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Produtores são premiados pelos
melhores cafés depositados na Cocatrel,
na safra 2019/2020
Cooperativa inova ao criar sistema que liga o consumidor
diretamente ao produtor, que ainda pode ser gratificado financeiramente

A Cocatrel recebeu em torno de 45 mil amostras de cafés nesta safra. Dentre essas, tiveram algumas que se destacaram pelas características marcantes e únicas de suas bebidas.
Em um ano em que, tivemos problemas com
a qualidade, premiar os doze melhores cafés da safra e promover esses doze produtores, que se dedicaram muito para colherem
os melhores grãos, foi bastante significativo
para a Cocatrel.
A matéria de capa desta edição da revista
traz a cobertura completa do evento de premiação e conta de que maneira uma inovação da Cocatrel pretende ligar diretamente o
consumidor ao produtor e ainda remunerá-lo
pela qualidade de seu café.
Precisamos comemorar também a primeira
exportação de um container exclusivo de cafés produzidos por mulheres do grupo Cafeína Cocatrel, que tem tido grande visibilidade
no mercado e atraído os olhares de importantes importadores de café.
Também nesta edição da revista trazemos o
lançamento do café Cocatrel Superior, que
chega para substituir o Gourmet Suave e
também para ser o carro chefe da nossa linha
de cafés, que passou por reposicionamento
de mercado e renovação de embalagens e
em breve poderá ser encontrada nos melhores supermercados da região.
Além de tudo isso, a Revista Cocatrel vem recheada de artigos técnicos relevantes para a
produção de café, pecuária, artigos jurídicos
e muito mais.
Tenham todos uma ótima leitura!
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CAFEÍNA COCATREL
A Cocatrel, através do departamento de exportação de cafés finos e
especiais, Cocatrel Direct Trade,
fechou a exportação do primeiro
container exclusivo de cafés produzidos pelas mulheres do Cafeína. Os
cafés estão indo para a Alemanha
e a tendência é que outros bons
negócios sejam fechados a partir
desse lote.
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PANORAMA DO MERCADO
Lúcio Caldeira traz, de maneira bem
sucinta, o panorama de como trabalhou o
mercado de café no mês de outubro.
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COCATREL SUPERIOR
A Cocatrel está lançando o café Cocatrel Superior e deseja, com isso, mudar
a percepção dos consumidores de
cafés industrializados. Basicamente, os
diferenciais competitivos são quatro:
100% arábica, categoria superior,
origem sul de Minas e ser um café de
produtores representados pela cooperativa.
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MELHORES CAFÉS DA SAFRA
2019/2020
A décima edição do evento coroou a
dedicação e o emprenho dos produtores
que tiveram os 12 melhores lotes de cafés
dentre as mais de 1,33 milhão de sacas
recebidas pela cooperativa.

AFTOSA: NOVAS DIRETRIZES

A febre aftosa é uma doença que causa
enormes prejuízos à produção de carne
e leite, e tem como principais sintomas: redução de apetite, apatia, febre,
alivação e lesões vesiculares (bolhas)
na cavidade oral, língua, cascos, tetos
e arinas.
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TÉCNICO

O “PULO DO GATO” EMPREENDEDOR
Na cafeicultura não é comum acontecer o
“pulo do gato” e, sim, um conjunto de várias
ações, passos e atitudes que nos orientam e
nos tornam competitivos. Confira no artigo
técnico.
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BARTER: TROCANDO INSUMOS POR
GRÃOS
O barter tem sido a modalidade mais
utilizada nas feiras de negócios agrícolas,
pois protege o produtor das oscilações
do mercado. Confira como funciona essa
modalidade de mercado de futuros.

AVISOS
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
comprovado 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 utilizar sacarias, a cooperativa fará a doação de até 100 sacos de café, por cooperado.

