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categorias Gourmet, Superior e Tradicional. Todos são 100% arábica 

com qualidade certificada.
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A safra vem chegando ao fim e estamos mui-
to satisfeitos com os resultados. Apesar da 
bienalidade baixa, a Cocatrel recebeu mais 
de 1,3 milhão de sacas de café, resultado de 
muito trabalho, de uma média de entrada 
de três cooperados por dia e ainda um bom 
trabalho de relacionamento, em que muitos 
cooperados voltaram a depositar café e con-
fiança na cooperativa.

Estamos felizes também com o resultado de 
mais uma Feira Cocatrel de Negócios. Perce-
bemos um grande número de pequenos co-
operados participando ativamente e fechan-
do negócios, que resultaram num montante 
de R$ 30 milhões.

Aliás, as feiras de negócios da Cocatrel vêm 
constantemente superando expectativas. So-
mente em 2019, elas somam R$120 milhões 
em comercializações, quase que 100% atra-
vés do barter, que é a troca de produtos utili-
zando o café como moeda.

Outro ótimo trabalho que vem sendo realiza-
do pela Cocatrel é em relação ao marketing 
dos produtos industrializados. Consequência 
disso é a reformulação das embalagens dos 
produtos e o reposicionamento da linha de 
cafés, que agora segue a certificação da Abic. 
Por falar nisso, todos os cooperados que se 
recadastraram até a data de 30 de setembro 
estão recebendo, junto com a revista, o Coca-
trel Superior, lançamento da cooperativa.

Curiosidades, notícias, entretenimento, as-
suntos técnicos e muita informação você en-
contra nas próximas páginas da revista.

Tenha uma ótima leitura!

Marco Valério Araújo Brito
Diretor-Presidente da Cocatrel
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CAFÉ COM LEI: ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE

O adicional de periculosidade é um valor devi-
do ao empregado exposto a atividades

periculosas, na forma da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Em-

prego (NR 16). Fique atento!
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CIRCUITO MINEIRO DE
CAFEICULTURA

A etapa sul mineira do Circuito 
Mineiro de Cafeicultura incluiu 

algumas cidades da área de ação da 
Cocatrel e a cooperativa não ficou 

de fora. Além do patrocínio, a Coca-
trel participou ativamente do evento 

em todos esses municípios.

FEIRA COCATREL DE NEGÓCIOS
A Feira Cocatrel de Negócios, realiza-
da entre os dias 10 e 12 de setembro, 

mais uma vez superou expectativas. 
O volume comercializado foi de R$ 34 

milhões, principalmente em fertilizantes 
e defensivos, utilizando o café como 

moeda de troca.

PANORAMA DO MERCADO DE CAFÉ
Confira o relatório do Lúcio Caldeira 
sobre as principais características do 

mercado de café no mês de setembro.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Os cooperados da Cocatrel reuniram-se 
em Assembleia Geral Extraordinária para
deliberarem sobre a compra de um ter-
reno na cidade de Santana da Vargem. A 
decisão afirmativa foi unânime.

BEBIDA LÁCTEA X IOGURTE
O iogurte de morango Lactrel ganhou nova 
embalagem para diferenciá-lo da bebida 
láctea, também de morango. Você sabe 
as principais características de cada um 
deles? Confira na página 15.

REPOSICIONAMENTO DA LINHA DE 
CAFÉS INDUSTRIALIZADOS COCATREL
A Cocatrel quer ampliar as opções de 
escolha do consumidor e por isso criou 
cafés em diferentes níveis de qualidade. 
Um café para cada perfil de consumidor. 
Saiba mais na página 20.

COCATREL17

JURÍDICO25

CAPA 20

COCATREL12

LATICÍNIOS 15
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Fim do horário estendido nos armazéns

Cooperados, desde o dia 7 de outubro, os armazéns da Cocatrel passaram a não mais aten-
der em horário estendido. Sendo assim, o horário de atendimento e recebimento de café 
passa a ser, em todos os armazéns, de Três Pontas e filiais, de segunda a sexta, das 7h às 16h. 

Sacarias

A Cocatel informa que a partir de 2020 não fará mais doação de sacarias e não venderá mais 
sacarias em suas lojas. O objetivo é incentivar os cooperados a migrarem para o modelo de 
granelização, mais vantojoso e menos dispendioso a todos. Mais informações na matéria da 
página 28.

Granelização

A Cocatrel quer incentivar seus cooperados a apostarem na granelização, pois está compro-
vado que essa maneira de transportar os grãos reduz custos, eliminando gastos com sacarias 
e mão de obra e agilizando o processo de descarga de café, além de ser muito mais segura. 

Por isso, a Cocatrel financiará, para seus cooperados, a turbina de transporte e o suporte para 
bags, disponíveis em suas lojas. 

Além do financiamento, e sabendo que ainda há cooperados que têm a necessidade de uti-
lizar sacarias, a cooperativa fará a doação de até 100 sacos de café, por cooperado.



6 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº29

Boas-vindas aos novos cooperados

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

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

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

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

3
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ACIR RODRIGUES SOARES 

AMANDA HELENA OLIVEIRA

ANDRE LUIZ FERREIRA PINTO

ANTONIO EVANGELISTA

BRUNO OLIVEIRA MARQUES

CARLA BEATRIZ REIS

CARLOS JULIO LOPES GONCALVES 

DANIEL ZACARONI 

EDMAR RODRIGUES DA SILVA

ELIAS MIRANDA DUTRA

FERNANDO MARCIO RODOLFO

GERALDO MILTON ALVES

GIL DE LIMA CARNEIRO 

GLEICE KELLY ANTONIA CUNHA VICENTE 

GUILHERME BATISTA DA SILVA

GUSTAVO COELHO DE OLIVEIRA

JOAO FIGUEIREDO

JOAO OSWALDO DA SILVA JUNIOR

JOSE ALVES MARTINS

JOSE CARLOS BORGES

LEANDRO FERREIRA LIMA

LUCAS CARVALHO DOMINGOS

LUCAS DE LIMA MENDONCA

LUCIANO VILELA OLIVEIRA

LUIS MOREIRA GONCALVES

MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA

MARCIO FERREIRA SILVA

MARCOS LEANDRO DA SILVA

MARIA DE LOURDES CARVALHO VINHAS FERREIRA

MARILDA DE ALMEIDA DIAS FROGERI 

MOACIR CARDOSO LEMOS

MONICA ANDREIA ABREU RAMOS

NEISON MOACIR SILVA FILHO

OLIVEIRA DUTRA MIRANDA 

REGINALDO MENDONCA JUNQUEIRA 

SIMONE DUTRA TEIXEIRA

TACCIO SILVA BRITO

VALDERLINE DULCE PACHECO 

VALDIVINO EVANGELISTA PEDROSO 

VALERIA APARECIDA DE FIGUEIREDO MIRANDA

VALTER PEREIRA

VICENTE DE PAULA PEREIRA

VITOR CARLOS DA SILVA

VITOR VILELA NAVES

WASHINGTON CORREA DE SOUZA

WENDERSON CARLOTA DARE



A etapa sul mineira do Circuito Mineiro de Cafeicultu-
ra incluiu algumas cidades da área de ação da Cocatrel 
e a cooperativa não ficou de fora. Guapé, Ilicínea, Três 
Pontas, Nepomuceno e Carmo da Cachoeira contaram 
não só com patrocínio, mas também com a participação 
ativa da Cocatrel.

Em 2019, o gerenciamento das propriedades cafeeiras 
é o foco da série de eventos técnicos do Circuito Mi-
neiro de Cafeicultura, em todo o Estado. O tradicional 
evento é realizado em um momento desafiador para 
o produtor: preços baixos no mercado da commodity 
agrícola; aumento de insumos, como óleo diesel e ener-
gia; condições climáticas pouco favoráveis; e a biena-
lidade baixa do cafeeiro, que alterna ano a ano entre 
safras baixas e altas.

Três Pontas voltou este ano à rota do Circuito. O evento 
foi realizado na Charneca e contou com a presença de 
cerca de 300 produtores da região, na busca por infor-
mações para melhorar a qualidade dos cafés e também 
por ferramentas que os ajudem na redução dos custos 
de produção.

Autoridades municipais e lideranças do setor cafeeiro 
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Circuito Mineiro
de Cafeicultura

tiveram a oportunidade de degustar os produtos da Co-
catrel e depois participaram da abertura, com discursos 
focados na importância da cafeicultura para a economia 
dos municípios e de eventos como o Circuito Mineiro, 
que atualiza o produtor rural com palestras e informa-
ções relevantes.

