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A safra chegou e agora é o momento de colher
os frutos que plantamos ao longo do ano. Sabemos que o papel da cooperativa, em um momento
do mercado de café em baixa e com preços bem
abaixo do desejado, é o de encontrar soluções
que proporcionem segurança e tranquilidade para
os cafeicultores. É isso que a Cocatrel tem feito
incessantemente. Temos buscado parcerias e procurado ouvir as demandas dos nossos cooperados
para traçar as melhores estratégias e garantir, dessa maneira, preços justos nas comercializações e
alternativas em soluções financeiras.
A Cocatrel está preparada para receber cafés em
todos os municípios em que está presente, incluindo Guapé. A nossa palavra-chave é segurança,
desde a emissão da nota fiscal, passando pelo sistema de rastreamento dos nossos armazéns, classificação às cegas, até as várias modalidades de
comercialização. Tudo isso garante, para os cooperados, segurança em todos os processos da cooperativa e isso pode ser conferido na matéria de
capa da Revista Cocatrel.
A Expocafé aconteceu em maio e alguns fatos fizeram dessa edição uma das mais significativas para
a Cocatrel, pois realizamos ótimos negócios, recebemos importantes autoridades para discutirmos
sobre as políticas cafeeiras, inovamos com a primeira maratona de hackers voltada para o agronegócio café e proporcionamos o terceiro encontro
do grupo Caféina Cocatrel.
Além de todas as notícias referentes à Expocafé, a
Revista Cocatrel chega recheada de informações,
avisos importantes, entretenimento e tudo o que
nossos cooperados precisam saber para iniciarem
a safra com o pé direito, com muita fé e muitos
bons cafés.
Que os próximos meses nos tragam boas surpresas e uma excelente colheita.
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venda do café. Com toda comodidade e
segurança, os produtores podem vender
seus cafés pelo Portal do Cooperado.

JURÍDICO

19

CAFÉ COM LEI: FÉRIAS REMUNERADAS
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SEGURANÇA PARA O SEU NEGÓCIO
Promovem segurança para o cooperado em todas as etapas desde a emissão da nota fiscal até a comercialização
do café. Entenda o que a Cocatrel tem
feito para o cooperado ficar tranquilo.
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ÁGUA RESIDUÁRIA DO CAFÉ
A água é o elemento condutor dos frutos na
unidade de processamento e a ela juntam-se os resíduos dos frutos formando a
água residuária do processamento do café.
Conheça o método.
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EXPOCAFÉ 2019
Ótimos negócios, inovação, hackathon,
encontro do Cafeína e o debate das
políticas cafeeiras. Tudo isso deixou a 22ª
edição da Expocafé marcada na história
da Cocatrel.

AVISOS

Condições para financiamento de
material de colheita e sacaria
Safra 2019/2020

Início do financiamento: 15/04/2019
Término do financiamento: 31/10/2019
Condições:
Limite: média de depósitos de café nos últimos 3 anos
Financiamento de Material de Colheita: R$20,00/saca
Financiamento de Sacaria: R$ 4,00/saca
Produtos vendidos: materiais de utilização durante a colheita, de segurança do trabalho, roçadeiras, derriçadeiras, determinadores de umidade e sacaria.
Restrição de crédito:
- Para qualquer título vencido há mais de 20 dias.
- Para novos associados ou associados que não movimentaram café nos últimos 3 anos, o limite deverá ser solicitado ao
departamento de Crédito e estará sujeito à aprovação.
- Aumento de limite também deverá ser solicitado ao departamento de Crédito com a comprovação do aumento de safra,
sujeito à aprovação. Observação: A sacaria financiada e depositada será bonificada em 100%, até o limite de 100 sacas,
a R$ 4 (R$ 400). A diferença de preço mais o excedente da sacaria adquirida, juntamente com os encargos devidos, será
cobrada no vencimento (30/10/2019).
- Após a contratação do financiamento de material de colheita e até o seu vencimento, será descontado em cada saca de
café vendida (safra 2019/2020) o valor de R$ 20, que será amortizado no referido financiamento.

As novas carteirinhas da Unimed, com validade para o ano de 2019, já estão disponíveis para serem
retiradas na Cocatrel. Para mais informações, falar com a Carla, no telefone (35) 3266-8241.

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

ARMAZÉM TRÊS PONTAS - MATRIZ

ARMAZÉM ILICÍNEA

Segunda a sexta

Funcionamento

Início

Final

Sábado
Início

Final

Recebimento Granel e Bag

7h

20h

7h

10h

Sacaria (Certificada)

7h

16h

---

---

* incluindo certificados e personalizados

Recebimento Sacaria

7h

Recebimento Granel e Bag

Final
16h

Sábado
Início

Final

---

---

previsão de início em 01/07

Final

Sábado
Início

Final

Recebimento Sacaria

8h

16h

8h

11h

Recebimento Granel e Bag

8h

18h

8h

11h

* incluindo certificados e personalizados

Recebimento Sacaria

7h

16h

---

---

Recebimento Granel e Bag

7h

16h

---

---

Funcionamento

Final

Sábado
Início

Final

Recebimento Sacaria

7h

16h

---

---

Recebimento Granel e Bag

7h

16h

---

---

Funcionamento
Recebimento Sacaria

Segunda a sexta
Início
7h

Recebimento Granel e Bag

Final

Sábado
Início

16h

não tem

Final

---

---

---

---

ARMAZÉM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Segunda a sexta
Final

Sábado
Início

Final

Funcionamento

Recebimento Sacaria

8h

17h

8h

11h

Recebimento Sacaria

Recebimento Granel e Bag

8h

18h

8h

11h

Recebimento Granel e Bag

* incluindo certificados e personalizados

Segunda a sexta
Início
7h

Final

Sábado
Início

16h

não tem

Final

---

---

---

---

* incluindo certificados e personalizados

ARMAZÉM CÓRREGO DO OURO - NOVO

ARMAZÉM GUAPÉ - LANÇAMENTO

Previsão de funcionamento no final de junho (entre dia 17 e 26)
Funcionamento

Segunda a sexta
Início

* incluindo certificados e personalizados

ARMAZÉM CACHOEIRA
Início

Final

ARMAZÉM SANTANA DA VARGEM

Segunda a sexta

Funcionamento

Sábado
Início

* incluindo certificados e personalizados

ARMAZÉM NEPOMUCENO
Início

Final

ARMAZÉM COQUEIRAL

* incluindo certificados e personalizados

Funcionamento

Início

* incluindo certificados e personalizados

Segunda a sexta
Início

Segunda a sexta

Funcionamento

ARMAZÉM TRÊS PONTAS - PARAÍSO
Funcionamento

COCATREL

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO
DOS ARMAZÉNS

Segunda a sexta

Sábado

Funcionamento

Segunda a sexta
Início

Final

Sábado
Início

Final

Recebimento Sacaria

7h

16h

---

---

Recebimento Sacaria

7h

16h

---

---

Recebimento Bag

7h

16h

---

---

Recebimento Granel e Bag

7h

16h

---

---

Recebimento Granel

Início

* incluindo certificados e personalizados

Final

Início

Final

previsão de início em 10/06

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

O mercado pede um novo café: o seu. Por isso, o Programa NossoCafé Yara
oferece uma nutrição completa para todo o ciclo do cultivo. Antes, durante e depois da colheita.
Com ele, você aumenta a produtividade da lavoura e garante um café mais saboroso e de qualidade
superior. Peça a visita do consultor Yara e veja como ter um café que o mercado procura.

Saiba mais em nossocafeyara.com.br.

O mercado pede
um novo café: o seu.

COCATREL

Cocatrel realiza palestras com
o tema Direitos Trabalhistas
A Cocatrel, juntamente com o programa
de certificação 4C e empresas parceiras,
tem realizado nesses meses que antecedem a colheita diversas palestras abordando temas relacionados aos direitos
trabalhistas, com o assessor jurídico da
Cocatrel, Dr. Alexandre Sério Veiga Lima.
Entre os temas abordados estão: contratos
e jornadas de trabalho, registros, direito
dos trabalhadores à negociação coletiva,
trabalho exaustivo ou degradante, uso de
EPI’s, entre outros. De acordo com os organizadores, as palestras têm apresentado
boa adesão por parte dos cooperados e
são uma oportunidade para que os produtores tirem suas dúvidas e se organizem
para o início da colheita.
As palestras foram realizadas em comunidades de Três Pontas, Nepomuceno, Carmo da Cachoeira e Santo Antônio do Amparo.
Para ampliar a informação para os cooperados, a Revista Cocatrel passa a publicar
artigos sobre o tema na coluna “Café com
Lei”.

REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº27
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Cocatrel 4.0
COCATREL

Agora você pode vender seu café
pelo Portal do Cooperado!

A Cocatrel tem procurado atender as demandas de seus cooperados e vem trabalhando pela
eficiência e agilidade nos serviços ofertados a eles. Uma dessas solicitações era a venda segura
de cafés sem precisar ir ou ligar na cooperativa. Pois bem, o departamento de TI da Cocatrel
desenvolveu uma solução e agora, com toda comodidade e segurança, os produtores poderão
solicitar a venda de seus cafés pelo Portal do Cooperado.
Para facilitar ainda mais, a Revista Cocatrel traz o passo a passo para a efetivação da venda.