COCATREL

Sacarias

COCATREL

Cafeicultura feminina
do sul de Minas para
o mundo
Primeiro container exclusivo dos cafés
produzidos pelas integrantes do grupo
Cafeína é exportado para a Alemanha
Em março de 2019, em comemoração ao mês das
mulheres, a Cocatrel lançou o grupo Cafeína, com o objetivo de reunir mulheres cooperadas, que atualmente
fazem da Cocatrel a cooperativa de cafeicultores com o
maior número de mulheres do País, somando mais de
21% do seu quadro social, para troca de informações,
conhecimento e maior aproximação da gestão da Cocatrel.
Ao longo do ano aconteceram encontros, com trocas
de boas práticas e muita capacitação para as mulheres
que produzem, que se entregaram de corpo e alma ao
projeto, com reciprocidade, engajamento e disseminação do conhecimento adquirido.
A Cocatrel realmente abraçou o grupo, que ganhou visibilidade e outros rumos. O que era empoderamento
através da informação e conhecimento chegou ao mercado e aos importadores de café como mais uma boa
oportunidade de negócio.
Em 16 de setembro, a Cocatrel, através do departamento de exportação de cafés finos e especiais, Cocatrel Direct Trade, fechou a exportação do primeiro
container exclusivo de cafés produzidos pelas mulheres
do Cafeína.
“Desde a criação e a consequente promoção do Cafeína Cocatrel, tenho percebido o interesse do mercado
externo para os cafés dessas mulheres. Ficamos muito
felizes em fechar esse primeiro container de cafés finos,
que foi vendido com ágios muito representativos, simplesmente por ser produzido pelas integrantes do Cafeína”, explica Gabriel Miari, coordenador do Cocatrel
Direct Trade.
Os cafés estão indo para a Alemanha e a tendência é
que outros bons negócios sejam fechados a partir desse lote.
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“A iniciativa do Cafeína Cocatrel mostrou um outro lado
da cooperativa, incentivando a participação ativa das
mulheres em tudo o que a Cocatrel realiza e promove.
Estou muito feliz com a repercussão do grupo não só
aqui no Brasil como internacionalmente, e com a concretização desse primeiro negócio realizado. Tenho certeza
que será só o primeiro”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.
Cafeína Cocatrel, de onde veio o nome do grupo?
O nome Cafeína, além de ser ligado ao café, partiu do
princípio de que as mulheres do campo são fortes e com
muita energia para transformar suas realidades.
Assim como a cafeína, composto químico que traz muitos benefícios à saúde, como disposição, foco, concentração, melhor desempenho físico e melhora do humor,
as mulheres do Cafeína também têm energia de sobra
para trabalhar, gerir e produzir cafés de muita qualidade.
O nome Cafeína também é uma brincadeira com a junção de expressões como: cafeicultura feminina, café de
menina, cafés de Minas, tudo dá Cafeína.

COCATREL

Colaboradores da farmácia veterinária
da Cocatrel passam por treinamento
A Ouro Fino Saúde Animal realizou um treinamento
técnico para os balconistas das farmácias veterinárias e
coordenadores das lojas da Cocatrel. Esse treinamento
foi realizado no auditório da cooperativa no último dia
24/10, e teve como objetivo a atualização técnica dos
funcionários, reciclando dessa forma o conhecimento e
melhorando a indicação técnica dos produtos. A Cocatrel, em parceria com a Ouro Fino, lança para este mês
de novembro uma campanha de vendas de produtos
da linha veterinária, onde os cooperados terão excelentes condições de preços nos produtos participantes. A
Cocatrel e a Ouro Fino acreditam que a transferência
de conhecimento e a informação são estratégias essenciais para o crescimento pessoal e profissional de todos
os envolvidos.

Cafés Montrês são atração em encontro de
Engenharia em Palmas (TO)
Anualmente, engenheiros, agrônomos, meteorologistas, geólogos e geógrafos, dos quatro cantos do País,
se reúnem para debater temas diretamente ligados ao
desenvolvimento e à infraestrutura brasileira. A Semana
Oficial da Engenharia e da Agronomia foi realizada em
Palmas (TO) e contou com a presença de cerca de 3.500
profissionais.
No estande do Crea-MG, o diretor comercial da Cocatrel, Luiz Antônio Vinhas Oliveira, levou os cafés da linha
Montrês para serem degustados. O café teve excelente aceitação e movimentou o estande, que tornou-se
ponto de encontro para os engenheiros presentes no
evento.