O presidente da Cocatrel, Marco Valério Araújo Brito, 
fez uma palestra institucional, enfatizando a importância 
da cooperativa para o produtor, especialmente em mo-
mentos como esse, de preços baixos do café. 

O agrônomo da Cocatrel Marcos Mendonça de Paula 
Filho, que atende a região de Guapé, fez uma palestra 
sobre a programação do ano agrícola cafeeiro.

A Cocatrel também esteve presente com a tenda da ca-
feteria, com presentes e cafés Cocatrel.

O Circuito de Cafeicultura é promovido pela Emater-
-MG e pela Universidade Federal de Lavras (Ufla), em 
parceria com universidades, prefeituras, sindicatos ru-
rais e empresas do setor.





O grupo Cafeína Cocatrel está cada vez mais ativo. 
As mulheres cafeicultoras do grupo são engajadas, 
participativas e estão em constante busca por infor-
mação e conhecimento.

Em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais 
e o Senar, a Cocatrel realizou os cursos de Torra e 
também o de Classificação e Degustação de Cafés 
Especiais, como complemento do curso básico que 
elas fizeram anteriormente.

Além dos cursos, a participação em eventos volta-
dos para o público feminino também faz parte do 
processo – e o grupo Cafeína participou, no último 
mês, do 6° Encontro Mulheres do Café, em Areado. 
Com o tema “Conexões que mudam o mundo”, o 
evento reuniu mulheres que estão envolvidas com a 
produção de café e contou com palestras do Pedro 
Lima, proprietário da 3 Corações, e Luiza Helena 
Trajano, proprietária do Magazine Luiza.

Na agenda do Cafeína ainda tem muitos eventos 
por vir. Se você é cooperada ou possui algum vín-
culo (filha ou esposa), venha fazer parte do Cafeína 
Cocatrel. Basta deixar uma mensagem no telefone 
(35) 99836-8153, que será adicionada ao grupo.
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Informação, capacitação e motivação
Cafeína Cocatrel
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Os cooperados da Cocatrel reuniram-se em Assembleia 
Geral Extraordinária para deliberarem sobre a compra de 
um terreno na cidade de Santana da Vargem.

O município de Santana da Vargem possui crescimento 
ascendente na cafeicultura, produzindo em sua última sa-
fra aproximadamente 112.000 sacas de café, em sua área 
de quase 175.000 km².

A Cocatrel atualmente conta com loja e recebimento de 
café, somente em sacaria, para atender seus 328 associa-
dos, recebendo no último ano cerca de 35.000 sacas das 
112.000 produzidas pelo município. 

Sendo assim, a proposta da Cocatrel foi a compra de um 
terreno, que possui local privilegiado, ao lado da rodovia 
BR-265, de grande visibilidade, com acesso facilitado de-
vido ao trevo próximo, possibilidade de acesso em duas 
laterais e, ainda, ao lado de outro terreno que foi doado 
à cooperativa pela prefeitura daquele município.

A Cocatrel quer construir ali uma nova loja e uma cafete-
ria. O local onde hoje está localizada a loja passaria a ser 
um armazém, com balança e recebimento à granel.
 
Os cooperados, por unanimidade, autorizaram a aquisi-
ção do terreno.

Cocatrel reúne cooperados para Assembleia Geral Extraordinária
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Hospital Unimed 
Três Pontas

PLANTÃO PEDIÁTRICO
NOS FINAIS DE SEMANA.

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

(35) 3266-8100

Av. Nilson José Vilela, 230
Esperança - Três Pontas

Pronto
ATENDIMENTO

24
HORAS



A Semana Internacional do Café (SIC) é um importante 
evento brasileiro voltado para cafeicultura, que reúne 
produtores, torrefadores, importadores e consumidores 
do mundo todo em torno do café.

 “Assim como as feiras do exterior, das quais a Cocatrel 
participa, a SIC é também um grande evento para a pro-
moção dos cafés do Brasil. A Cocatrel desde o princípio 
acreditou que a Semana Internacional do Café poderia 
se tornar uma das principais feiras do setor no mundo. 
Fomos a primeira cooperativa a apostar na SIC, inves-
tindo, patrocinando e utilizando-a como uma plataforma 
para exposição e venda de nossos produtos. Acredita-
mos que, dessa maneira, além do desenvolvimento da 
feira,  contribuímos para o fortalecimento do movimento 
cooperativista e abrimos as portas para que mais coope-
rativas fizessem o mesmo”, afirma Marco Valério Araújo 
Brito, presidente da Cocatrel.

Há três anos patrocinando a Semana Internacional do 
Café, a cooperativa mostra sua solidez e credibilidade, 
com a concretização de grandes negócios e o fortaleci-
mento da marca Cocatrel no cenário global, na constan-
te promoção dos cafés dos seus cooperados. O evento 
tornou-se importante vitrine e ótimo momento para o 
relacionamento com os principais traders do mundo.

Para 2019, a Cocatrel chega com novidades. Uma delas 
será a realização da Hackathon, evento realizado com 
grande sucesso durante a Expocafé, além do lançamen-

to de novos produtos e grandes surpresas, como vem 
acontecido nas edições anteriores quando foram lança-
das as linhas de cafés especiais Reserva e Montrês, além 
da linha completa de presentes.

Por acreditar que o primeiro beneficiado deve ser o 
cooperado, a Cocatrel ainda aproveita o evento para 
realizar uma extensão da Feira Cocatrel de Negócios 
que, neste ano, já comercializou o montante de R$120 
milhões. Os produtores terão, portanto, mais uma opor-
tunidade para adquirirem defensivos, fertilizantes e se-
mentes, em todas as filiais da cooperativa, com ótimos 
preços e ainda utilizando o café como moeda de troca, 
através do barter.

Sobre a Semana Internacional do Café

A Semana Internacional do Café (SIC) é uma iniciativa 
do Sistema Faemg, Café Editora, Sebrae, Governo de 
Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Estado de Minas Gerais (Seapa) e 
Codemge. Reunirá, de 20 a 22 de novembro de 2019, 
no Expominas, em Belo Horizonte (MG), toda a cadeia 
produtiva do setor cafeeiro nacional e internacional, em 
prol do crescimento social e economicamente sustentá-
vel do produto brasileiro. Durante os três dias, são reali-
zados mais de 25 eventos simultâneos focados nas áre-
as de Mercado & Consumo, Conhecimento & Inovação 
e Negócios & Empreendedorismo.
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O evento, que acontece entre os dias 20 e 22 de novembro, é o próximo grande momento de feira da cooperativa

Pelo terceiro ano consecutivo, Cocatrel
patrocina a Semana Internacional do Café
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FEIRA COCATREL DE 
NEGÓCIOS

Edição de setembro supera expectativas
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A Feira Cocatrel de Negócios, realizada entre os dias 10 e 12 de setembro, mais uma vez supe-
rou expectativas. Tanto em Três Pontas quanto nas filiais, os cooperados compareceram e 854 
deles fizeram 1467 pedidos, que geraram um volume de mais de R$ 34 milhões em negócios, 
principalmente em fertilizantes e defensivos, utilizando o café como moeda de troca.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados das nossas feiras como um todo. São nesses even-
tos que a Cocatrel consegue negociar com as empresas de insumos e defensivos grandes vo-
lumes de produtos com preços diferenciados, que são repassados aos cooperados tornando 
os valores atraentes. Atingimos nosso grande objetivo que é proporcionar facilidades e bons 
preços, especialmente aos pequenos e médios produtores, que têm comparecido às feiras e, 
cada vez mais, concretizado suas compras por meio do barter, que é a troca por café”, explica 
Francisco de Paula Vitor Miranda, diretor técnico-industrial da Cocatrel.

Feiras de Negócios já ultrapassam R$120 milhões comercializados em 2019

A Cocatrel realiza quatro feiras ao longo do ano, nos momentos ideais para a aquisição de ma-
quinários, insumos e defensivos para as culturas agrícolas existentes na região, como milho, 
soja, sorgo e, principalmente, café. As Feiras Cocatrel de Negócios, que acontecem em março e 
setembro, e a Expocafé, maior feira do agronegócio café do País, realizada em maio, já somaram, 
em 2019, volumes que atingiram cerca de R$ 120 milhões em comercializações.