1 - Vá até o site da Cocatrel, no endereço www.cocatrel.com.br, e clique no
Portal do Cooperado.
2 - Entre com seu usuário e senha. Se você ainda ainda não tem o cadastro no
portal deverá entrar em contato com a Franciane, pelo telefone 3266-8235, ou
pelo e-mail: fparreira@cocatrel.com.br.
3 - No canto esquerdo da tela, clique em autorização de venda. Uma tela como essa abaixo aparecerá no seu dispositivo, constando a
quantidade de sacas disponíveis.

4 - No centro da tela, clique na opção amostras. A classificação dos seus cafés, bem como
os lotes disponíveis aparecerão na tela.

5 - Adicione o número de sacas que serão autorizadas para venda.
10
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6 - Selecione a modalidade de comercialização de acordo com sua necessidade.

7 - Insira a forma que deseja receber pelo
café vendido. Para a modalidade de venda pelo Portal, a Cocatrel realizará apenas
transferência bancária. Defina os dados
bancários desejados para que a transferência seja realizada com sucesso.
Pronto, seu café será vendido com toda segurança e agilidade e você não terá mais o trabalho de
ir até à cooperativa ou ligar para o setor de vendas. O dinheiro cairá diretamente na conta definida
previamente.

COCATREL

Curso Cafés Especiais: Gestão da Qualidade
Formatado em parceria com o Grupo Unis, o curso “Cafés Especiais:
Gestão da Qualidade” visa capacitar
os cooperados para a produção de
cafés especiais e aprimoramento da
gestão das fazendas.
Os temas abordados nos módulos
que aconteceram no mês de abril foram “Sistema EPR”, que falou sobre
a importância dessa tecnologia para
organizar e otimizar a gestão das propriedades e da produção agrícola;
“Gestão de Pessoas”, explicar a importância do Recursos Humanos na
fazenda; e “Pós-colheita e qualidade
dos cafés” que, além da aula teórica, contou também com a prática
de campo, com visita a três fazendas
com diferentes sistemas de secagem
(secador estático ou rotativo) e processos (natural e cereja descascado).

12
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Boas-vindas aos novos cooperados
GILVAN RESENDE DE ANDRADE

MARCOS PEREIRA COSTA

ADILSON MENDES SOUZA

GLORIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

MARCOS VALERIO MIGUEL

ADILSON VITOR CORREA

GRASIANE FARIA MILTON

MARCOS VINICIOS MOSCARDINI BERTULINO

ALCIONE ELIZA RIBEIRO GARCIA

HAMILTON OLINTO PIMENTA LIMA JUNIOR

MARIA JOSE DOMINGOS

ALEXANDRE VILELA DE FARIA

HELTON MEMENTO BARBOSA

MARIA LUIZA BRESSANI

ALEXANDRO ANTONIO ALVES

HOMERO AGUIAR PAIVA

NAIR CANDIDA FERREIRA

ALYSSON VILELA FAGUNDES

IDERALDO DE PAULA CARVALHO

NAIRTON ANTONIO GONCALVES LARA

ANA MARIA CORREA LOPES

IRANETE FERREIRA MARTINS

NARA CASSIANA MENDONCA

ANDERSON BRAGA CUNHA

JOAO APARECIDO RODRIGUES

NATAL JOSE EUGENIO

ANISIO MENDES

JOAO BATISTA TEIXEIRA

NEIDA NOGUEIRA MENDONCA DIAS

ANTONIO AILTON ALVES

JOAO BATISTA VIEIRA

OSMAR VITOR CORREA

ANTONIO DE RESENDE NAVES NETO

JOAO DA CRUZ SANTANA REIS

PAULO FIGUEIREDO FERREIRA

ANTONIO JULIO DA CUNHA

JOAO PAULO DA SILVA

PEDRO JUVENAL DA SILVA

ARNALDO DE OLIVEIRA PEREIRA

JOAO PAULO FRANCA

RAFAEL XIMENES DE MESQUITA

CASSIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA FERRARI

JOAO ROBERTO BORGES

REINALDO HALLER

CELIA REIS TEMPESTA

JONAS FRANCISCO DE PAULA

RENAN DA LUZ DEZIDERIO

CHRISTIANE PEREIRA DE BRITO

JOSE APARECIDO DE ANDRADE

ROBERTO BARBOSA

CLAUDINEY CORREA DA SILVA

JOSE AUGUSTO LOPES AQUINO

ROBERTO JOSE DE SOUZA

CLEITON OLIVEIRA SILVA

JOSE MACIEL DA SILVA

RODOLFO FARIA COSTA

CLEONICE MARIA LARA DE OLIVEIRA

JOSE MILTON DIAS

RODRIGO BEIJAMIM DE LIMA

COOP MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE

JOSE RAMOS LOPES

RODRIGO DA SILVEIRA MIRANDA

BOM SUCESSO LTDA (COOPERBOM)

JOSE RENATO TEODORO

RONALDO DOS SANTOS

DANILO MIRANDA FERNANDES

JOSE RONALDO ROSA

SAMUEL ALVES DUTRA

DELSON RIBEIRO DA SILVEIRA

LAURIELLI FONSECA

SARA APARECIDA ALVES

DILERMANDO FARIA DA SILVEIRA

LEANDRO MESSIAS TEODORO

SEBASTIAO EUGENIO DE MELO

EDER ALVES SILVA

LEONARDO ROCHA

SINVAL SALVADOR DOMICIANO

EDER DE CARVALHO RIBEIRO

LUCIANA VILELA DE REZENDE

SONIA MARIA SALLES LOPES

EDER VITOR LUIS DA SILVA

LUIS FRAMARION PEREIRA DE FIGUEIREDO

TEREZINHA FERNANDES TEODORO

EDINILSON BERNARDES ALVES

LUZIA MARIA RODRIGUES MARTINS

THIAGO XIMENES DE MESQUITA

ELIVANIA DE FATIMA MERCILIO

MARCELINO DONIZETI FERREIRA

TIAGO DE ANDRADE

ELUIZ MAURILIO DE BRITO

MARCIO ADRIANO DE OLIVEIRA

TIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES

EUGENIO ELIAS DE MIRANDA

MARCIO APARECIDO MOREIRA DE SOUSA

VICENTE DE PAULO CANDIDO

EVANDRO CARLOS FARIA

MARCIO APARECIDO SILVA

VICENTE DE PAULO SANTOS

EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA

MARCIO ELI DE OLIVEIRA

VINICIOS RODRIGUES ALVES

FELIPE GUIMARES VIANA

MARCOS ANTONIO BRAZ

VITOR DE SOUZA LOPES

FELIPE VILLELA REIS

MARCOS ANTONIO FRANCA

VIVIANE MACHADO ZANDONADE

FERNANDA NOGUEIRA BOTREL PEREIRA

MARCOS ANTONIO MILITANI

WELINGTON ROBERTO MARQUES

FLAVIO SARTO

MARCOS CIPRIANO CARNEIRO

ZULMA RODRIGUES AVILA

1

MISSÃO
Proporcionar soluções de qualidade e excelência, gerando
segurança e sustentabilidade ao
cooperado.

2

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

COCATREL

ADEMAR CAMILO DE OLIVEIRA

3

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

VALORES
Cooperação, igualdade, credibilidade, fidelidade, solidez,
segurança, comprometimento,
inovação, transparência.

REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº27
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OUVIDORIA

Ouvidoria Cocatrel
Fique por dentro: Nota Fiscal eletrônica
Como todos sabem, a Ouvidoria é o canal da Cocatrel para ouvir críticas, dúvidas e sugestões
dos cooperados, e que procura fazer a ponte entre cooperados e cooperativa, para resolver
as demandas registradas e, dessa maneira, melhorar todos os processos e serviços prestados.

Entendemos que as dúvidas e as críticas de uns podem ser de várias outras pessoas também.
Por esse motivo, criamos essa nova sessão da Revista Cocatrel, “Fique por dentro”, para explicar, com muita transparência, tudo o que tem sido levantado por nossos cooperados, por meio
da Ouvidoria.
Nesta primeira matéria, a dúvida/crítica é: “É muito demorada a emissão de notas fiscais nas lojas.
Por que isso não acontece em outros estabelecimentos comerciais?”
Em regra, as Notas Fiscais (NF) servem para registrar a movimentação de entrada e saída das
mercadorias entre os diversos estabelecimentos empresariais, de modo a permitir a fiscalização
do pagamento de tributos. Nas cooperativas isso não é diferente. Conforme dados do gráfico
abaixo, o número de notas emitidas na Cocatrel vem crescendo e atualmente são emitidas cerca
de 2.100 notas por dia, um número bastante considerável, levando em conta que o tempo para
emissão de cada NF é de 15 segundos.

A Cocatrel teve um aumento de aproximadamente 27% na emissão de notas fiscais de 2014 pra cá
16
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Agenor Garcia Rosa, proprietário da loja de
materiais de construção Clube da Casa Nova
Era e cooperado da Cocatrel, confirma que o
sistema funciona da maneira citada anteriormente. “As pessoas realmente não têm ideia
de que exista essa diferença, mas em estabelecimentos comerciais são emitidos, diariamente, volumes de notas fiscais bem menores se
comparados aos da cooperativa. Além disso,
o sistema da Secretaria da Fazenda de Minas
Gerais (Sefaz-MG) tem alguns momentos de
lentidão, o que também atrasa essa emissão”,
afirma.

Mas, afinal, como funciona a
emissão da nota fiscal eletrônica
na cooperativa?
Pois é aí que realmente mora o problema. O
sistema da Sefaz-MG é muito precário e não
tem recebido investimentos há algum tempo.
Por esse motivo, ele entra em contingência
com uma frequência muito maior que a aceitável, gerando um atraso enorme na emissão
das notas fiscais. Para a cooperativa, isso gera
filas, desconfortos, além de muitas reclamações, com razão, de nossos cooperados.