Concurso de Qualidade de Guapé
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de
Minas Gerais (Emater/MG) e a Prefeitura Municipal de
Guapé realizaram a 2ª edição do Concurso Municipal
de Qualidade de Café.
A Cocatrel apoiou o evento e esteve representada pelo
diretor comercial Luiz Antônio Vinhas Oliveira, que teve
a oportunidade de acompanhar dois cooperados da
Cocatrel premiados como campeões do concurso. 1º
lugar: Leandro Ferreira Lima; 2º lugar: Clerio Assis de
Oliveira.

Classificação e Degustação
Entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, um grupo de cooperados participou do curso de Classificação e Degustação realizado pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com a Cocatrel. Como parte do conteúdo aplicado em aulas teóricas e práticas, os produtores conheceram um pouco de
mercado, comercialização e classificação do café por
características do tipo, indicadores de qualidade e por
características da bebida.
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Dia de Campo Café com Leite
reúne produtores rurais do Sul
de Minas
No dia 24 de outubro aconteceu o 9º Dia de
Campo Café com Leite, na Fazenda Experimental da Epamig, em Três Pontas, para discutir demandas dos produtores do sul de Minas.
O evento, organizado pela Epamig, reuniu visitas a estandes, incluindo o da Cafeteria Cocatrel, palestra sobre o mercado do leite no Brasil,
ministrada pelo Gerson Rodrigues, tecnólogo
em laticínios da Cocatrel, além de estações de
campo que trouxeram informações sobre cultivares de café, doenças do cafeeiro, tecnologias,
qualidade do leite, vacinação e reprodução dos
rebanhos.
A Cocatrel apoiou o evento, que contou com
cerca de 150 produtores da região.

Hospital Unimed
Três Pontas
PLANTÃO PEDIÁTRICO
NOS FINAIS DE SEMANA.
Das 19h de sexta-feira
às 19h de domingo

(35) 3266-8100

Pronto

ATENDIMENTO

24
HORAS

Av. Nilson José Vilela, 230
Esperança - Três Pontas
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Boas-vindas aos novos cooperados
AGNALDO DIVINO FERNANDES

JOSE ANTONIO BARBOSA

AGRICOLA MFVEIGA LTDA

JOSE PEDRO PEREIRA

AGRICOLA SANTA LIDIA LTDA

JOSE RONALDO PEREIRA

ALECXANDER RABELLO

JOSIANE RODRIGUES SILVA

ALEX DE SOUZA LIMA

JOSIELE LUCIA MATOS

ALTAIR ALEXANDRE CARVALHO

LUCIENE GONCALVES LOPES

ANDERSON CARVALHO RIBEIRO

MARCIO VIEIRA

ANDERSON DE PAULA BARROS

MARCOS ROBERTO CONSTANTINO

ANTONIA BRESSANI SALGADO

MARIA VITAR DA SILVA PEREIRA

ANTONIO IVANDO SOARES

MARIANGELA MESQUITA CARVALHO BRITO

DALVANI ANGELO GOMES ALVES

MONICIO MIRANDA DA SILVA

DANIELE DAS DORES SILVA

RANGEL SOUZA SILVEIRA

DILSON CAMPOS

RODRIGO KELINTON MIGUEL DE LIMA

EXPEDITO VIEIRA LIMA

ROSIMEIRE LEITE DOS SANTOS SILVA

FERNANDA MARIA REIS NASCIMENTO

SILVANIA FERNANDES VIEIRA

FERNANDO RODRIGO BENJAMIN

SONIA MARIA ALVES MOREIRA

FLAVIO DUTRA MIRANDA

TULIO CARVALHO VILLELA

FLAVIO REIS AVELAR

VANDERLEIA DE FATIMA MESQUITA MALAQUIAS

GILMAR PEREIRA REIS

VANESSA MARIA LEITE LAMOGLIA

ILMA APARECIDA DE MESQUITA GOMES

VILMAR CARDOSO DE MORAIS

IVANIA ANTONIA DIAS DOS SANTOS

VITOR DONIZETE PALIAO

IZABEL PEDROSO DE LIMA SILVA

VITOR PAULO DE SOUZA

JANAINA DE SOUZA

WASHINGTON ALCANTARA SANTANA

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA

HEDER MARCHETTI PEREIRA

JONAS PADUA CUNHA

1

MISSÃO
Proporcionar soluções de qualidade e excelência, gerando
segurança e sustentabilidade ao
cooperado.
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VISÃO
Ser reconhecida mundialmente
como a melhor e mais segura
cooperativa de café para fazer
negócio e totalmente integrada
com o cooperado.