“Nossos cooperados têm se mostrado cada vez mais fiéis. A Cocatrel apresenta números sur-
preendentes em 2019: ultrapassamos 1,3 milhão de sacas de café recebidas, em um ano de 
bienalidade baixa e quebra de produção; negociamos em torno de R$ 120 milhões em vendas 
de insumos e defensivos só nas feiras; e já movimentamos um volume de aproximadamente R$ 
70 milhões nas lojas durante o ano – e o ano ainda não acabou. Esses valores mostram a solidez 
e credibilidade de uma cooperativa absolutamente segura para se fazer negócio. Agradecemos 
mais uma vez aos cooperados pela confiança depositada na Cocatrel, e mantemos o compro-
misso de praticar o cooperativismo com responsabilidade, desenvolvendo tanto a cooperativa 
quanto proporcionando ferramentas para o desenvolvimento e sustentabilidade dos coopera-
dos”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.

O próximo momento de feira da cooperativa será na Semana Internacional do Café, evento da 
qual a Cocatrel é patrocinadora, que acontece entre os dias 20 e 22 de novembro, em Belo Ho-
rizonte. Na ocasião, todas as lojas da Cocatrel realizarão grandes negociações em insumos e de-
fensivos, trazendo mais uma oportunidade para o produtor que ainda não conseguiu comprar o 
que precisa para o ano agrícola.
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A Cocatrel está modernizando as embalagens dos produtos de laticínios 
e cafés e mais um produto a ganhou nova roupagem: o iogurte de mo-
rango.

O nome Lactrel é utilizado para a linha de bebidas lácteas e iogurtes pro-
duzidos pela Cocatrel. Atualmente, a cooperativa fabrica dois tipos de 
iogurtes, o natural e o de morango, e dois tipos de bebida láctea, a de mel 
e a de morango. Sim, também morango.

Já que é difícil entender a diferença entre eles, definiu-se mudar a cor da 
embalagem para identificar cada segmento, ficando os iogurtes com a 
parte superior do rótulo preta. Por conta de estoque de embalagens, o 
iogurte natural ainda permanecerá no rótulo antigo, mas em breve ga-
nhará roupa nova também.

Aproveitando a ocasião, vocês sabem a diferença entre iogurte e bebi-
da láctea?

Iogurte de morango
Lactrel ganha nova
embalagem

Bebida láctea

A bebida láctea é um alimento composto 
por 51% de soro de leite e de leite, cuja 

fabricação se dá a partir do soro fresco do 
queijo, adicionado a açúcar e estabilizante.

Esse tipo de bebida tem uma quantidade 
de proteínas significativa. É menos calórica 

que o iogurte, porém, menos nutritiva.

Iogurte

O iogurte é o leite fermentado, produzido a par-
tir da adição de lactobacilos (Streptococuccus 
thermophilus e Lactobacillus Bulgaricus, espe-
cificamente), tipos de bactérias benéficas, que 

transformam o açúcar do leite (lactose) em ácido 
láctico, por meio da fermentação.

O iogurte possui uma composição nutricional 
semelhante ao leite: é rico em proteínas de ele-
vado valor biológico, cálcio e vitaminas A e do 

complexo B, fornece energia e tem uma compo-
sição lipídica equilibrada.

Enfim, ambos são nutritivos e saborosos, porém um contém soro e o outro não. O preço também é um 
diferencial, sendo a bebida láctea mais barata que o iogurte. Agora é só escolher o seu preferido e se 
deliciar!

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

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

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Couto Coqueiral 68,323

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 58,970

3 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 49,427

4 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 33,891

5 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 31,578

6 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 29,219

7 915 Antônio Rodrigues de F. Neto Três Pontas 17,539

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 11,555

9 1821 Maria Aparecida Mesquita e Filho Coqueiral 10,029

10 19271 Benedito Borges de Miranda Três Pontas 8,575

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 20741 Alexandre José de Araújo Campos Gerais 47

2 1036 José Teodoro Campos Gerais 64

3 3395 Edenisio Vitor Pereira Campos Gerais 92

4 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 100

5 4381 Jose Salvador de Siqueira Coqueiral 116

6 5757 Sérgio Lucio Moura Nepomuceno 29

7 20811 Vicente de Paula Da Silva Nepomuceno 116

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 118

9 5789 Maguino Marques Três Pontas 109

10 1080 Com. (Geraldo Magela Correa) Três Pontas 127

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 5485 José Alair Couto Coqueiral 2

2 20811 Vicente de Paula da Silva Nepomuceno 4

3 5569 Antônio Expedito da Silva Coqueiral 4

4 1065 Edivando Jose Pereira Campos Gerais 4

5 21338 Genésio Vander de Souza Coqueiral 6

6 19896*1 EPAMIG Três Pontas 6

7 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 7

8 1568 Francisco de Paula Vitor Silva Três Pontas 8

9 5757 Sergio Lucio Moura Nepomuceno 9

10 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 10
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Mercado de Café
Pode-se dizer que o mercado de café no mês de setem-
bro foi marcado por um único movimento importante. 
Esse movimento aconteceu da primeira para a segunda 
semana, quando o preço médio, base bolsa de Nova 
Iorque, com referência para o mês futuro de dezembro, 
rompeu a resistência de 100,00 c/lb (um dólar por libra 
peso). 

Vale lembrar que o mercado trabalhou abaixo de 100,00 
c/lb durante um mês, período que compreendeu as três 
últimas semanas do mês de agosto e a primeira sema-
na do mês de setembro. Portanto, o rompimento des-
sa resistência, que ocorreu no fechamento do dia 10 de 
setembro marcou uma mudança importante em termos 
de “preço psicológico”. Em termos de fundamentos, tal 
mudança, da primeira para a segunda semana, ocorreu 
motivada por questões climáticas no Brasil. 

Algumas regiões já se encontravam há mais de 50 dias 
sem chuva e essa estiagem no período pré florada come-
çou a preocupar os participantes do mercado, provocan-
do um alerta sobre a safra de 2020. Portanto, a estiagem, 
e também uma ferrugem tardia, somadas à não previsão 

por Lúcio Caldeira

de chuvas para a terceira semana, fizeram o mercado 
reagir. Compras técnicas também foram observadas e 
contribuíram para levar os preços acima de 100 c/lb.  
A alta nesse período (primeira para a segunda sema-
na) foi de 5,75 c/lb e fez a média da segunda semana 
fechar em 101,92; contra a média de 96,15 c/lb da pri-
meira semana. Na terceira semana o mercado fechou, 
na média, a 100,35 c/lb e na quarta a 100,33; ficando 
basicamente inalterado.

No mercado físico, a média dos preços de um café 
tipo 6, bebida dura com 60 defeitos na Cocatrel foi 
de 417 reais para a primeira semana, 434 para a se-
gunda semana, 433 para a terceira semana e 432 para 
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a quarta semana. Em síntese, os preços à vista acom-
panharam o movimento de NY apresentando uma alta 
importante na segunda semana e ficando praticamente 
inalterados até o final do mês. O dólar saiu de 4,10 na 
média da primeira semana e subiu para 4,16 na quarta 
semana.

De todo o modo, os preços de setembro ficaram cerca 
de 20 reais mais caros do que os preços de agosto. Pas-
saram de 410 para 430 reais, representando um ganho 
importante para o produtor. As chuvas, embora ainda em 
pouca quantidade, voltaram a cair na última semana do 
mês e ainda assim as cotações permaneceram acima de 
100 c/lb e finalizaram o mês a 101,15 c/lb. 







A história dos selos da Abic (Associação 
Brasileira da Indústria do Café) começou 
em 1989, com o lançamento do Selo de 
Pureza. O consumo de café industrializado 
no Brasil havia caído drasticamente com o 
passar dos anos e atingiu 2,3 quilos por ha-
bitante/ano nos anos 80, muito menor que 
os 4,7 quilos por habitante/ano da década 
de 1960.

Foi nesse contexto que o Selo de Pureza foi 
criado: buscava garantir que os cafés fos-
sem puros e visava reduzir a adulteração 
do café, que era frequentemente mistura-
do a milho, palha e outros produtos. De 
forma simples, o Selo de Pureza definiu um 
limite de 1% de impurezas (cascas e paus). 
Com a adesão de várias empresas, o Selo 
de Pureza foi um case de sucesso e resul-
tou na retomada do consumo de café no 
Brasil. Hoje, o consumo per-capta/ano é de 
5,7 quilos por habitante/ano.

