça - Três Pontas/MG. Com 3 quartos, banhei-
ro, sala, cozinha, garagem. (35) 9.8875-2203 - Fátima

- Tourinhos Nelore, produtos de inseminação, filhos 
de touros campeões e matrizes com mais de 20 anos 
de seleção. Mansos, criados a pasto. 3265 1247

- Um barco para 6 a 7 pessoas, capacidade de 450 kg, 
equipado com motor Johnson 25HP + tanque, colete 
e extintor. Dirigível por volante com assento indivi-
dual para o piloto. Possui carreta rodoviária e engate 
rápido. Quem comprar levará de graça um motor 7 
HP para emergência, em caso de viagem longa. Tudo 
seminovo, possível fazer teste pilotando. Valor total 
R$16.600,00. Tratar no telefone: (35) 99925-4275.

Oportunidades
VENDE-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

Vende-se, apenas conjuntamente, três terrenos 
localizados na cidade de Nepomuceno, sendo: um 
terreno localizado na rua Osório Ribeiro, esquina 
com a Rua Ramiro Ribeiro, com área total de 750 
m²; um lote de terreno na rua Zacarias Lourençoni 
de Oliveira, número 1, quadra C, com área total de 
449,53 m²; mais um lote de terreno na rua Zacarias 
Lourençoni de Oliveira, número 2, quadra C, com 
área total de 452,22 m².

- Lote no condomínio Montserrat, em Lavras, quadra 
3 – lote 4. Tratar no telefone (35) 99979-1107.

- Dois secadores rotativos Pinhalense, 5 mil litros cada. 
Tratar: (35) 99821-0330;

- Misturador de ração com capacidade para 2 tonela-
das. Um motor de 15 cavalos e um de 3 cavalos. Tratar 
com João Batista, 9.9964-1099 ou 3861-1416.

- Um tanque de armazenamento e resfriamento de 
leite, marca Etscheid, com capacidade de 800 litros, 
trifásico. Tratar com Gimenez: (35) 99895-2531.

- Uma ordenha com dois conjuntos, do tipo balde ao 
pé. Tratar com Gimenez: (35) 99895-2531.

- Criatório Jr está com reprodutores da raça índio 
gigante, de boa genética, disponível para a venda. 
Filhos do reprodutor Heitor Di 104 cm , reprodutor  
Heitor da genética Guareí – SP.  O criatório Jr  fica na 
Capoeirinha, Nepomuceno. Interessados  na aquisi-
ção dos índios gigantes, tratar no (35) 997148465.
- Vende-se carro A5X Mitsubishi 2.0 ano 2013/2014. 
Ótimo estado de conservação. Único dono. Tratar (35) 
9 9971-7780. Lourdes.

- Vende-se Fábrica de Tijolos Furados. Cerâmica mon-
tada com 03 fornos pra queima, 04 estufas de seca-
gem, maquinários revisados e tudo em funcionamen-
to. Terreno com 12.600 m2 situada em Nepomuceno 
bairro industrial Cleyde Alves Vilela ao lado da Coca-
trel. Tratar (35) 9 9931-6585.

- Vende-se Pá Carregadeira. Marca CASE W7, ano 80. 
Ótimo estado de conservação e toda revisada. Tratar 
(35) 99931-6585

- 1 recolhedora de café Dragão Sol - ano 2000 - valor 
R$ 4.000,00. Fone 9 9906-5863

- Duas glebas, unidas, de terra – 122 ha, sendo uma 
gleba de 4 ha de café, o resto formado em pastagens 
braqueirão, cercada de água de queda natural.  A ou-
tra, com 1.42 ha – formado de pastagens. É possível 
que sejam plantados aproximadamente 12 alqueires 
de café. A propriedade fica a 5km de Santana da Var-
gem – estrada para Coqueiral. Tratar: (35) 99931-1263.
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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 Varginha. Construção de 120m² e terreno 
de 300m². 3 quartos, sala, sozinha, 1 banheiro, gara-
gem para 3 carros e quintal grande. Av. Jacinto Zana-
teli nº 93, Jardim Corcetti. Tratar com Tiãozinho (35) 9 
9823-3214. R$ 250.000,00

- Vende-se ou troca por casa. Área ruralna Espera, 1 
alqueire + 2 hectares.  Com sede, luz 15Kw, terreiro 
de café, terra de cultura, água, casa de coloco, pomar. 
Tratar 35 3221-6627

- Tacho de cobre 120 litros - Rosalina 35 9 9923-9943

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

- Casa em Alfenas com terreno de 400m², área cons-
truída de 80m², R. Francisco Esteves, 127, bairro Bos-
que dos ipês, próximo ao supermercado Alvorada. 
Troca-se por sítio na região de Alfenas, Campos Ge-
rais ou Três Pontas. Falar com João Ribeiro (Dão) no 
telefone: 35 98713-7404.