3

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

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

Mercado de Café

por Lúcio Caldeira

No fim de semana dos dias 5 e 6 de outubro ocorreu a
primeira grande florada para a nova safra, que será colhida em 2020. De forma geral, a florada foi considerada
muito boa, e, por ser ampla e uniforme, gerou a expectativa de uma grande safra no Brasil. Essa expectativa
provocou uma queda importante nos preços, que caíram
para a média semanal (dez – NY), de 95,07 c/lb, ou seja,
uma queda de 568 pontos.
Nessa segunda semana de outubro, o preço do café atingiu a mínima histórica de 14 anos sendo cotado a 93,50
c/lb na quinta feira. O dólar apresentou pequena queda
em relação à primeira semana (4,11), mas trabalhou com

A terceira semana trabalhou praticamente estável
com Nova Iorque – dezembro a 94,29 c/lb; dólar a
4,14 e preços físicos a R$ 421 reais. Na quarta semana, entre os dias 21 e 25 de outubro, houve melhora
nos preços, tanto de Nova Iorque (97,78 c/lb) como
também no físico, com café duro com 60 defeitos
sendo negociado na média semanal a R$ 426,60. A
moeda americana apresentou ligeira queda e ficou na
média semanal cotada a R$ 4,06.
Para os últimos quatro dias do mês, o mercado apresentou uma leve recuperação em Nova Iorque e passou para
100,19 c/lb na média semanal, ficando 240 pontos acima
da média da semana anterior. Entretanto, o dólar caiu e
fechou na média da semana R$ 4,00, fazendo com que o
mercado físico ficasse de lado.
Em síntese, o mês de outubro foi marcado por um movimento de baixa da primeira para a segunda semana
(florada) e depois apresentou recuperação na quarta e
na quinta semanas (talvez associada à não ocorrência de
chuvas em abundância), fechando próximo ao que foi
negociado na primeira semana. Traduzindo isso em números, a Cocatrel negociou em café tipo 6 bebida dura
por R$ 433 a saca de 60 quilos no dia 1º de outubro e
negociou esse mesmo padrão de café a R$ 432 em 31
de outubro.

COCATREL

A primeira semana do mês de outubro seguiu a mesma
lógica das três últimas semanas do mês de setembro e
fechou com preços médios para a bolsa de Nova Iorque,
com referência para o mês futuro de dezembro a 100,75
c/lb (dólar por libra peso). Esse preço foi praticamente o
mesmo que ocorreu nas três últimas semanas de setembro: 101,92 c/lb para a segunda; 100,35 c/lb para a terceira e 100,33 c/lb para a quarta semana. Essa situação,
com dólar levemente em queda, fechando em R$ 4,11
para a primeira semana de Outubro fez com que os preços a vista do café duro com 60 defeitos permanecesse
estável, sendo vendido com preço médio de R$ 431 a
saca de sessenta quilos.

pouca oscilação durante a segunda semana, fechando a 4,09 reais. Os preços médios do café duro com
60 defeitos nessa semana fecharam em média a R$
421, dez reais a menos que na primeira semana. Entretanto, o volume de negócios foi baixo.