Em 2004, a Abic inovou mais uma vez e 
lançou o PQC (Programa de Qualidade do 
Café). O objetivo era diferenciar os pro-
dutos em termos de qualidade e preço. 
Com o slogan: “Café: não basta ser puro, 
tem que ter qualidade”, a entidade estava 
literalmente educando o consumidor, vis-
to que comunicava informações capazes 
de aumentar o conhecimento do público 
sobre os diferenciais entre os vários tipos 
de cafés.

O PQC segmentou o mercado de café 
industrializado em três categorias: Tradi-
cional / Extra Forte; Superior; e Gourmet. 
Os cafés do tipo Tradicional e Extra forte 
são os mais consumidos no Brasil e res-
pondem por 81% do total consumido. 
Possuem notas entre 4,5 e 5,9 na escala 
da Abic, que mede de 0 a 10 pontos os 
cafés industrializados das empresas as-
sociadas que aderem ao programa. Na 
grande maioria dos casos, seus blends 
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Selos da Abic
A qualidade certificada do

café industrializado
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por Lúcio Caldeira
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são formados por cafés arábicas comuns e 
por cafés robustas, considerados inferiores 
aos da espécie arábica. Os do tipo Extra 
Forte possuem o ponto de torra mais acen-
tuado, fato este que encobre defeitos do 
café, visto que a torra mais forte “mascara” 
o sabor final da bebida. O Mokinha, da Co-
catrel, é um café da categoria Tradicional e 
apresenta como grande diferencial o fato 
de ser 100% arábica do sul de Minas.

Entre as categorias dos Tradicionais e dos 
Gourmets, estão os cafés do tipo Superior, 
que são os menos consumidos no Brasil, 
representando 7% do mercado.  Eles pos-
suem notas entre 6 e 7,2 na escala Abic e 
podem apresentar um certo percentual de 
cafés robustas/conilon, que como dito an-
teriormente são considerados inferiores. 
Entretanto, o café Superior é uma evolu-
ção em relação aos tradicionais e extra for-
tes, apresentando bebida, sabor, aroma e 
corpo muito superiores. Para essa catego-
ria, a Cocatrel criou o Superior, que ainda 
conta com o diferencial de ser 100% ará-
bica do sul de Minas.

Enfim, a categoria dos cafés Gourmets 
apresenta os cafés industrializados de 
melhor qualidade, que representam 12% 
do mercado. Geralmente seus blends são 
constituídos de cafés 100% arábica, mas 
em 2012 a Abic permitiu a blendagem 
de conilon com arábicas em cafés gour-
mets. Nesse mesmo ano, a Abic retirou a 
exigência de que os gourmets fos-
sem feitos com cafés de be-
bida mole. A nota dessa 
categoria vai de 7,3 a 10, 
o que demonstra sua alta 
qualidade. Para essa cate-
goria, a Cocatrel apresenta o 
Reserva, feito com cafés de bebida 
mole 100% arábica do sul de Minas.

Com o passar do tempo, o termo “Selo 
de Qualidade” mudou para “Símbolo de 
Qualidade” e o PQC deixou de ser um 
Programa de Selo de Qualidade para ser 
um Programa de Certificação de Quali-
dade. Sua importância é fundamental, 
visto que fornece informações que aju-
dam no processo de educação do con-
sumidor, que aos poucos vai conhecen-
do mais sobre café.

Além disso, o programa permite a seg-
mentação do mercado, gerando pos-
sibilidades de posicionamento para as 
marcas e empresas. No caso da Cocatrel, 
a ideia é utilizar as bases da Abic para 
comunicar ao mercado seu posiciona-
mento, que pode ser resumido assim - 
Cafés Cocatrel: cafés 100% arábica com 
qualidade certificada. 
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CAFÉS 100% ARÁBICA
COM QUALIDADE CERTIFICADA

CAFÉS
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A Cocatrel quer ampliar as opções de escolha do consumidor e por isso 
criou cafés em diferentes níveis de qualidade. Um café para cada perfil de 
consumidor. 

O Mokinha é o café de entrada da linha Cocatrel, mas que apresenta im-
portantes diferenciais em relação aos cafés tradicionais disponíveis no 
mercado - especialmente o fato de ser 100% arábica.

O Cocatrel Superior é um café premium e o selo de Superior da Abic de-
monstra sua superioridade em relação aos cafés tradicionais/extrafortes.

Por fim, o Reserva é o café mais sofisticado da linha Cocatrel e é identifi-
cado com o selo de qualidade Gourmet da Abic.
 
Todos são produzidos com grãos da espécie arábica. Todos os cafés são 
de origem do sul de Minas. Escolha o seu. A Cocatrel garante pureza e 
qualidade certificada.

Cocatrel: compromisso com a qualidade.



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.



Adicional de Periculosidade

rem descargas elétricas que ponham em perigo o 
trabalhador;

• Segurança patrimonial ou pessoal: na vigilância 
patrimonial, transporte de valores e segurança 
armada, pois ficam expostos a circunstâncias que 
afetam a integridade física do empregado;

• Substâncias radioativas: os empregados que ope-
ram com substâncias radioativas ou que trabalham 
em locais com radiação ionizante;

• Motociclistas: os trabalhadores que exercem suas 
atividades utilizando-se de motocicletas em vias 
públicas, também têm direito ao adicional.

Outra observação pertinente consiste na própria legis-
lação trabalhista, pois, o simples fato de ocupar cargo 
considerado como, via de regra, “perigoso,” não ga-
rante ao trabalhador o recebimento do adicional de 
periculosidade. Para que esse empregado seja classi-
ficado em um dos casos tratados acima, é necessária a 
realização de perícia técnica para averiguar o seu de-
vido enquadramento.
 
Nessa mesma linha de raciocínio, o adicional de peri-
culosidade será devido ainda que a atividade ocorra 
de forma intermitente, ou seja, durante espaços de 
tempos sem que o risco se dê de maneira contínua, 
conforme entendimento da Súmula 364 do TST.
 
Por fim, para evitar futuras demandas judiciais pelo 
não pagamento do adicional de periculosidade, o em-
pregador deve estar atento às situações apresentadas, 
para, se necessário, realizar perícia sobre as atividades 
realizadas, enquadrando os cargos da firma sobre o 
percentual dos riscos existentes no negócio.

O adicional de periculosidade é um valor devido ao 
empregado exposto a atividades periculosas, na for-
ma da regulamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego(NR 16).

São periculosas as atividades ou operações, onde a 
natureza ou os seus métodos de trabalhos configurem 
um contato com substâncias inflamáveis, explosivos, 
substâncias radioativas, radiação ionizante ou energia 
elétrica, em condição de risco acentuado.

A periculosidade é caracterizada por perícia a cargo 
de Engenheiro do Trabalho ou Médico do Trabalho, 
registrados no Ministério do Trabalho (MTE).

O valor do adicional de periculosidade será o salário 
do empregado acrescido de 30%, sem os acréscimos 
resultantes de gratificações, prêmios ou participações 
nos lucros da empresa.

Então, tem direito ao adicional de periculosidade após 
comprovação de perícia técnica, os trabalhadores em-
pregados que exercem suas atividades com:

• Inflamáveis: empregados que trabalham subme-
tidos a substâncias inflamáveis, seja na produção, 
armazenamento, manuseio e que de qualquer for-
ma, possam causar combustão;

• Explosivos: os que trabalham com armazenamen-
to, transporte, detonação de explosivos ou que 
exerçam suas funções dentro da área qualificada 
como de risco;

• Energia elétrica: tem direito ao adicional de peri-
culosidade os empregados que trabalham em ins-
talações ou equipamentos elétricos energizados 
com alta tensão, visto a possibilidade de ocorre-

Café com Lei
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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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“As cooperativas são organizações democráticas, con-
troladas pelos seus membros, que participam ativa-
mente na formulação das suas políticas e na tomada 
de decisões. Os cooperados, eleitos como represen-
tantes dos demais membros, são responsáveis perante 
estes. Nas cooperativas de primeiro grau, os membros 
têm igual direito de voto (um membro, um voto); as co-
operativas de grau superior são também organizadas 
de maneira democrática”.