Quanto tempo leva para a NF
ser autorizada pela Secretaria
da Fazenda?
A cooperativa emite a NF, o que gera um arquivo eletrônico que precisa conter todas as
informações fiscais da operação comercial.
Esse documento eletrônico será enviado, através da internet, para a Secretaria da Fazenda, que então fará uma pré-validação e uma
autorização de uso – sem a qual não poderá

O que a cooperativa tem feito
para melhorar esse problema?
ocorrer a prestação de serviços ou trânsito
de mercadorias.
A Nota Fiscal Eletrônica é autorizada em poucos segundos após o seu envio. A Secretaria
da Fazenda se compromete a processar todos os lotes de notas fiscais recebidas em até
3 minutos, o que nem sempre acontece.

COCATREL

O que deve ser considerado e que acreditamos ser novidade para muitas pessoas é que
as lojas da Cocatrel funcionam como atacadistas, isto é, não vendem insumos para o consumidor final e sim para a produção de seus
cooperados (CNPJ para Inscrição Estadual de
produtor rural). Por esse motivo é obrigada
a emitir apenas nota fiscal. Supermercados e
outras lojas, que também possuem diariamente um grande fluxo de clientes, vendem diretamente para o consumidor final. Sendo assim,
eles podem emitir o cupom fiscal, o que é feito
imediatamente ao efetuar a compra.

Por se tratar de nota fiscal eletrônica a Cocatrel tem trabalhado, dentro do que cabe
a ela, para tentar agilizar cada vez mais o
processo de sua emissão. Segundo Renato
Vigato, coordenador do setor de Tecnologia
da Informação (TI) da cooperativa, algumas
ações vêm sendo tomadas para tentar amenizar os problemas e melhorar a performance dessas emissões. Como exemplo, ele cita
a troca de todo cabeamento, que vai desde a
administração, onde está armazenado o servidor da cooperativa, até a loja Matriz, para a
fibra ótica, o que melhorou a velocidade e a
capacidade da internet.
O servidor foi trocado, o que também melhorou a conexão da Cocatrel com as filiais.
Outra importante ação foi que, antigamente,
quando havia problema de contingência em
qualquer uma das lojas filiais, todas paravam. Com os avanços no sistema, o problema agora ficou setorizado, o que melhorou
muito a performance das emissões. É muito
importante dizer que a Cocatrel tem investido em treinamentos e capacitação do seu
pessoal para que eles possam cada vez mais
buscar inovações nos serviços e sistemas utilizados para encontrar soluções viáveis para
os problemas mas, como agora sabemos, as
respostas não chegam de um dia para o outro e não dependem apenas da cooperativa.
Vocês possuem alguma dúvida sobre algum
serviço prestado pela Cocatrel? Quer fazer
alguma crítica? A Cocatrel responde.
Acesse a Ouvidoria!
ouvidoria@cocatrel.com.br
(35) 99903-6256
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº27
Nº25

19
17

JURÍDICO

Café
com Lei
Férias remuneradas
Férias é o período de descanso, que deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividades por
um ano, ou seja, por um período de 12 meses, o qual
é denominado “aquisitivo”.
Dessa forma, após completar um ano com registro na
carteira, o trabalhador tem direito às férias remuneradas por um período de 30 dias corridos, sob pena de
pagamento em dobro, caso não concedidas.
O pagamento das férias - adicional de 1/3 (um terço)
constitucional- e/ou do abono pecuniário (venda das
férias) deverá ser feito até dois dias antes do início do
período de férias do
trabalhador.

cativa, o número será reduzido de suas férias. A partir
de 33 faltas sem justificativa, perderá o direito a elas.
Ressalta-se que é vedada a possibilidade das férias
se iniciarem nos dias que antecedem o descanso semanal, ou seja: sábados e domingos e também não
é permitido que elas comecem dois dias antes de um
feriado.
O empregado não pode vender mais de dez dias de
férias pois a CLT possibilita ao empregado converter
apenas 1/3 do período de férias em abono pecuniário.

Vale lembrar que o patrão poderá escolher a data para
dar férias, exceto ao menor estudante, que tem direito a coincidir com as férias escolares e empregados
membros da mesma família, desde que não gere prejuízo ao empregador.

Perde-se o direito de férias, quando: o trabalhador
deixa o emprego e não é readmitido em até 60 dias
subsequentes à sua saída; permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias
no período de um ano; em caso de paralisações da
empresa por mais de 30 dias remunerados; e o trabalhador afastado pela Previdência Social por acidente
de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses.

A nova regra é que o trabalhador poderá sair
de férias até três vezes no ano, desde que um
dos períodos seja maior que 14 dias e os outros
dois tenham, no mínimo, cinco dias cada um.

Dessa forma, o cooperado ao cumprir tais obrigações,
enaltece o mercado de café bem como a mão-de-obra
do trabalhador, respeitando seus direitos e garantindo
a dignidade da pessoa humana, com o combate cada
vez mais potencializado do trabalho escravo.
Assessoria Jurídica - Cocatrel

Caso o trabalhador tenha mais de 5 faltas sem justifiREVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº27
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É MAIS PRODUTIVO
QUANDO A GENTE
FAZ

FMC SOJA
A agricultura está em nosso
DNA. Investimos em tecnologia,
pesquisa, inovação e estamos
sempre ao seu lado para entender
o que você precisa.
Este é o nosso jeito, acreditamos
que a produtividade vai além de
fazer mais, está em fazer junto.

Vem conversar com a gente.

www.fmcagricola.com.br

SEGURANÇA

CAPA

PARA O SEU

NEGÓCIO

Entenda o que a
Cocatrel faz
para você
ficar tranquilo

A Cocatrel é uma cooperativa que tem a
segurança como diferencial, contemplando
todas as etapas do processo, da assistência
técnica de qualidade até a armazenagem e
comercialização dos cafés. Tudo isso garante
à Cocatrel confiança perante o mercado e um
sono tranquilo para seus cooperados, que
têm cada vez mais apostado na cooperativa
para depositar seus cafés.

A seguir 9 motivos para você entender porque a Cocatrel é a melhor opção na hora de
depositar confiança e cafés.
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº27
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1

NOTA FISCAL

CAPA

Na Cocatrel, não entra e não sai absolutamente nada sem nota fiscal. Além de idoneidade,
isso garante ao cooperado que sua carga esteja segurada a partir do momento em que a
nota de café é emitida.

2

TRANSPARÊNCIA

Todos os serviços prestados pela cooperativa têm suas taxas informadas e discriminadas
em extrato. Por que isso é importante? Porque
o cooperado pode fazer suas contas e saber
exatamente o que está pagando e quanto irá
receber.
Todo armazém tem despesas com pessoal,
energia, carga e descarga do café, seguro,
entre outros. Porém algumas empresas afirmam que não cobram por esses serviços.
Desconfie. Como elas irão arcar com todas
essas despesas e ainda ter lucro?
Por isso é tão importante saber o valor líquido
final que o café será vendido, fazer contas e verificar corretamente todas as taxas que estão
sendo cobradas. Tem empresas que cobram
taxas mensais, outras cobram taxas no momento da venda, mas sempre cobram. Fiquem
atentos!

22
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3

RASTREAMENTO

Os armazéns da Cocatrel possuem sistema
de rastreamento RFID (identificação por rádio frequência), o que garante segurança ao
depositar o café. Na hora da emissão da nota
fiscal é gerado um QR code, assegurando a
rastreabilidade total do café. Sendo assim, o
produtor sabe exatamente a posição do seu
lote no armazém.
Além disso, com esse mesmo código é feita
a classificação desses cafés. Portanto, quem
está classificando e provando o café não
sabe de quem ele é, pois eles classificam
pelo código, o que garante isenção e transparência durante todo o processo.
Vale informar que o resultado da classificação
sai rapidíssimo. O cooperado deposita seu
café em um dia e no outro já terá o resultado
em mãos, podendo rapidamente vendê-lo e
receber por isso.

4

ARMAZÉNS CERTIFICADOS

Os armazéns da Cocatrel estão aptos a receber as certificações UTZ, Rainforest Aliance,
Cafe Practices, 4C e Certifica Minas. Isso significa que eles passam por rígidas auditorias
e atendem a todas as obrigações, o que novamente garante segurança para o produtor.
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5

COMERCIALIZAÇÃO

Ao comercializar seu café na Cocatrel, o cooperado tem flexibilidade para escolher como
quer vendê-lo. São várias modalidades: venda imediata, quando ele vende o café na
hora, a um preço fixado pela cooperativa, e
recebe no dia seguinte; a venda no mercado
do dia, em que o produtor solicita a venda e
a equipe da Cocatrel trabalha o melhor preço para aquele dia; e a venda pré-fixada, na
qual o cooperado define o valor que quer
pelo seu café e a cooperativa tenta consegui-lo.
Para os cafés personalizados, o cooperado
também tem a opção de utilizar apenas
o armazém e ele mesmo vender seu café,
diretamente ou por meio de um corretor, se
assim desejar.
A cooperativa ainda trabalha com o mercado
a termo, que é a venda futura do café. Toda
comercialização é feita com muita responsabilidade e com os melhores valores de mercado. Outro ponto a ser levado em conta é
que a cooperativa recolhe, por saca, todos
os impostos obrigatórios, além de 0,5% de
corretagem e 0,5% integralizado em capital,
o que significa que esse valor é retido como
uma reserva para ele próprio, ajudando no
seu limite de crédito junto à Cocatrel.
Com a confiança do mercado, tanto interno
quanto externo, a cooperativa tem atingido
excelentes taxas de liquidez e pagado boas
premiações para os cafés com as certificações UTZ e Rainforest Aliance.