COCATREL

Superior no nome e no sabor.
A Cocatrel está lançando o café Cocatrel Superior e deseja com isso mudar a percepção
dos consumidores de cafés industrializados.
Basicamente, os diferenciais competitivos
são quatro: 100% arábica, categoria Superior,
origem sul de Minas e ser um café de produtores representados pela Cooperativa.
As espécies de café produzidas mundialmente são duas: o coffea arabica (café arábica) e
o coffea canefora (robusta/conilon). O café
arábica é mais adocicado, aromático e possui
sabor suave. É o mais apreciado. O conilon é
mais amargo, possuindo o dobro de cafeína.
As grandes cafeterias do mundo usam quase sempre grãos 100% arábica, em função de
seu elevado potencial para produzir excelentes bebidas. O conilon é mais utilizado nos cafés solúveis e nas misturas (blends) de baixo
custo. Possui sabor neutro. O Cocatrel Superior apresenta-se como sendo 100% arábica
e ainda garante bebida dura, um padrão de
qualidade muito bom, que o diferencia dos
cafés arábicas “baixos”, claramente inferiores
em aspecto e bebida.
12
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Sobre as categorias, que classificam os cafés industrializados em padrões, a Abic (Associação
Brasileira da Indústria do Café) definiu três categorias: Tradicional/Extra Forte, com nota de
4,5 a 6; Superior, com pontos entre 6 e 7,2; e
Gourmet, com pontuação acima de 7,3. Isso em
uma escala sensorial que vai de 0 a 10 pontos.
Nesse ponto, o Cocatrel Superior apresenta-se
como sendo da categoria Superior e o desafio é
encorajar os consumidores de cafés tradicionais
e extra fortes, que hoje representam 81% dos
consumidores nacionais, a ter uma experiência
sensorial com o café. Esse seria o modo para incentivar os consumidores a modificar sua escolha.
Um outro diferencial do Cocatrel Superior é sua
origem. Nesse caso, a ideia é mostrar que a matéria prima utilizada para fazer esse produto é
originária do sul de Minas, região conhecida por
sua excelência na produção de cafés de qualidade. Há nesse sentido uma valorização do produtor regional, em oposição aos blends que utilizam cafés conilon/robusta de outros Estados,
como Rondônia e Espírito Santo.

A Cocatrel existe desde 1961 e conquistou
a admiração dos consumidores em função de sua tradição e compromisso com a
qualidade de seus produtos. A cooperativa
produz o Cocatrel Superior seguindo os padrões acima listados e garante regularidade, que significa sempre o mesmo nível de
qualidade.

De acordo com a Abic, permite-se utilizar um
certo percentual de cafés conilon/robusta
nos cafés da categoria superior. Permite-se
também que a matéria-prima seja composta por até 10% de cafés defeituosos. Ainda
assim, o Cocatrel Superior utiliza 100% de
grãos da espécie arábica.

Enfim, o desafio está lançado. O Cocatrel
Superior “nasce” com um propósito: aumentar o conhecimento das pessoas sobre
café para influenciá-los a experimentar o
novo. Por isso, um café 100% arábica com
qualidade certificada na categoria Superior. Daí o slogan - Café Cocatrel Superior:
superior no nome e no sabor.
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Por fim, o Cocatrel Superior também se apresenta como sendo um café do produtor. Nesse caso, os produtores são representados pela
Cooperativa, que se apresenta como opção às
empresas produtoras de café torrado e moído. Esse aspecto também é importante em
termos de valores, visto que a Cocatrel segue
e defende os princípios do cooperativismo.
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LATICÍNIOS

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

Coqueiral

76392

2

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

58031

3

2859

Estevan Mário de Resende Reis

Carmo da Cachoeira

36698

4

4861

Carlo Nansen Rossi

Coqueiral

35790

5

5462

Tarcisio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

29933

6

915

Antônio Rodrigues de Figueredo Neto

Três Pontas

15571

7

4921

Miguel Archanjo de Figueiredo

Santana da Vargem

11178

8

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

10544

9

2558

Sebastião Carlos Sarto

Três Pontas

8536

10

3550

Paulo Antônio Mesquita

Campos Gerais

7998

Nome do Produtor

Cidade

CCS (cels x 1000/ml)