A sociedade cooperativa, quanto à sua governança, 
deve guiar-se pelos princípios próprios da democra-
cia, que pressupõe a atuação responsável de todos os 
membros. Votar e ser votado, de acordo com as condi-
ções estatutárias, constituem direitos e, por consequ-
ência, deveres basilares do associado. 

Participar da vida da cooperativa é condição inarre-
dável para o seu sucesso, cumprindo a quem está na 
liderança assegurar todas as condições para a prática 
desse direito-dever, incluindo a instituição de canais 
e outros mecanismos adequados e transparentes de 
acesso a informações e participação dos cooperados.

O regime democrático, em que as decisões são toma-
das por maioria (simples ou especial, de acordo com a 
matéria), pressupõe o exercício representativo do po-
der, tendo a assembleia geral como fórum principal 
(trata-se do órgão social máximo da sociedade). Quer 
dizer, alguns são escolhidos para representar a todos, 
com a responsabilidade que a lei e o estatuto esta-
belecem. Quanto ao voto, tratando-se de cooperativa 
singular, cada associado, independente do grau de 
participação econômica (capital, depósitos etc.) e da 
condição social, tem direito a apenas um, com igual 
peso para todos (“um homem, um voto”).

sob o olhar jurídico

No caso de cooperativas de segundo e terceiro graus 
(centrais/federações e confederações), é permitido 
voto múltiplo, todavia baseado no número de asso-
ciados da base (de cada cooperativa de 1º grau), em 
se tratando de centrais, e no número de cooperativas 
singulares (de cada central/federação), em se tratan-
do de confederações. Qualquer outro critério feriria 
o postulado da democracia e, no caso das centrais e 
confederações, também fragilizaria o arranjo sistêmi-
co.

Em nosso direito, vem acolhido especialmente pelo 
art. 4º, V e VI; art. 38, caput e §3º; 37, III, e art. 42, to-
dos da Lei Cooperativista, e pelo art.1.094, V e VI, do 
Código Civil. 

O princípio em questão dá vida aos valores da demo-
cracia, da igualdade, da transparência e da responsa-
bilidade.
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Princípio da Gestão Democrática
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As sacarias de juta, embalagem que há muitos 
anos foi símbolo da cafeicultura, estão com os 
dias contados. A mudança do modelo de sa-
carias para granel vem para atender normas 
trabalhistas, além de diminuir os custos de 
produção. 

Em 2019, a Cocatrel recebeu 78% dos 1,35 mi-
lhão de sacas cafés a granel ou em big bags. 
Sendo assim, a cooperativa mudou a estra-
tégia e, desde setembro, o cooperado pode 
entregar o café em sacarias, porém a Cocatrel 
não o armazena mais dessa forma. Para re-
duzir custos, agilizar e estar em consonância 
com as rigorosas leis trabalhistas, as sacarias 
serão recebidas, porém o saco será aberto e 
o café posteriormente embegado.

“Fizemos um minucioso estudo e percebemos 
que o custo da hora/homem no modelo de 
sacarias é 30% mais alto que no granel. Além 

disso, são necessários mais colaboradores 
para realizar o trabalho. Enquanto no granel 
precisamos de 7, nas sacarias são 24. Outra 
vantagem da granelização diz respeito à pro-
dução, que, no modelo a granel, cada homem 
produz 120% a mais que nas sacarias, o que 
garante a entrega de um serviço bem melhor 
ao cooperado”, explica Guilherme Pinelli, res-
ponsável pelos armazéns da Cocatrel.

Tomando como exemplo a exportação, um 
trabalhador com uma empilhadeira pode en-
cher um contêiner com big bags em 25 mi-
nutos. Para encher o mesmo contêiner com 
sacas de juta são necessários sete homens e 
mais de duas horas e meia de trabalho. 

“A cooperativa quer reduzir custos para renta-
bilizar cada vez melhor os cooperados, e por 
isso optou pela decisão de não mais vender 
e nem fazer doações de sacarias em 2020. Ao 
contrário disso, continuará a financiar os equi-
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Sacarias de juta não serão 
mais armazenadas na Cocatrel
Decisão levou em conta o alto custo com o modelo de

sacarias e a melhor prestação de serviços para o cooperado



pamentos para a granelização das fazendas. 
Hoje uma turbininha, que é de fácil instalação 
e utilização, custa em torno de R$2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais) nas lojas da Co-
catrel e está com ótimas condições de paga-
mento”, afirma Luiz Antônio Vinhas Oliveira, 
diretor Comercial da Cocatrel.

Além das vantagens na redução de custos 
para a cooperativa, o que já trará benefícios 
para o cooperado, a economia que se faz den-
tro da fazenda tem que ser levada em conta. 
Se o produtor colocar no papel os custos que 
se tem com mão de obra e também com sa-
caria, que hoje é vendida a R$ 4 (quatro re-
ais) cada, perceberá que é muito mais caro do 
que simplesmente colocar tudo a granel em 
um caminhão ou carretinha, ou ainda se uti-
lizar um big bag, que comporta 10 sacas de 
café, custa R$ 35 (trinta e cinco reais) e é de-
volvido ao cooperado no ato da descarga. 

Além disso, para as sacarias, será necessá-
rio ter gente para costurar, empilhar e co-
locar no caminhão, o que agregará mais 
custo. O tempo que se leva é muito maior, 
ocupando quase o dia inteiro de um fun-
cionário, e o preço do frete também é mais 
alto, uma vez que é necessário ficar muito 
mais tempo no armazém para descarregar 
o café. Além disso, as empresas terceiriza-
das cobram pela distância e pelo tempo 
que se gasta com o serviço.

O
U

V
ID

O
R

IA

Enfim, seja você um grande, médio ou peque-
no cooperado, atente-se para essas informa-
ções, faça suas contas, procure trocar informa-
ções com quem já fez a transição do modelo 
de sacarias para granel e tome a decisão mais 
acertada para a sua produção. A Cocatrel co-
loca-se à disposição para quaisquer esclare-
cimentos e instruções sobre como granelizar 
sua propriedade.
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Na nossa região, existem os seguintes locais de entre-
ga de embalagens de agrotóxicos que são credencia-
dos pela Cocatrel.
• Três Pontas - Central de Recolhimento de Emba-

lagens Vazias, que fica na Rua Barão da Boa Espe-
rança, n° 2340, e funciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 11h e das 12h30 às 17h. Telefone: 
3266 5167.

• Carmo da Cachoeira - Posto de recolhimento 
de Embalagens Vazias de Carmo da Cachoeira 
(ADRICC), localizado no Distrito Industrial, n° 280, 
e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h.

• Nepomuceno - Posto de recolhimento de Emba-
lagens Vazias de Nepomuceno (ADRINEP), locali-
zado na Rua João Baratti, n° 1255, Bairro Cleide 
Alves Vilela. Funcionamento de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 11h e das 12h30 às 17h.

Nos demais municípios, uma ação realizada pela Cen-
tral de Três Pontas é realizar coletas itinerantes, no 
qual, por dois a três dias, ocorre o recebimento de em-
balagens vazias de toda uma região. Estas coletas são 
divulgadas nos meios de comunicação da Cocatrel

Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira

O produtor compra o agrotóxico em uma cooperativa, 
revenda ou na própria indústria do produto. No mo-
mento da compra, as cooperativas ou as distribuidoras 
são obrigadas a colocar na nota fiscal o local de devolu-
ção dessas embalagens.

O produtor deve fazer a tríplice lavagem e perfurar a 
embalagem para evitar a reutilização. O recipiente 
pode ficar armazenado na propriedade por até um ano. 
Na hora da entrega, ele deve apresentar a nota fiscal.

A tríplice lavagem acontece no momento de uso do 
produto no campo. Quando termina a aplicação, o pro-
dutor coloca ¾ da embalagem de água, chacoalha e 
coloca dentro do pulverizador, e passa novamente na 
plantação. Com esse procedimento, o produtor evita o 
desperdício e lava corretamente as embalagens.

Para embalagens flexíveis, o recomendado é que estas 
sejam colocadas em sacos de resgate e entregues nos 
postos ou centrais de recebimento.

As centrais recolhem as embalagens nos postos. Se 
estiverem limpas, depois da tríplice lavagem, elas são 
encaminhadas para reciclagem. Se não estiverem lim-
pas, são enviadas para incineradores credenciados. As 
embalagens não laváveis – cerca de 5% do total – tam-
bém são incineradas. Da reciclagem, a maioria das em-
balagens são encaminhadas para reaproveitamento e 
se tornam novos produtos, como tubos para construção 
civil, bateria de carros ou voltam a ser outra embalagem 
de agrotóxico.