24
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6

SOBRAS

Além de pagar preços justos na comercialização do café, é importante colocar na ponta do lápis as sobras recebidas anualmente,
pois é um valor que retorna para o bolso
dos cooperados e poucas cooperativas distribuem dessa maneira. O mais comum é a
integralização do capital.

7

RECEBIMENTO DE CAFÉ

CAPA

Durante a safra, a Cocatrel estende o horário
de recebimento em seus armazéns, trabalhando em dois turnos e também aos sábados. Além disso, a cooperativa recebe cafés
em todas as suas filiais, o que facilita, diminui
custos, agiliza e traz segurança para os cooperados, que podem entregar sua produção
mais perto de suas fazendas.
Para essa safra, a novidade é o recebimento
a granel em Ilicínia, Guapé e Córrego do
Ouro, além dos municípios que já recebiam
nessa modalidade: Três Pontas, Coqueiral,
Carmo da Cachoeira e Nepomuceno. Santo
Antônio do Amparo receberá bags e sacarias; e Santana da Vargem, apenas sacarias.
Nos armazéns, o cooperado ainda conta com
mais uma vantagem: a indústria de rebenefício, com capacidade para preparar 100 mil
sacas por mês.

8

COCATREL DIRECT TRADE

Um departamento exclusivo para cafés especiais e exportações que, além da comercialização, instrui, acompanha e dá todo auxílio
necessário para seus cooperados que produzem cafés acima de 84 pontos.

9

PLATAFORMA DE SERVIÇOS

Além de tudo o que já foi dito, a Cocatrel
ainda possui uma plataforma completa de
negócios e serviços como lojas; feiras, com
a possibilidade da troca de produtos por
café; oficina de máquinas, com aluguel de
colhedeiras; laboratório da análises de solo
e folhas; cursos e palestras de capacitação;
soluções financeiras, como adiantamento,
que pode ser realizado imediatamente após
a emissão da nota fiscal; financiamentos,
etc. Ou seja, a cooperativa possui tudo para
o dia a dia e para a produção agrícola de
seus cooperados.
Por tudo isso, na hora de escolher onde depositar seu café, faça uma análise completa e não tenha preguiça de checar ou fazer
contas. Lembre-se de que uma boa gestão
de custos garante rentabilidade e noites
tranquilas de sono. Que outra empresa, armazém ou cooperativa te entrega tudo isso?
Pense bem e confie na Cocatrel!
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº27
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EXPOCAFÉ

EXPOCAFÉ 2019
uma edição para ficar marcada na história da Cocatrel
A 22ª edição da Expocafé, que aconteceu entre os dias 15 e 17 de maio, na Fazenda Experimental da Epamig, em Três Pontas, contou com
grandes atrações proporcionadas pela Cocatrel. Sucesso de público, com média de 15 mil
visitantes, 160 expositores e R$200 milhões em
negócios gerados e prospectados nos três dias
de evento, a Expocafé superou expectativas.
Mesmo com o mercado de café em baixa, os
cafeicultores foram à feira em busca de informação, capacitação e de novas tecnologias
que os ajudem a reduzir os custos de produção
e a melhorar a rentabilidade de suas propriedades.
“O papel da cooperativa em um momento delicado como esse é o de encontrar soluções que
proporcionem segurança e tranquilidade para
os cafeicultores, e é isso que a Cocatrel tem
feito incessantemente”, afirma Marco Valério
Araújo Brito, presidente da Cocatrel, que convidou pessoalmente, os membros da Frente
Parlamentar do Café, para uma reunião durante
o evento, na qual foram definidas estratégias e
ações para unificar as propostas a serem apresentadas ao governo.
E foi para proporcionar preços de insumos mais
justos que a Cocatrel trabalhou para conseguir
os melhores valores na modalidade barter (troca por café). Os cooperados compareceram e
negociaram cerca de R$50 milhões em defen26
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sivos e fertilizantes com a Cocatrel.
Além disso, a cooperativa realizou, em parceria
com a Ufla (Universidade Federal de Lavras), a
primeira maratona de hackers voltada para o
setor cafeeiro. A hackathon Cocatrel resultou
no desenvolvimento de um sistema que proporcionará ao cooperado a tranquilidade para
resolver, remotamente, tudo o que precisa com
a cooperativa.
O terceiro encontro do grupo Cafeína Cocatrel
também aconteceu durante o evento, levando
informação com práticas viáveis e aplicáveis na
produção de café, além de uma palestra sobre
mercado futuro.
Bons negócios, políticas para melhorar as condições da cafeicultura com a presença de importantes autoridades do setor, informação,
inovação, capacitação e muito mais marcaram a
participação da Cocatrel na Expocafé, principal
evento do agronegócio café do Brasil e agora
também uma marca Cocatrel.
Políticas Cafeeiras
Na abertura da Expocafé estiveram presentes
o governador de Minas Gerais em exercício,
Paulo Brant; a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Ana Valentini; o deputado
estadual Mario Henrique Caixa; além de outras
autoridades. Na ocasião foi muito abordado o
apoio do governo à agricultura e principalmente à cafeicultura.

EXPOCAFÉ

Em seu discurso, o presidente da Cocatrel, Marco Valério Araújo Brito, enfatizou a importância
da parceria público-privada que, com a Expocafé, acontece em todas as esferas: municipal,
com a Prefeitura de Três Pontas; estadual, com
o Governo de Minas Gerais e Epamig; e federal, com a Ufla. “A união entre academia, governo e cooperativa proporciona uma importante
difusão de informação, tecnologia e conteúdo e
ainda permite que, em momentos de crise como
esse, nossos cooperados possam ter acesso ao
que há de mais moderno, além de conseguir
comprar produtos e insumos com preços mais
justos”, afirmou.
Além do momento da abertura, a Cocatrel proporcionou a reunião da Frente Parlamentar do
Café, que reuniu seus representantes para discutir estratégias e ações referentes aos trabalhos da Frente. A reunião contou com a participação de deputados federais, como Emidinho
Madeira (PSB), o vice-presidente Evair de Melo
(PP), e o coordenador Diego Andrade (PSD).
O encontro também contou com a presença
do deputado estadual Antônio Carlos Arantes
(PSDB), do senador Carlos Viana (PHS), e de
prefeitos, vereadores, presidentes de cooperativas de café e representantes de entidades
comerciais da região do sul de Minas.
No discurso dos membros da Frente Parlamentar do Café, a palavra de ordem é unidade. Para
os parlamentares presentes, a unificação de
propostas é, mais do que nunca, a saída mais
inteligente para a crise. O deputado federal
Emidinho Madeira destacou que “muita gente
não gosta de falar de política, mas a força política é muito importante para resolver nossos
problemas, levantar recursos, aprovar projetos
e dar condições para que a nossa gente possa
produzir”. Para ele, a primeira missão do grupo
é construir bases e criar harmonia entre entidades que representam o café no Brasil.

Hackathon Cocatrel
A Cocatrel, antenada nas principais tendências
do mundo, realizou, juntamente com a Ufla, a
primeira Hackathon específica para a área do
agronegócio café. A Hackathon Cocatrel foi
uma maratona de hackers que aconteceu durante a Expocafé e teve como objetivo apoiar
o surgimento de novas tecnologias e soluções
para a cafeicultura e também para a cooperativa.
O presidente da Cocatrel, Marco Valério Brito, participou da abertura da maratona e destacou a importância de se pensar as lavouras
cafeeiras em sintonia com as novas tecnologias
de produção e gestão. “O agro também é 4.0”,
afirmou, em referência à revolução digital que
também chegou ao campo e à cooperativa.
Durante 44 horas, 44 participantes de dez
equipes – entre “hackers”, desenvolvedores de
softwares, programadores, designers, administradores, empreendedores, além de profissionais, professores e alunos ligados às ciências
agrárias – marcaram presença na jornada. Eles
vieram de cidades como Lavras, Machado, Três
Corações, Uberaba, Belo Horizonte e Varginha.
Para a realização da hackathon, a Cocatrel expôs
três problemas relacionados à automatização
de atendimentos na cooperativa, desafoganREVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº27
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EXPOCAFÉ

do a demanda por atendimentos “humanos”,
principalmente relacionados ao setor de vendas de café; controle e solução de atividades e
facilitação do acesso a informações relevantes
que pussam ser realizadas remotamente, isto
é, sem que o cooperado precise ir até a cooperativa; e estabelecimento de uma política de
fidelidade em benefício dos seus cooperados.
Mentores se revezaram ao longo dos três dias
e instruíram os presentes sobre diversas áreas,
com destaque para negócios, cadeia produtiva
do café, tecnologia e sobre a própria Cocatrel.
“O grande diferencial da Hackathon foi que as
equipes puderam pensar em tecnologias e soluções para os problemas apresentados pela
Cocatrel, inseridas em um ambiente onde tinham total acesso a produtores, colaboradores
e aos diversos atores da cadeia e da cooperativa. Ou seja, a Hackathon não serviu apenas
para pensar em tecnologias isoladas, mas aplicá-las em atendimento às reais necessidades
do setor”, pontuou o diretor InovaCafé/Ufla,
Luiz Gonzaga de Castro Junior.
Para o coordenador do InovaHub e do programa Avança Café Lavras, Rennan Campos, “o
mais importante foi a entrega de capital humano, o que nos permitiu descobrir pessoas potencialmente aptas a atuar na cadeia produtiva
do café e propor melhorias reais e efetivas para
o segmento da cafeicultura”.
A banca avaliadora foi composta por Luiz
Gonzaga (InovaCafé) e o time da Cocatrel, Renato Vigato, coordenador de Tecnologia da
Informação, e Carolina Veloso, coordenadora de Comunicação e Marketing. As equipes
participantes, em sua maioria, apresentaram
soluções para resolver mais de um dos problemas apontados e a grande vencedora da
maratona foi a Coffee Makers, composta por
representantes do Instituto Federal de Minas
Gerais (IFMG), campus Três Corações. Segundo os critérios avaliativos, ela foi responsável
por apresentar a solução mais palpável e em
sincronia com o esperado pela cooperativa:
um sistema automatizado de atendimento ao
produtor. A premiação foi de R$ 5 mil. Renato
Vigato afirma que a maratona foi muito válida
para a cooperativa e dela surgiram algumas
soluções bastante viáveis e possíveis de serem
aplicadas.
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“Se fossemos contratar empresas para desenvolverem sistemas como esses, a cooperativa
teria que investir um valor substancial. Com
a maratona, se for realmente do interesse da
Cocatrel, poderemos contratar o aplicativo desenvolvido gerando economia e, ainda assim,
agregando muito para o dia a dia do cooperado”.