ALUGA-SE

COMPRA-SE

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

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

- uma lâmina dianteira pra tratores Massey Ferguson 
83 cv. Lâmina hidráulica. Até 2.4m. Tratar com Silas 
Barbosa no telefone: (33) 999818101.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- Gestão Ambiental ( Autorização de limpeza de repre-
sa com máquina , Licenciamento, entre outros docu-
mentos ambientais.. Agrimensura ( medição de terra, 
lotes, Georreferenciamento) Resp. Técnico: Rafael Re-
sende CREA/MG184010 D  TEL.ZAP. (35) 99932-8966.

- Apartamento em Belo Horizonte, na rua Prof. Mora-
es - 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, trin-
cha leve, adubadeira e esparramadeira. Disponibili-
dade de trator cafeeiro e padrão. Apenas nas proximi-
dades 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. Georreferenciamento 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, limi-
te 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 comple-
to. Tratar 9 9939-7083.

- 1 casas em Varginha uso comercial, sala, 3 quartos, 
banheiro, copa, cozinha e garagem 2 carros, área de 
serviço. Av Manoel Diniz, 600 e 709 - Industrial JK. Tra-
tar 31 99637-8451.

- Aluga-se apartamento em Belo Horizonte, Rua Pro-
fessor 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
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- 3 cachorras mestiças pitbull, porte médio e bravas. 
Tratar com Gilberto ou Larissa nos telefones 99823-
2349 ou (zap) 98469-2129.



Lúcio Caldeira é professor, palestrante, consultor e escritor, atuando nas áreas de Marketing e Gestão Estratégica. É autor dos 
livros: A Guerra do Café; Revoluções no Café; e Batalhas do Futebol. 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. 
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BASE PARA CRESCER,

PERTO PARA OUVIR E

SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

RASTREABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

CONFIANÇA

concorrentes e variáveis do macro ambiente. 
Sem um diagnóstico preciso, tais empresas e 
seus gestores tornam-se “presa” fácil para os mo-
dismos de gurus experimentados em vender os 
“pacotes” prontos. 

No fundo, os problemas das empresas geral-
mente são muito específicos. Evidentemente 
que abordagens genéricas são bem vindas, mas 
o fato é que as receitas que dão certo são cons-
truídas e desenvolvidas por meio de encaixes e 
adaptações. Muito personalizadas. Não existem 
respostas óbvias, nem a “grande sacada”. Exis-
tem de fato, uma série de ações que envolvem 
processos e pessoas, que como parte de uma 
estratégia, produzem resultados. 

Administrar uma empresa é dirigir o seu futuro e 
a má notícia é que não existem receitas prontas. 
Embora a administração possa ser considera uma 
disciplina ainda imatura, o fato é que algumas 
questões precisam ser levadas em consideração. 
Uma delas é que o planejamento de uma estraté-
gia deve ser resultado de análises, sem os quais 
não se tem um diagnóstico. Uma outra é que a 
estratégia não deve ser estática e sim dinâmica, 
visto que se exige constantemente a adaptação 
da empresa ao mercado. E por fim, há a necessi-
dade de controle, para que os gestores possam 
comparar o previsto com o realizado. Sem isso, 
as causas dos problemas não são detectadas e 
não são pensadas soluções corretivas. Abraçar 
o próximo modismo pode ser literalmente ir na 
contramão do bom senso.

Modismos de Gestão
por Lúcio Caldeira

No livro “Os Bruxos da Administração” John Mi-
cklethwait e Arian Wooldridge falam do cresci-
mento de um novo setor: o da Teoria da Orga-
nização. Em sua defesa, a ideia de que gurus da 
administração aproveitam-se de profissionais in-
seguros ocupando cargos de gestão para vender 
curas milagrosas para que as empresas enfren-
tem ameaças ou situações difíceis. 

Segundo os autores, esse setor da Teoria ali-
menta os mercados de livros, palestras, cursos 
de graduação e pós graduação, treinamentos e 
consultorias. Novas teorias são desenvolvidas. 
Essas ferramentas surgem como medidas infa-
líveis para o tão sonhado sucesso competitivo. 
Os autores falam de ideias como reengenharia, 
qualidade total, terceirização, descentralização e 
outras. Surgem como modismos e prometem a 
“cura” para todos os problemas das empresas. 

Nada contra ideias novas ou novos modelos. 
Apenas uma crítica que merece ser ouvida e re-
fletida. Não existem soluções padronizadas ou 
fórmulas perfeitas. Em muitos casos, as empre-
sas embarcam em um novo modismo em função 
das incertezas do mercado. Existem os pioneiros, 
que buscam sair na frente ao adotarem a nova 
ferramenta e os seguidores, que movidos pelo 
medo de ficarem para trás também adotam as 
“receitas de bolo”. 

Falta a análise criteriosa, tanto interna, que con-
sidera capacidades e limitações da organização, 
como externa, que busca compreender clientes, 

O
P
IN

IÃ
O



BASE PARA CRESCER,

PERTO PARA OUVIR E

SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

RASTREABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

CONFIANÇA