Onde e como 
devolver minhas 

embalagens de 
agrotóxicos?

30 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 31



Existem outros fatores que também provocam desfo-
lha, como nutrição desequilibrada, doenças, sendo as 
principais phoma, cercóspora, mancha aureolada; pra-
gas, como ácaros, bicho mineiro, etc e déficit hídrico.  
O cafeeiro, segundo pesquisas, aceita perto de 50% 
de desfolha no total, de modo a não comprometer a 
safra seguinte.  No entanto, a ferrugem representa, en-
tre as doenças do cafeeiro, a que mais provoca desfo-
lhamento.  Logo, é sem dúvida, a que mais preocupa 
os cafeicultores do Sul de Minas, onde as condições 
climáticas são bastante favoráveis ao desenvolvimento 
ferrugem.  Já em outras regiões de clima mais seco, 
como no Cerrado Mineiro, é de importância menor, 
sendo as pragas, principalmente bicho mineiro e 
ácaros, os que causam maior desfolha. Isso tudo, em 
ambas as regiões, considerando um período chuvoso 
bom, dentro da normalidade.

Logo, caro cooperado, nosso Departamento Técnico 
está à sua disposição para mais orientações no com-
bate, não só à Ferrugem, mas também para ajudá-lo a 
alcançar maiores produtividades com custos compatí-
veis e melhor lucratividade.

Colaboração:
Engº agrônomo Augusto C. M. Gomes
Departamento Técnico Cocatrel
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Caros leitores, estamos iniciando um novo período de 
tratos culturais, em que percebemos, na maioria das 
lavouras,  a chamada “ferrugem tardia”. 

Precisamos estar atentos quanto a isso, pois se não 
dermos atenção adequada para o seu controle, corre-
mos o risco de razoável desfolha das plantas, o que irá 
comprometer a granação dos frutos, uma vez que exis-
te uma relação de área foliar necessária para granação 
de cada fruto.  Quanto menor esta relação, maior será 
a migração das reservas nutricionais dos ramos para 
auxiliar a granação, chegando, em casos mais graves, a 
esgotar esses ramos, contribuindo para o “cinturamen-
to”, ou seja, morte dos ramos plagiotrópicos(laterais), 
reduzindo assim seu potencial produtivo ao longo dos 
anos seguintes.  Uma vez mortos, não mais haverá bro-
tação de novos ramos laterais.

Por que existe hoje ferrugem tardia e antigamente 
não existia?  Justamente porque o fungo da ferrugem, 
como qualquer ser vivo na natureza, foi evoluindo, no 
sentido de suportar melhor as condições adversas à 
sua sobrevivência, mantendo-se vivo, ou ressurgindo 
nos meses mais secos e com pouca umidade, o que 
antes não acontecia.  E para agravar a situação, se não 
for muito bem controlado até as vésperas da colheita, 
prossegue seu desenvolvimento com facilidade, uma 
vez que não podemos aplicar os fungicidas nesta épo-
ca, devido ao período de carência,  tanto para consu-
mo quanto para manuseio(colheita). 31REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 31
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Dados comparativos (em mm³)

Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2017 194,9 75,0 71,2 42 86,8 40,3 1,4 14,4 80 187,5 173,5 268,5 1235,5
2018 347,2 262,2 180,6 38,9 23,9 9,9 1,0 36,3 68,1 105,4 272,8 264,0 1610,3
2019 126,0 247,0 215,0 88,0 80 0 4,6 6,4 75 - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

Dados pluviométricos: Guapé
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 - - - - - - - - 70 - - - -
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Durante minha graduação em Agronomia, muitas 
vezes ouvi a seguinte frase: “Ser produtor rural é 
administrar uma empresa a céu aberto”. É verdade, 
poucas coisas preocupam tanto o produtor como as 
chuvas na hora errada ou a falta de chuva na época 
certa, as geadas, as altas temperaturas e as secas. E 
se você acha que o clima não é mais como antiga-
mente, você está certo! Várias pesquisas científicas 
comprovam que a Normal Climática* está mudando, 
eventos que antes eram pontuais se tornam mais fre-
quentes.

Não é possível controlar o que “virá dos céus”, mas 
boas práticas agrícolas e técnicas de manejo da la-
voura podem ajudar o produtor conviver com um 
clima em constante mudança, aumentando a produ-
tividade e a sustentabilidade da fazenda.

Um ponto chave para minimizar os efeitos negativos 
das altas temperaturas e longos períodos sem chuva 
é conservar as fontes de água na propriedade rural e 
melhorar a infiltração da água no solo. 

Não adianta apenas ter água na propriedade, é pre-
ciso garantir que essa água esteja em boa quantida-
de e qualidade para o abastecimento humano, ani-
mal e para a irrigação. A presença de corpos d’água 
como represas, córregos e riachos com vegetação 
circundante proporcionam um microclima mais ame-
no, podendo ser até 5,7°C mais fresco do que áreas 
onde não há água e vegetação. Manter a vegetação 
ao redor das nascentes e áreas de grota garante 
maior infiltração na água da chuva e a constância do 
fluxo de água nas nascentes mesmo em períodos de 
estiagem.

O desafio de produzir 
café em um clima incerto

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climá-
ticas, realizado em 2018, estima que, para as próxi-
mas décadas, a estação chuvosa na América do Sul 
terá chuvas mais volumosas e intensas em um perío-
do concentrado com pequenos intervalos de estia-
gem somado a  altas temperaturas. Neste cenário, 
garantir que o máximo de água da chuva possa pe-
netrar no solo é fundamental para se evitar erosão 
e perda de nutrientes através da “lavagem”. A água 
que penetra no solo, além de abastecer os veios de 
água, forma um “estoque temporário” de água o que 
permite que a lavoura possa suportar curtos perío-
dos de estiagem sem sofrem sérios danos.

Uma medida simples para aumentar a infiltração de 
água no solo é o manejo do mato ou braquiária na 
entrelinha do café. As roçadas ecológicas e a cober-
tura vegetal na rua do café ajudam evitar erosão, evi-
tar perdas de nutrientes, permitem maior armazena-
mento de água no solo e reduzem a temperatura do 
solo, proporcionando um microclima na região das 
raízes mais confortável às plantas de café.

Mais água disponível no solo e uma menor tempe-
ratura na região radicular resultam em plantas mais 
vigorosas e com maior área foliar. Na severa seca de 
2014, propriedades que já vinham desenvolvendo 
manejos de conservação de água sofreram menor 
dano na produtividade e na qualidade dos grãos. 
Como também, plantas mais vigorosas e mais vesti-
das sofrem menos com as escaldaduras ocasionadas 
pelas altas temperaturas.

Confira a seguir algumas fotos dos prejuízos resul-
tantes da falta de água e temperaturas elevadas.

*Normal Climática: padrão de dados climatológicos 
calculados por um período de 30 anos.
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A  importância da conservação da água no solo.



Raquel Vilela M. Miranda é produtora de café, engenheira agrônoma, especialista em 
pós-colheita e coordenadora de Qualidade na empresa Gran Coffee - Brasil Espresso.
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Aspecto dos grãos após a seca de 2014.
Fonte: Notícias agrícolas 19/03/2014

Escaldadura em frutos e folhas 
devido a temperaturas elevadas.
Foto de arquivo pessoal.

Comparativo da temperatura na superfí-
cie do solo e da temperatura na região 
radicular abaixo da palhada. A diferença 
de temperaturas é de quase 20°C.
Fonte: Professor Victor Campos



Estudo inédito publicado pelo periódico Scientific Reports (2019) traz como uma de suas principais con-
clusões a relação entre o consumo moderado da cafeína e a produção da chamada “gordura marrom”, 
aquela capaz de promover energia mais rapidamente, por meio da metabolização de macronutrientes, 
como glicose e lipídeos.

Graças a essas potencialidades, a “gordura marrom” é capaz de ajudar no processo de perda de peso, 
ainda de acordo com o estudo. Por causa dessas funcionalidades benéficas, a “gordura marrom” é popu-
larmente conhecida como a “gordura do bem”.

Os pesquisadores realizaram testes com células-tronco para investigar o papel da cafeína na ativação 
desse tipo de gordura. A pesquisa foi feita com voluntários saudáveis que consumiram café instantâneo 
para realizar a experiência.