EXPOCAFÉ

Mateus Costa Campos, representante da equipe vencedora Coffee Makers, disse que para
a equipe é muito importante participar de um
evento como esse, pensando em soluções que
podem efetivamente ajudar o cafeicultor, seja
ele pequeno, médio ou grande. “Foi muito bom
trabalhar no desenvolvimento desse sistema que
traz, por meio da tecnologia, soluções para que o
cafeicultor consiga acessar, de uma maneira muito mais interativa e rápida, as informações personalizadas e de seu interesse, desde a venda do
café, classificação e emissão de notas até o preço
e o mercado, propriamente dito, de uma maneira
muito segura e sem sair de casa. Por isso a solução que desenvolvemos poderá ser acessada
tanto por meio de um aplicativo, quanto pelo envio de SMS, identificando e levando, de maneira
proativa, a informação que o produtor quer, precisa e busca, mas que, atualmente, só consegue
indo ou ligando na cooperativa”.
III Encontro Cafeína Cocatrel

Cafeína Cocatrel é o grupo de mulheres produtoras de café vinculadas à cooperativa, que tem
como objetivo trazer as mulheres para estarem
mais próximas da gestão da cooperativa e ainda
dar as ferramentas necessárias para que possam participar ativamente em todas as etapas
da produção do café.
“Nossa proposta é de valorizar e dar empoderamento à participação das mulheres em todas
os processos da cafeicultura, desde a formação
e manejo da lavoura, passando pela colheita,
pós-colheita, até a gestão de suas propriedades,
pois sabemos que elas também dão duro junto
com a família, mas não têm a merecida visibilidade do seu trabalho”, afirma a coffee hunter do
Departamento de Cafés Especiais da Cocatrel e
também produtora, Iandra Mendes Vilela.
Para valorizar e empoderar mulheres produtoras, a estratégia é criar conexão para o compartilhamento de experiências (tanto de sucessos
quanto dificuldades) e informações, além da
promoção de oportunidades para a expansão
do conhecimento, como a participação em
eventos da cafeicultura voltados para o público
feminino, capacitação, treinamentos e dias de
campo.
No encontro que aconteceu na Expocafé, foram compartilhadas boas práticas e uma breve
explanação sobre mercado futuro, além de informações sobre a cooperativa. A data para o
próximo encontro do grupo Cafeína já está marcada: será na Semana Café e Cultura Cocatrel,
entre 29 de junho e 7 de julho, em Três Pontas.
Fontes pesquisadas: Ascom Epamig, Notícias Agrícolas
e www.expocafeoficial.com.br
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TÉCNICO

Colaboradores da farmácia veterinária
passam por treinamento técnico
Balconistas das farmácias veterinárias e coordenadores das lojas da Cocatrel, receberam
um treinamento oferecido pela Bayer Saúde
Animal, através da distribuidora Mercante.
O treinamento foi realizado no auditório da
cooperativa e teve como objetivo a atualização técnica dos colaboradores reciclando,
dessa forma, o conhecimento e melhorando a
indicação técnica dos produtos envolvidos na
palestra. Tanto a Mercante quanto a Cocatrel
acreditam no investimento e capacitação de
seus recursos humanos e que a transferência
de conhecimento e informação são estratégias
essenciais para o crescimento pessoal e profissional de todos os envolvidos.

Água residuária do café:
No processamento por via úmida, os frutos do cafeeiro passam pelo lavador, onde são
lavados e separados os bóias dos verdes e cerejas, e pelo descascador, onde os frutos
cerejas são descascados e separados dos verdes, obtendo-se, assim, o cereja descascado e a casca. O cereja descascado pode passar ainda pelo desmucilador ou pelo
tanque de degomagem, nos quais se retira a mucilagem dos grãos.

TÉCNICO

geração e aproveitamento

A água é o elemento condutor dos frutos na unidade de processamento, e a ela se
juntam resíduos dos frutos, formando a água residuária do processamento do café. O
material sólido da água residuária encontra-se em suspensão ou dissolvido e a maior
parte é volátil. A água residuária contém nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio
e micronutrientes. Para decompor o material orgânico nela contido, os microrganismos
consomem oxigênio. O lançamento da água residuária do café em corpos hídricos sem
tratamento adequado é proibido pela legislação (CONAMA, 2005).
APROVEITAMENTO
A água residuária pode ser aproveitada para suprir parte da água e dos nutrientes demandados pelas lavouras. Para que esta prática venha a ser adotada pelos cafeicultores
é necessário desmistificar o conceito generalizado de que a água residuária “queima”
as plantas.
Tem sido experimentado o uso da água residuária em café, alface, aveia, feijão e milho, aplicada no solo ou sobre as folhas das plantas, em várias doses, em condições de
campo e casa de vegetação. Não se constataram injúrias nas plantas, nos experimentos
até então realizados (Fig. 1). Outra barreira a ser superada são os critérios para definir a
dose a ser aplicada, visto que o teor de nutrientes na água residuária é variável (Quadro
1).
Evidentemente que, quanto mais a água residuária for reutilizada na unidade de processamento, maior será a sua concentração de nutrientes. A sugestão é que se aplique
uma dose de água residuária que não produza corrimento superficial, e se monitorem
a água aplicada, o solo e as folhas das plantas, por meio de análises.
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Fig. 1- Aproveitamento da
água residuária do café- Fazenda Viçosa, Vale do Café,
Paula Cândido, MG. Nota AAplicada no solo em valas; BAplicada sobre as folhas do
café, na dose de 40 l/planta.

Quadro 1-Resultados de análises químicas da água residuária (mg/ L) do café.
Amostra

N

P

K

Na

Ca

Mg

Cu

Mn

Fe

Zn

1

550

11,7

317

0,5

31,0

6,3

0,6

ND

4,5

ND

2

159

10,7

90

0,1

11,2

4,0

0,13

ND

0,09

0,37

3

1194

100

410

< 0,1

413

145

0,83

14,3

8,2

7,1

4

167

11

983

< 0,1

186

9,5

0,88

0,21

3,73

1,47

Referências:
CONAMA. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>.
Água residuária do café: geração e aproveitamento. Circular técnica n. 30, julho 2018. ISSN 0103-4413.

Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano
2016
2017
2018
2019

Jan
383,5
194,9
347,2
126,0

Fev
135,6
75,0
262,2
247,0

Mar
151
71,2
180,6
215,0

Abr
18,4
42
38,9
88,0

Mai
36,7
86,8
23,9
-

Jun
103,8
40,3
9,9
-

Jul
1,0
1,4
1,0
-

Ago
40,6
14,4
36,3
-

Set
0,4
80
68,1
-

Out
195,6
187,5
105,4
-

Nov
196,4
173,5
272,8
-

Dez
158,7
268,5
264,0
-

Total
1421,7
1235,5
1610,3
-

Ano
2016
2017
2018
2019

Jan
306,5
222,5
234,5
149,0

Fev
115,0
30,0
94,5
281,0

Mar
175,0
130,5
88,0
249,0

Out
119,5
97,0
133,0
-

Nov
232,0
96,5
290,5
-

Dez
152,5
266,5
313,0
-

Total
1266,6
1075,5
1336,0
-

Ano
2016
2017
2018
2019

Jan
107,0
179,0
291,0
110,5

Fev
109,0
31,0
66,0
331,0

Mar
169,5
53,0
142,5
280,0

Abr
7,0
44,0
25,0
122,5

Out
37,5
175,0
153,0
-

Nov
264,0
125,0
378,5
-

Dez
167,5
237,0
342,5
-

Total
1109,0
1019,5
1577,5
-

Ano
2016
2017
2018
2019

Jan
320,5
143,5
330,0
95,8

Fev
116,0
49,5
144,0
243,4

Mar
158,5
25,6
168,0
220,7

Abr
25,2
52,1
18,1
66,6

Out
113,5
148,7
178,4
-

Nov
207,5
87,8
336,8
-

Dez
176,6
243,0
237,0
-

Total
1249,2
876,32
1664,7
-

Ano
2016
2017
2018
2019

Jan
124,5
277,0
383,0
109,0

Fev
199,0
141,0
89,5
336,0

Mar
173,0
168,5
265,5
246,5

Abr
23,5
22,0
50,0
90,0

Nov
232,0
315,0
300,0
-

Dez
303,0
167,5
225,0
-

Total
1425,5
1486,5
1703,0
-

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2018
2019

152,0

340,0

298,0

12,0
82,0

27,0
-

22,0
-

1,0
-

45,0
-

144,0
-

205,0
-

382,0
-

333,0
-

1171,0
-

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2018
2019

145,5

285,0

165,0

11,5
79,0

17,0
-

19,0
-

1,0
-

120,0
-

99,0
-

179,0
-

343,0
-

311,0
-

1100,5
-

Dados pluviométricos: Nepomuceno
Abr
25,0
48,0
20,0
42,5

Mai
11,0
89,5
19,0
-

Jun
95,0
47,5
24,5
-

Jul
0
0
1,0
-

Ago
30,0
2,5
65,0
-

Set
5,0
45,0
53,0
-

Dados pluviométricos: Santana da Vargem

ÍNDICE
DE
CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)
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Mai
70,0
75,0
20,0
-

Jun
20,0
30,5
37,0
-

Jul
2,5
0
1,0
-

Ago
0
5,0
55,0
-

Set
155,0
65,0
66,0
-

Dados pluviométricos: Coqueiral
Mai
8,5
64,5
20,0
-

Jun
86,6
3,92
53,7
-

Jul
0
0
2,0
-

Ago
29,9
0
79,5
-

Set
6,4
57,7
97,2
-

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Mai
47,0
35,0
22,0
-

Jun
32,0
125,0
17,0
-

Jul
8,0
0
1,0
-

Ago
35,0
42,0
99,5
-

Set
169,5
0
76,0
-

Out
79,0
193,5
174,5
-

Dados pluviométricos: Ilicínea

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo

TÁ NO
MINUTO
COCATREL

MANTENHA-SE
INFORMADO!
Toda semana um novo
video com temas
importantes
para produtores e
cooperados Cocatrel.

Toda semana um video novo!
Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Leia o QR Code
com a câmera do seu
smartphone ou baixe
um app de leitura de
QR Code

VETERINÁRIO

Suplementação
vitamínica de
A, D, E em bovinos

A suplementação vitamínica, em especial de A, D e E em
bovinos, é uma prática comum na pecuária, seja para o aumento da produtividade, como agente imunoestimulante ou
ainda como adjuvante na prevenção e suporte terapêutico
em doenças infecciosas.
As vitaminas A, D, E e K, são denominadas lipossolúveis, isto
é, solúveis em óleos e gorduras. Os bovinos conseguem sintetizar no rúmen a vitamina K e as do complexo B, porém
são incapazes de sintetizar as vitaminas A, D e E, sendo necessário recebê-las através da dieta e/ou suplementação.
As vitaminas são necessárias em pequenas quantidades no
organismo e participam de diversos processos metabólicos,
sendo importantes na fisiologia das células, na proteção imunocelular e manutenção da saúde do animal como um todo.
A vitamina A é recebida pela pastagem sob a forma de betacaroteno (precursor carotenóide de vitamina A) e tem como
funções principais: agente imunológico, é componente
essencial da membrana da retina, atua na proteção de epitélios (pele, mucosa conjuntival, uterina) e contribui com o
desenvolvimento do sistema nervoso e ósseo. A vitamina A
é essencial também na reprodução, nas fêmeas, a sua deficiência pode provocar transtornos reprodutivos como atrofia
de ovários, cios irregulares, degeneração da mucosa uterina,
abortamentos e nascimento de bezerros fracos e cegos. Em
machos a deficiência pode induzir a perda de libido, redução
na concentração e motilidade de espermatozóides, hipotrofia testicular com redução da produção de testosterona.
A vitamina D, ou D3 que é a forma como é absorvida pelo auxilio da luz solar, tem como uma das funções principais o favorecimento na absorção intestinal de alguns minerais como
o cálcio e o fósforo, regulando dessa forma o nível plasmático e ósseo desses minerais, contribuindo com a formação
óssea, principalmente em animais em desenvolvimento.
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A vitamina E ou tocoferol, é a vitamina chamada de antioxidante, isto é, protege e retarda o “envelhecimento” das células. Ela protege as membranas biológicas contra os agentes
oxidantes do metabolismo de ácidos graxos, reduzindo dessa forma os efeitos maléficos dos radicais livres (peróxidos)
produzidos pelo nosso organismo. Além disso a vitamina E
contribui para absorção e armazenamento da vitamina A. A
deficiência de vitamina E pode causar a distrofia muscular,
muito comum em bezerros e conhecida como Doença do
Músculo Branco, que tem como sintomas: fraqueza muscular, incoordenação motora, dificuldade de mamar e paralisia. Na reprodução a vitamina E contribui para redução de
distúrbios reprodutivos como cistos ovarianos, retenção de
placenta e infecções uterinas.
Em condições com boa oferta de pastagens frescas e ricas
em folhas verdes, alguns autores sugerem que a própria alimentação seria suporte para essas vitaminas, não havendo
necessidade de suplementação. Em condições climáticas
adversas, como em períodos de seca por exemplo, as pastagens perdem seu valor nutricional, é também conhecido
que o armazenamento de forragens sob a forma de fenos e
silagens, podem reduzir em até 50% os valores dessas vitaminas. Tendo em vista essas condições de redução na oferta
dessas vitaminas é necessária sua suplementação, seja na
forma oral ou injetável. A suplementação oral pode ser feita através de formulações em pó adicionados ao sal ou na
ração, ou ainda utilizando produtos que as contém em sua
formulação. Na forma injetável, existem diversos produtos
veterinários que podem suprimir essa necessidade.
Em resumo, as vitaminas A, D e E, são de grande importância para os bovinos, pois elas atuam em diversos processos
do organismo do animal e eles não são capazes de sintetizar essas vitaminas, e por sua vez devem recebê-las através
da dieta. Considerando essas informações o produtor deve
avaliar as condições das pastagens e/ou da dieta fornecida,
evitando dessa forma a deficiência dessas vitaminas e como
ponto de partida para a decisão de quando iniciar a suplementação vitamínica dos animais.

Allen Corsini
Médico Veterinário - Cocatrel

Ranking do leite
Parabéns aos produtores que destacaram-se no mês de abril. São eles:

LATICÍNIOS

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

RANKING DO LEITE - VOLUME
Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês

1

5485

José Alair Couto

Coqueiral

54317

2

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

52804

3

2859

Estevan Mário de Resende Reis

Carmo da Cachoeira

36374

4

5462

Tarcisio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

32527

5

4861

Carlo Nansen Rossi

Coqueiral

22233

6

4921

Miguel Archanjo de Figueiredo

Santana da Vargem

12582

7

915

Antônio Rodrigues De F. Neto

Três Pontas

9396

8

4794

Raquel Assis de Andrade Claudino

Coqueiral

8354

9

19896-1

Epamig

Três Pontas

8065

10

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

7716

Nome do Produtor

Cidade

CCS (cels x 1000/ml)

RANKING DO LEITE - CCS
Nº

Lote

1

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

10

2

5757

Sergio Lucio Moura

Nepomuceno

36

3

3158

Vicente Luiz Silvestrini (comunitario)

Nepomuceno

50

4

5845

Terezinha Silva de Jesus (comunitario)

Nepomuceno

59

5

2023

Antônio Elizeu de Souza

Campos Gerais

63

6

26972

Marco Antonio de Faria

Coqueiral

64

7

4542

Sebastião de Oliveira

Nepomuceno

66

8

4861

Carlo Nansen Rossi

Coqueiral

90

9

1968

Edward Spury

Nepomuceno

94

10

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

104

RANKING DO LEITE - CBT
Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês (UFC x 1000/ml)

1

5845

Terezinha Silva de Jesus (comunitario)

Nepomuceno

3

2

1568

Francisco de Paula Vitor Silva

Três Pontas

4

3

19896*1

Epamig

Três Pontas

5

4

5320

Joaquim Antônio da Silva

Três Pontas

5

5

2859

Estevan Mário de Resende Reis

Carmo da Cachoeira

7

6

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

7

7

5882

Edson Pereira

Nepomuceno

8

8

5462

Tarcisio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

8

9

5569

Antônio Expedito da Silva

Nepomuceno

9

10

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

9
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Saiba mais em kmag.com.br

Sua safra

GRÃOS DE MELHOR
QUALIDADE
PARA MAIORES
RESULTADOS.

Rico em magnésio, enxofre e potássio,
o fertilizante mineral da Mosaic aumenta
a resistência da sua plantação, formando
grãos maiores e com mais nutrientes.

*Base de resultados de pesquisa da
safra 2017/2018 obtidos com a
utilização de fertilizantes Linha Premium
da Mosaic (K-Mag®) na cultura de café
em MG/SP.

Conheça a história de alguns
dos produtores rurais mais
tecnificados do país.
mosaicnossasraizes.com.br

sc/ha*

O destino mais comum das cápsulas acaba sendo o lixo comum, mas a criatividade
pouco a pouco vai ganhando espaço. A
designer de bijuterias Liliana Pires viu no
material a possibilidade de criar peças originais, que de quebra, levam o charme de
serem sustentáveis. “Enlouqueci quando
meu ex-namorado me mostrou as cápsulas coloridas”, conta. Ela não é adepta do
café espresso mas conta com uma rede de
doadores que fornecem cápsulas das mais
variadas cores para a produção de colares,
cintos, alças de bolsas, entre outras peças.
“Adoro os tons de dourado”, diz.