Os resultados encontrados pelos pesquisadores foram positivos. As células-tronco in vitro apresentaram 
maior atividade metabólica, além de um aumento significativo da temperatura no pescoço dos partici-
pantes, indicando a ação da gordura nesta região.

O consumo de produtos à base de cafeína, como bebidas energéticas, café e chás, foi associado à per-
da de peso, graças ao aumento do gasto de energia. A Organização Mundial da Saúde (OMS), a Health 
Canada e a European Food Safety Authority (EFSA) recomendam 400 mg de cafeína por dia. Uma lata de 
250ml de energético, por exemplo, tem, em média, 80mg de cafeína.

                                              Fonte: Peabirus
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da ‘gordura do bem’

Estudo cita relação entre o consumo moderado da cafeína e
a produção da chamada “gordura marrom”, capaz de promover 

energia mais rapidamente



superiores aos países produtores menos eficientes, em de-
trimento a Brasil e Vietnã, para assegurar diversidade de 
origens. “Essa medida seria o equivalente a premiar a inefi-
ciência”, criticou Brasileiro, que se posicionou contra a inclu-
são de qualquer menção a essas ideias na “Declaração de 
Londres”, defendendo que o caminho a ser perseguido é o 
do aumento do consumo global.

Entre as decisões, o Conselho Internacional do Café acolheu 
favoravelmente os esforços e compromissos do setor priva-
do, expressos na “Declaração de Londres”, para enfrentar o 
impacto da crise dos preços do café. Houve recomendação 
para que os países membros da OIC discutam o documento 
internamente, com suas partes interessadas, em concordân-
cia com suas necessidades específicas e prioridades do se-
tor cafeeiro.

O Conselho Internacional também concordou em estender 
o diálogo com o setor privado a fim de alcançar resultados 
de longo prazo e soluções transformacionais. Para tanto, so-
licitou à OIC que estabeleça uma força-tarefa composta por 
países membros, representando todas as regiões cafeeiras, 
representantes do setor privado e organizações de apoio 
para definir e implementar um roteiro de ações concretas 
para enfrentar os impactos dos atuais níveis de preços e a 
volatilidade do mercado.

Para Silas Brasileiro, o trabalho da força-tarefa será funda-
mental para traduzir a “Declaração de Londres” em um pro-
duto mais tangível, que realmente ofereça soluções práticas 
às regiões cafeeiras mundiais, priorizando a eficiência pro-
dutiva e o aumento do consumo. “Além disso, vemos como 
muito positiva essa maior integração do setor privado, agora 
incluindo a indústria torrefadora internacional, aos trabalhos 
da OIC, pois trará mais pragmatismo à Organização”, conclui.

Os resultados dessa força-tarefa serão apresentados no 2º 
Fórum de CEOs e Líderes Globais, que será realizado duran-
te a 5ª Conferência Mundial do Café, de 10 a 12 de setembro 
de 2020, em Bangalore, Índia.
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O Conselho Nacional do Café (CNC), como membro da de-
legação brasileira presente na 125ª Sessão do Conselho In-
ternacional e demais reuniões da Organização Internacional 
do Café (OIC), participou do 1º Fórum de CEOs e Líderes 
Globais, no dia 23 de setembro, em Londres, Inglaterra.

Realizado como parte do diálogo setorial liderado pela OIC, 
integrando as ações da implementação da Resolução 465, 
que trata da crise de preços e aumento do consumo, o even-
to reuniu executivos da indústria internacional do café, líde-
res políticos, parceiros de desenvolvimento e a sociedade 
civil.

Segundo o presidente do CNC, Silas Brasileiro, os objetivos 
foram revisar os resultados do diálogo setorial e convergir 
para compromissos mensuráveis visando ao futuro susten-
tável dos cafeicultores e de toda a cadeia, tendo como pa-
râmetro os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

Brasileiro foi palestrante no Fórum dentro do painel "Promo-
ver o crescimento responsável e equitativo". Ele valorizou o 
trabalho prestado pelas cooperativas para melhorar a ren-
da dos produtores e fomentar a transparência no mercado. 
Expôs, ainda, as dificuldades enfrentadas pelos cafeicultores 
brasileiros devido aos baixos preços, ressaltando que 85% 
dos produtores são pequenos, com menos de 10 hectares, 
cuja renda atual não cobre os custos de produção.

O presidente do CNC também explicou que o aumento de 
produtividade e qualidade do café brasileiro é resultado 
do esforço do País para investir em pesquisa e tecnologia 
e explanou a respeito da importância do Fundo de Defesa 
da Economia Cafeeira (Funcafé) para a gestão dos estoques 
privados, que é feita pelos produtores e cooperativas com 
apoio dos financiamentos do fundo.

Durante o Fórum, o CNC também manifestou sua preocu-
pação com o tom das declarações dos CEOs da indústria 
internacional, que sinalizaram intenções de pagar preços 

OIC chama indústria para enfrentar a
crise de preços do café

I Fórum de CEOs e Líderes Globais, realizado em Londres, reuniu
executivos, líderes políticos, parceiros de desenvolvimento

e a sociedade civil
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Os benefícios do vinho tinto para o corpo já são muito co-
nhecidos pela ciência. Por meio do antioxidante resveratrol, 
a bebida ajudaria a prevenir ataques cardíacos, câncer e ou-
tras doenças, de acordo com diversos estudos. Agora, uma 
marca de café americana, a Vera Roasting Company, quer 
que suas bebidas tenham os mesmos benefícios do vinho.

A ideia do químico por trás da empresa, Glen Miller, veio 
depois que ele descobriu que 82% dos americanos bebem 
café todos os dias.

“Eu queria colocar o resveratrol em outra bebida que não o 
vinho tinto porque a maioria dos americanos não bebe vi-
nho todo dia”, disse Miller em entrevista ao site da Forbes. 
Segundo o químico, para aumentar a eficácia do resveratrol, 
é preciso ingeri-lo diariamente. "Por isso, decidimos colocar 
a substância em algo que as pessoas bebem sempre.”

Após a ideia, Miller fez testes em sua cozinha para criar o 
"café turbinado". Eventualmente, o químico decidiu imergir 
grãos de café em uma solução de resveratol.

Assim que conseguiu fazer a mistura dar certo, Miller foi atrás 
de patenteá-la.

Além de proteger a “receita” com resveratrol, a patente co-
bre outros aditivos. A empresa já vende uma mistura de café 
que contém não só a molécula, como também vitamina D.

Segundo Miller, a infusão de resveratrol não afeta o gosto do 
café, mas o torna mais suave. “Eu sempre escuto as pessoas 
falarem que o Vera é o café mais suave que eles já tomaram”, 
disse.

Apesar de Miller ser o fundador da empresa, hoje a direção 
do negócio fica com Tom Polcaro. “Conforme a empresa foi 
crescendo, percebi que eu sou mais um químico do que um 
homem de negócios”, afirmou.

A empresa hoje vende tanto por um programa de assinatu-
ras, que entrega o café regularmente na casa dos clientes, 
quanto pela internet, em e-commerce próprio e em marke-
tplaces como a Amazon.

Fonte: PEGN

Empreendedor
produz café com

os mesmos
benefícios do

vinho tinto

O químico Glen Miller criou processo para colocar o antioxidante resveratrol nos
grãos de café. Ele também vende versões do produto com vitamina D
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O consumo regular de abacaxi traz os seguintes 
benefícios para a saúde:

- Atuar como anti-inflamatório, por ser rico em bro-
melina

- Prevenir doenças cardíacas e câncer, por ser rico 
em vitamina C

- Reduzir os riscos de trombose, por conter bromeli-
na e antioxidantes

- Aliviar as dores nas articulações, por atuar como 
anti-inflamatório

- Ajudar na perda de peso, por ser rico em água e 
fibras, que aumentam a saciedade

- Melhorar a saúde da pele e dos cabelos, por conter 
vitamina C e betacaroteno

- Diminuir as dores musculares do pós-treino, pois é 
anti-inflamatório e favorece a recuperação muscular.