FMC

ENTRETENIMENTO

Cápsulas de café viram
objetos de design

ENTRETENIMENTO

Estudantes criam aplicativos que
aprimoram a produção da
agricultura e pecuária no Brasil
Plataformas podem medir a qualidade do leite, ofertar
arrendamento de terras para plantio e dicas dos melhores
cultivos para diferentes biomas.
Três aplicativos criados por jovens universitários prometem aprimorar a produção da agricultura e pecuária no Brasil, com serviços que envolvem a medição da
qualidade do leite, ofertas de arrendamento de terras
para plantio e dicas dos melhores cultivos para diferentes biomas. Os projetos estão entre os finalistas do
programa Campus Mobile, iniciativa do Instituto Net
Claro Embratel .
O aplicativo “Smart Milk IoT”, idealizado pelos estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ítalo
Alvarenga, Deivid Campos e Gabriel Correa, é capaz
de medir a qualidade do leite de maneira simples
e barata, por meio de dados coletados e resultados
apresentados instantaneamente no aplicativo. Para a
análise, os jovens criaram um sensor portátil de fibra
óptica, ligado a uma sonda que faz a medição da qualidade do leite, analisando a quantidade de bactérias
e até mesmo a presença ou não de adulterantes no
produto. “Com o nosso protótipo, toda análise poderá
ser realizada, sem precisar coletar amostras e levá-las
ao laboratório, facilitando um processo que costuma
ser lento, de alto custo e que não permite uma análise
instantânea”, comenta Ítalo.
Já o “Arrent – arrende”, plante e cresça, dos estudantes
da Universidade do Vale do Rio do Sinos, Fernando
Pascoal, Guilherme Prezzi e Eduardo Dusik, traz ofertas
de lugares disponíveis para arrendamento de terras
para plantio, possibilitando que os usuários ofertem
seus espaços agrícolas e alcancem arrendatários. Com
a solução, o usuário pode visualizar os espaços disponíveis, dialogar e tirar suas dúvidas com o responsável
pela terra, agendar o arrendamento e realizar o pagamento por meio da aplicação.
O “Plantar mais” também é um dos finalistas e indica
os melhores tipos de plantio, por meio do bioma especifico de cada região, sendo filtrado pelo próprio ban-
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co de dados do aplicativo com bases científicas e
tecnológicas. A aplicação foi criada por Leticia Alves,
Victor Oliveira e Victor Souza, estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. Por meio de filtros e
guias, o usuário ainda consegue identificar os herbicidas aplicáveis, de acordo com a legislação brasileira, e as empresas comerciantes próximas. O aplicativo também direciona os produtores para os locais
corretos de descarte das embalagens dos químicos
utilizados.
Viagem ao Vale do Silício – O aplicativo dos estudantes concorre com outros dois projetos na categoria
Smart Farms do Campus Mobile. Os vencedores do
concurso serão premiados pelo Instituto Net Claro
Embratel com uma viagem ao Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, para uma imersão nas principais empresas de tecnologia do mundo, como Google, Facebook, Twitter e até mesmo a Universidade
de Stanford, para finalizarem os projetos.
O Campus Mobile é um concurso de inovação e empreendedorismo do Instituto Net Claro Embratel, em
parceria com a Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC/USP) e o apoio
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
O projeto incentiva a formação de talentos junto a
alunos universitários e recém- formados para atuação no mercado de conteúdos e novos serviços de
telefonia móvel.
Em sua sétima edição, o Campus Mobile já premiou
18 aplicativos ao longo dos últimos anos. Durante o
programa os participantes selecionados recebem
monitoria de especialistas da área de inovação para
o aperfeiçoamento dos projetos. Eles também participam de uma semana presencial em São Paulo, que
conta com maratona de programação, palestras e
visitas a empresas parceiras.
Fonte: Portal do Agronegócio

saiba mais sobre a planta que
também pode ser petisco
Peixinho da horta ou simplesmente peixinho, lambarizinho, lambari-de-folha, orelha-de-coelho, orelha-de-lebre.
Estes são alguns dos nomes populares utilizados para
se referir a essa hortaliça nativa da Turquia, da região do
Cáucaso e da Ásia Central. Por aqui, no Brasil, o cultivo
de peixinho da horta ocorre nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, principalmente em locais de clima ameno.
Essa hortaliça é considerada uma Planta Alimentícia Não-Convencional (Panc). Ou seja, ela faz parte de um grupo
de plantas alimentícias antigas, esquecidas na era pós-revolução industrial, mas ainda presentes nas mais diversas
condições tanto do meio rural quanto do urbano. Aliás,
muitas vezes, é utilizada como ornamental, especialmente como borda de canteiros, geralmente sem o conhecimento do seu uso culinário.
Contudo, algo que tem contribuído para sua maior divulgação é a procura entre vegetarianos e veganos. Eles
consomem suas folhas em refogados, omeletes, empanadas e fritas. Aliás, o nome popular remete ao formato da
folha quando preparada e ao sabor peculiar, que lembra
um lambari frito e está relacionado a uma quantidade expressiva de óleo vegetal na sua composição química.
Por que consumir? Se você ficou interessado no cultivo
de peixinho da horta, certamente vai ficar ainda mais ao
conhecer seus benefícios. Pois, em termos nutricionais, a
hortaliça possui teores significativos de minerais, em especial potássio, cálcio e ferro. Além disso, é uma excelente fonte de fibra alimentar, com um teor de até 13% na
matéria seca.
Por suas características, o peixinho é considerado planta medicinal. Seus óleos essenciais possuem as características de ação microbiana assim como de calmante da
tosse.
Como cultivar? Para um melhor cultivo de peixinho da
horta, o ideal é optar por locais de clima ameno, uma vez
que a planta não tolera calor excessivo e tem seu crescimento limitado acima de 35 °C. Já o solo para cultivo
deve ser leve, bem drenado e com bom teor de matéria
orgânica. Por isso, no período mais quente e chuvoso,
uma alternativa é fazer o enraizamento das mudas em recipientes à sombra.
A propagação é feita por mudas obtidas da divisão das
touceiras e plantadas em canteiros semelhantes aos utilizados para hortaliças como a alface. O espaçamento en-

tre elas deve ser de 0,20 x 0,20 m.
Colheita: Dentro do processo de cultivo de peixinho da
horta, a colheita de folhas é feita a partir de 60 dias, à
medida que elas atingem um tamanho superior a 10 cm. A
produção varia de dois a quatro maços por metro quadrado, por semana. Cada maço contém cerca de 20 folhas ou
aproximadamente 200 g. Dessa maneira, a produção varia
de 1,6 kg/m² a 3,2 kg/m² por mês, podendo-se estender a
colheita por até 9 meses ao ano.

ENTRETENIMENTO

Peixinho da horta:

Após a colheita, as folhas devem ser bem lavadas e higienizadas, uma vez que a sua estrutura pilosa retém sujidades do campo. As folhas podem ser armazenadas por até
8 dias, entretanto, em embalagens plásticas a temperatura
de 5 °C.
Preparo: O peixinho é consumido preferencialmente empanado e, nesse sentido, nós separamos uma sugestão de
preparo para você. Então, confere:
Ingredientes
– 10 folhas de peixinho
– 2 ovos
– Fubá ou farinha de trigo
– Sal
Modo de preparo
1. Lave as folhas de peixinho e deixe escorrer.
2. Em seguida, seque as folhas com pano seco ou papel
toalha.
3. Bata os ovos levemente e adicione o sal.
4. Empane as folhas separadamente no fubá ou na farinha
de trigo.
5. Por fim, frite em óleo quente por cerca de 30 segundos
de cada lado até a folha ficar dourada e crocante.
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Para refletir...

A bomba
de água

Um homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede.
Eis que ele chegou a uma cabana velha, quase caindo aos pedaços. Encontrou uma sombra onde se acomodou,
fugindo do sol desértico. Olhando ao redor, viu uma velha bomba de água, bem enferrujada. Ele se arrastou até a
bomba, agarrou a manivela e começou a bombear, a bombear, a bombear sem parar. Nada aconteceu.

LOGGIA

Desapontado, caiu prostrado, para trás. E notou que ao seu lado havia uma velha garrafa. E, na garrafa tinha um
recado que dizia: “Meu amigo, você precisa primeiro preparar a bomba derramando sobre ela toda água desta garrafa. Depois, faça o favor de encher a garrafa outra
vez, para o próximo viajante.”
O homem arrancou a rolha da garrafa e constatou
que ela estava quase cheia! De repente, o dilema.
Se bebesse aquela água, poderia sobreviver. Mas,
se despejasse a água na velha bomba enferrujada e
ela não funcionasse morreria de sede. O que fazer?
Despejar a água na velha bomba e esperar a água
fresca ou beber a água da velha garrafa e desprezar
a mensagem?
Com relutância, o homem resolveu despejar toda a
água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela e
começou a bombear e a bombear. Pôs-se a ranger
e a chiar sem fim. De repente, surgiu um fiozinho
de água, depois um pequeno fluxo e, finalmente, a
água jorrou com abundância!
O homem, aliviado, matou a sede com água fresca
e cristalina e depois voltou a encher a garrafa para
o próximo viajante. Encheu a garrafa até o gargalo,
arrolhou e acrescentou a nota: “Creia, funciona. Você
precisa dar toda a água antes de ter de volta.”

PARA PRODUZIR E CRESCER, CONTE
COM QUEM APOIA VOCÊ.
CONTE COM A SUA COOPERATIVA.
Fale com o gerente da Cooperativa
Sicoob Copersul.
Regiões Metropolitanas: 4000-1111 | Demais regiões: 0800 642 0000
Ouvidoria: 0800 725 0996 | Atendimento: seg. a sex. - das 8h às 20h
www.ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

Pode-se extrair várias lições desta história...
Quantas vezes se tem medo de iniciar um novo projeto, pois este demandará um enorme investimento
de tempo, recursos, preparo e conhecimento?
Quantos ficam parados satisfazendo-se com pequenos resultados, quando poderiam conquistar significativas vitórias?
E você? O que falta para despejar esta garrafa de
água que você guarda e conseguir água fresca em
abundância de uma nova fonte?

Gerando conexões
De forma simples pode-se dizer que modelos de gestão
são ferramentas utilizadas por gestores buscando resolver problemas na condução dos negócios. Mas vai além
disso. Tem a ver com a filosofia por trás da prática. Essa
filosofia orienta tudo. Uma percepção mais clara ou não
dos propósitos do negócio. Uma nova maneira de ver
uma situação, que permite diagnósticos mais próximos
ou não da realidade. Os relacionamentos entre os níveis
estratégico, tático e operacional. E a prática da administração, envolvendo planejamento, organização, direção e
controle.
Geralmente novos modelos de gestão surgem quando
a organização (empresa, fazenda, cooperativa, etc) apresenta sinais de obsolescência. O que sempre deu certo
não está funcionando mais. Então é preciso mudar. Nem
sempre isso ocorre, mas acontecendo, geralmente essa
mudança é acompanhada por um novo modelo de gestão. Pode ser mais descentralizado ou mais centralizado.
Pode ser mais transparente ou mais fechado. Tem a ver
com ferramentas, tem a ver com pessoas, e tem a ver com
comunicação. Os funcionários percebem a mudança. Os
clientes sentem a mudança.
Fornecedores e compradores entendem que um modelo
foi substituído por outro. Como tudo na vida, nem sempre é para melhor. Mas é perceptível. O ambiente muda.
A atitude muda. O modelo de gestão muda a maneira
de como a empresa é vista pelo mercado. E isso é consequência do que ocorre nos métodos gerenciais. Planejamento, organização, direção e controle são afetados.
Os relacionamentos entre os níveis estratégico, tático
e operacional são modificados. A alta cúpula muda sua
maneira de decidir, influenciada pela filosofia que ampara e sustenta o modelo de gestão. O nível estratégico é
o que define objetivos, diretrizes, planos, métodos. Mas
caberá aos níveis tático e operacional a execução das tarefas e atividades. O planejamento estratégico, resultado
de diagnósticos e decisões precisa tornar-se ação e para
tanto é preciso que o nível tático, composto por gerentes,
supervisores e coordenadores esteja em sintonia com a
parte dirigente.

Serão as pessoas do nível tático os maiores responsáveis pelo alinhamento entre o nível estratégico e o nível
operacional, composto por técnicos e executores. Serão eles os administradores do “sonho empreendedor”
da cúpula. Caberá a eles o desdobramento das diretrizes, o que ocorrerá por meio da organização da estratégia. Isso inclui a organização dos recursos e operações
necessários para a implementação da estratégia. Os recursos humanos e materiais precisam ser organizados
em consonância com as operações, que incluem procedimentos, rotinas, definição de atividades/tarefas e de
autoridade/hierarquia.

OPINIÃO

por Lúcio Caldeira

Além das mudanças no planejamento e na organização,
os modelos de gestão interferem nas funções de direção e de controle. A função de dirigir é feita ou deve
ser feita para direcionar as pessoas da organização para
a ação. Inclui a transmissão dos planos, instruções, ordens; e também os estímulos, que influenciarão na motivação dos funcionários. Liderança é o nome. Novos líderes criam novos modelos de gestão e novos modelos
de gestão criam novos líderes. Muda o perfil. E isso causa mudanças profundas nos níveis estratégico, tático e
operacional.
Enfim, novos modelos influenciam os mecanismos de
controle. O controle é a verificação da execução; a avaliação dos resultados. Aponta as falhas e a partir disso,
indica-se correções e melhorias. Sem controle não há
gestão e por isso mesmo, os controles são parte essencial de qualquer modelo de gestão.
Por fim, fica a ideia de que os modelos de gestão são
os meios e os meios buscam os fins. A condução dos
negócios é feita pensando em gerar melhores resultados. Se você deseja mudar o resultado, precisa mudar a
maneira de como realiza as coisas. Fazendo como sempre fez, você consegue apenas pequenas melhorias. Se
quer mudar o patamar de desempenho, precisa inovar
no modo de fazer. Nesse ponto, um novo modelo de
gestão pode fazer toda a diferença.

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.
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OPORTUNIDADES

Oportunidades
VENDE-SE
Imóveis da Cocatrel à venda:

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

Gleba de terras situada em Varginha, no lugar determinado “Fazenda
Cafezal” (próximo à empresa Philips/Walita), com área de 3.000,00
hectares, objeto da matrícula imobiliária nº 44.343 do SRI da Comarca de
Varginha.

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

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.

VENDE-SE OU TROCA-SE

- Vendo ou troco: Roçadeira Lavrale ATD-8300 Ano: 2017 - Especificações
técnicas: Largura de trabalho: 3 metros / Altura de corte: 40-140cm / N. de
navalhas: 4 / Rotação das navalhas: 1115 / Peso: 780 kg / Potência Necessária: 70-100cv **equipamento novo foi usado apenas para teste. Contato:
(35)99971-6150 ou (35)99847-0430.

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

- Vende-se grama Esmeralda. Excelente preço: R$ 5,00 o metro quadrado. 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.

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

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

- 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
Duble Master II. Pneus em bom estado. Manutenção em dia, interessados
tratar com Paulo César, (35) 9 9877-8329

- 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.

- Mini Supermercado no Bairro Palmital, em Carmo da Cachoeira. Aceita-se troca por casa ou automóvel. Tratar com João 9 9847-3646

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

ALUGA-SE

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

- 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

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

- Propriedade em Campo Belo 20 ares 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

- Nepomuceno - Sítio com 24 hectares à 11 km da cidade de Nepomuceno
com 18 mil pés de cafés produzindo. O restante em pasto, com terreirão feito com lama asfáltica, curral e rancho e casa para caseiro. Interessados entrar em contato pelo telefone (35) 9 9904-4712 falar com Antônio Francisco.
- Casa situada em Três Pontas na Rua Ouro Preto 28, bairro Ouro Verde com
230 m ² 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.

- 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
- Apartamento Mobiliado em Belo Horizonte, bairro Santo Antonio, uma
quadra da Savassi e próximo ao Shooping Pátio Savassi, sendo 3 quartos
com camas, sala com sofas, copa com mesa jantar, cozinha com fogão e
geladeira duplex nova, 2 banheiros, àrea de serviços com máquina de
lavar e garagem para 1 vaga. Tratar com Emanuel 35 9.9800-2298.

COMPRA-SE

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

- Sitio próximo a Tres Pontas, no valor até R$ 100,00, com café plantado.
Interessados ligar para 25 9 9931-3710

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

- Bomba foliar de arrasto, semi-nova de 4001 ou 7001. Tratar 9 802-115.

- Adubadeira de Hidráulico para 500 kg Miname, com estado de conservação. Tratar pelo telefone (35) 9 9971-6003

- Motor 12/5 CV monofásico. Tratar 9 9849-9831.

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- Sítio de 5,44 hectares (2,72 alqueires) à 4 km da cidade de Carmo da
Cachoeira (BR 381) em Minas Gerais. Casa principal recém construída com
3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros lavanderia, fogão à lenha, garagem
coberta, aquecimento solar e luz convencional. Casa para caseiro com
sala, 3 quartos, 1 banheiro, lavanderia e ampla cozinha com fogão à lenha.
Pomar nativo, cana, capim napiê, mata preservada, nascente e minas de
água na mata e cinco lagoas para criação de peixes. Escritura registrada
em cartório de imóveis de Varginha. CAR, INCRA, AUTORIUZAÇÃO para
uso da água, georreferenciamento - Valor: R$300.000,00 – contato alloah.
cris@gmail.com

- Presta-se serviços de secagem e limpeza de café. O serviço é feito em
Um pé secador de 125 mil litros e, a limpeza, em um maquina para 540
sacos. Tratar com Clélia Maria Pereira Rosa (35) 9 9977-3457 ou Felício:
(35) 99904-9192. O sitio formiga fica 2,5 km do centro de Três Pontas.

- 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
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PROCURA-SE
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- 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
- Para quem deseja um equino bem tratado em local seguro e próximo a
cidade, oferecemos hospedagem mensal com tratador, silagem, ração,
baia fechada e doma racional. Baias Sitio Ponte Nova. Tratar Mariinha
99971-5966 ou Carlos Eli 99709-3225.

11 UNIDADES
DE RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO
DE CAFÉ NA REGIÃO!

ARMAZÉM PRINCIPAL
E ARMAZÉM PARAÍSO

VARGINHA

Solução completa BASF.
Seu Legado de Café com mais
tradição e resultado.
Com as soluções BASF, você consegue mais da sua lavoura de café:
mais proteção, mais produtividade e mais resultados.

|

PRODUTOS

|

Fungicidas
Opera
Cantus
Orkestra SC
Comet
Tutor
Abacus HC

|

®

Herbicidas
Heat

®

|

Inseticidas
Verismo
Nomolt 150
Fastac 100
®

®

®

®

®

|

Serviços
Troca
Agroclima PRO BASF
APP BASF Agro

®

®

®

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagrobasf.com.br

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.