- Por conter celulose, ajuda no bom funcionamento 
intestinal

- Acelera a cicatrização dos tecidos

- Diminui a pressão arterial

- Auxilia no tratamento de pedras nos rins

- Combate viroses

- Combate anemias

- Auxilia no problema da retenção de líquidos

- Ajuda a perder peso

- Além de ótimo purificador do sangue, é diurético 
e ajuda a digestão

Gosta de apreciar um bom abacaxi? Além de ser 
uma delícia, ele hidrata o corpo e repõe as energias! 
O abacaxi é rico em nutrição, sendo uma excelen-
te fonte de carboidratos e fibras alimentares. Ele é 
rico em betacaroteno, vitamina B, vitamina C, além 
de minerais como cálcio, manganês, zinco, potássio, 
magnésio e ferro.

Esta fruta pode ser consumida fresca, desidratada 
ou na forma de conservas, sendo adicionada em di-
versas preparações como sucos, sobremesas e do-
ces. Quando na forma de conserva ou desidratada, 
deve-se dar preferência ao abacaxi sem adição de 
açúcar.

Abacaxi

abacaxi, acerola, banana-
-nanica, banana-prata, caju, 
manga, coco-verde, jabu-
ticaba, laranja-pera, lima, 
maçã, mamão, nêspera e 

tangerina;

alho-poró, almeirão, bró-
colis, catalonha, cebolinha, 

chicória, coentro, couve-
-flor, erva-doce, espinafre, 
folha de uva, hortelã, mos-

tarda e orégano;

abóbora, abobrinha, alca-
chofra, aspargos, batata-

-doce, berinjela, beterraba, 
cenoura, cogumelo, ervilha, 

fava, inhame, pepino, pi-
mentão, rabanete, tomate e 

tomate-caqui.

Frutas verduras legumes
É ÉPOCA DE QUE?
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Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia alguém 
andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei 
acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhue-
ta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segu-
ra, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito 
preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando 
tranqüilamente.

Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço.

Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da 
casa.

Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto 
para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível.

Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma:

— Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no 
meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já 
matei o ladrão com um tiro da escopeta calibre 
12, que tenho guardada em casa para estas situa-
ções. O tiro fez um estrago danado no cara!

Passados menos de três minutos, estavam na mi-
nha rua cinco carros da polícia, um helicóptero, 
uma unidade do resgate , uma equipe de TV e até 
a turma dos direitos humanos.

Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava 
olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele 
estivesse pensando que aquela era a casa do co-
mandante da Polícia.

No meio do tumulto, um tenente se aproximou de 
mim e disse:

— Pensei que tivesse dito que tinha matado o la-
drão.

Eu respondi:

— Pensei que tivesse dito que não havia ninguém 
disponível.

Luís Fernando Veríssimo

Aprenda a
chamar a polícia
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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.

O Marketing Institucional e a 
Marca Corporativa

Cada vez mais utilizado pelas organizações, o marke-
ting institucional busca promover a corporação por 
meio de sua identidade de marca. Muito mais do que 
incentivar as pessoas a comprar os produtos ou servi-
ços, a ideia é formar, manter, consolidar ou até mesmo 
modificar o conceito (imagem) que as pessoas têm da 
instituição.

Exatamente por isso, o marketing institucional é ideoló-
gico e objetiva expor a essência da marca corporativa 
de forma atrativa. Isso incluí a comunicação dos valores 
da marca, que existem para nortear as ações empresa-
riais na busca de seus vários objetivos. 

Desse modo, o marketing institucional funciona no sen-
tido de fazer com que as pessoas conheçam a razão de 
existir da empresa (missão), seus objetivos norteadores 
(visão) e sua cultura, que é orientada pelo sistema de 
valores e guia as ações estratégicas. 

Nesse contexto, é comum a utilização de ações en-
volvendo questões ligadas à responsabilidade social, 
cultural e ambiental. É a empresa tentando criar asso-
ciações positivas para a sua marca ao envolver-se com 
questões cada vez mais valorizadas pela comunidade 
em que atua.

No marketing associado a questões sociais, busca-se 
relacionar a organização com causas sociais importan-
tes que estejam em consonância com os princípios de-
fendidos pela marca. Um exemplo é a cervejaria Stella 
Artois, que leva água em regiões onde a escassez já 
é uma realidade. No marketing associado a questões 
culturais, é comum as empresas criarem ou patrocina-
rem eventos musicais, peças de teatro, museus e outros 
meios para promover a cultura. É um modo de incenti-
var a cultura e torná-la parte da vida das pessoas. Esse 

por Lúcio Caldeira

é o caso do Bradesco, que investe em cerca de 800 
eventos culturais em todo o País. Visando também ao 
ganho de imagem.

Por fim, no caso do marketing ambiental, também co-
nhecido como marketing verde, busca-se criar o ape-
lo de empresa ecologicamente sustentável, visto que 
essa é uma questão cada vez mais importante para a 
sociedade como um todo. Mais uma vez, trata-se de 
uma associação que gera benefícios para o “planeta”, 
mas que também ajuda a melhorar a imagem das or-
ganizações. Nesse aspecto, O Boticário é um exem-
plo, com ações relativas à uso racional de energia, 
redução de emissão de GEEs, uso racional da água, 
seleção de fornecedores ambientalmente responsá-
veis e gestão de resíduos.

Enfim, o marketing institucional está em ascensão e 
as empresas estão incorporando essa prática em suas 
estratégias competitivas. Em todos os casos descritos 
anteriormente, a empresa precisa criar oportunida-
des para estar em contato com seu público e de for-
ma inteligente promover associações positivas para a 
sua marca corporativa.

Cada vez mais as empresas entendem que não basta 
a promoção das marcas de seus produtos. É preciso 
formar e consolidar a imagem de suas organizações, 
visto que a sólida reputação organizacional ajuda a 
construir significado para as marcas individuais dos 
produtos e serviços oferecidos ao público. Nesse 
contexto, a associação com questões sociais, cultu-
rais ou ambientais é uma excelente oportunidade 
para construir reputação para as marcas corporativas. 
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-Apartamento em Três Pontas com área de 180m², novo, na Av. Oswaldo Cruz, 110 
mesmo prédio loja Lounge, com 3 suítes, 4 banheiros, cozinha ampla, elevador, 
garagem para dois carros. Valor R$700.000,00. Tratar 99965-5518.
 
-Motor de Popa-Haupt-SL.Eletronic 7, 5HP, completo, revisado. Valor R$870,00.
Tratar 99925-4275.
 
- 2 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. Tratar 
31 99637-8451.
 
-Galpão em Varginha 450m² instalações elétricas e hidráulicas novas. Av. Manoel 
Diniz 645, Industrial JK. Tratar 31 99637-8451. 
    
-Abanadeira de café seminova marca Pinhalense. Tratar 99906-5863. 
 
-Apartamento em Três Pontas, na Av. Oswaldo Cruz em frente à Real Veículos, recém 
construído, 120m² de construção, possui elevador e garagem para 2 carros. Aceita-
-se troca em terrenos ou veículos. Tratar com Paulo: 99971-5364.  
 
-Chupim marca Pallini com motor e 6m de comprimento, 45 m de cabo. Tratar Nil-
son 99954-4340 ou 99706-3717.  

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

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

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

- Casa em Três Pontas, situada na  Rua XV de novembro, 537, Catumbi, terreno de 
438,28 m², com área construída de 171 m². Tratar com Carlos 3266-2348 ou 99133-
2001.    
 
- Vendo ou troco: Roçadeira Lavrale ATD-8300 Ano: 2017 - Especificações técnicas: 
Largura de trabalho: 3 metros / Altura de corte: 40-140cm / N. de navalhas: 4 / 
Rotação das navalhas: 1115 / Peso: 780 kg / Potência Necessária: 70-100cv **equi-
pamento novo foi usado apenas para teste. Contato: (35)99971-6150 ou (35)99847-
0430

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

- Redutor de bomba de foliar do trator Agrale. Tratar Milson (Córrego do Ouro).Tel: 
99954-4340 ou 99706-3717

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

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

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

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

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

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

Gleba de terras situada em Varginha, no lugar determinado “Fazenda Ca-
fezal” (próximo à empresa Philips/Walita), com área de 3 hectares, objeto 
da matrícula imobiliária nº 44.343 do SRI da Comarca de Varginha.

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

PROCURA-SE

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

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

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

VENDE-SE OU TROCA-SE

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

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

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

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

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

ALUGA-SE

- 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 

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

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

COMPRA-SE

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

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

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

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

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

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



BASE PARA CRESCER,

PERTO PARA OUVIR E

SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

RASTREABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

CONFIANÇA