RANKING DO LEITE - CCS
Nº

Lote

1

3395

Edenisio Vitor Pereira

Campos Gerais

47

2

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

69

3

3282

Adolfo dos Reis

Campos Gerais

71

4

2023

Antônio Elizeu de Souza

Campos Gerais

91

5

3038

Jose Maria Penha

Nepomuceno

30

6

1968

Edward Spury

Nepomuceno

36

7

1881

José Alves Modesto

Nepomuceno

65

8

6110

Homero Tavares Pedroso

Nepomuceno

94

9

20819

Rodrigo Carlos de Paula

Três Pontas

6

10

18060

Maria de Lourdes Mesquita Souza

Três Pontas

71

RANKING DO LEITE - CBT
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Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês (UFC x 1000/ml)

1

5780

Vitor Sergio Pereira

Nepomuceno

2

2

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

3

3

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

4

4

26396

Diogo de Lima Pereira

Três Pontas

5

5

5882

Edson Pereira

Nepomuceno

5

6

5569

Antônio Expedito da Silva

Nepomuceno

6

7

4861

Carlo Nansen Rossi

Coqueiral

7

8

1568

Francisco de Paula Vitor Silva

Três Pontas

8

9

2859

Estevan Mário de Resende Reis

Carmo da Cachoeira

9

10

4803

José Airton Pereira

Campos Gerais

9
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Ranking do leite
Parabéns aos produtores que destacaram-se no mês de outubro. São eles:

LATICÍNIOS

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).

RANKING DO LEITE - VOLUME
Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês

1

5485

José Alair Couto

Coqueiral

76000

2

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

60999

3

4861

Carlo Nansen Rossi

Coqueiral

41784

4

2859

Estevan Mário de Resende Reis

Carmo da Cachoeira

39344

5

5462

Tarcisio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

29491

6

915

Antônio Rodrigues de Figueredo Neto

Três Pontas

17286

7

4921

Miguel Archanjo de Figueiredo

Santana da Vargem

13700

8

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

12645

9

2558

Sebastião Carlos Sarto

Três Pontas

7821

10

3550

Paulo Antônio Mesquita

Campos Gerais

7072

Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

CCS (cels x 1000/ml)

RANKING DO LEITE - CCS
1

3395

Edenisio Vitor Pereira

Campos Gerais

33

2

5699

Evandro de Oliveira Brito

Campos Gerais

80

3

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

122

4

1968

Edward Spury

Nepomuceno

25

5

5780

Vitor Sergio Pereira

Nepomuceno

48

6

5096

Vitor Carlos de Abreu

Nepomuceno

102

7

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

123

8

20819

Rodrigo Carlos de Paula

Três Pontas

16

9

18060

Maria de Lourdes Martins Souza

Três Pontas

117

10

876

José Rodrigues Flávio (Comunitario)

Três Pontas

136

Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês (UFC x 1000/ml)

1

18060

Maria de Lourdes Martins Souza

Três Pontas

3

2

3894

José Maria Gualberto ( Comunitario)

Nepomuceno

5

3

5882

Edson Pereira

Nepomuceno

6

4

5462

Tarcisio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

6

5

1065

Edivando Jose Pereira

Campos Gerais

7

6

5569

Antônio Expedito Da Silva

Nepomuceno

8

7

5757

Sergio Lucio Moura

Nepomuceno

8

RANKING DO LEITE - CBT

8

1036

José Teodoro

Campos Gerais

9

9

20811

Vicente de Paula Da Silva

Nepomuceno

9

10

5845

Terezinha Silva de Jesus (Comunitario)

Nepomuceno

10
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CAPA

Produtores são premiados pelos
melhores cafés depositados na Cocatrel,
na safra 2019/2020

Cooperativa inova ao criar sistema que liga o
consumidor diretamente ao produtor,
que ainda pode ser gratificdo financeiramente
20
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“2019 foi um ano difícil, de preços baixos
para o café e atípico em relação à qualidade,
mas são nesses momentos que a cooperativa
precisa atuar, prestando serviços eficientes e
buscando alternativas para remunerar melhor
os cooperados. Estamos extremamente orgulhosos por realizar esse evento e premiar esses 12 produtores, que produziram excelentes cafés, resultado de muito esforço, trabalho
e, principalmente, muito amor pela cultura do
grão”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.
A Cocatrel possui um setor exclusivo para exportação de cafés finos e especiais, o Cocatrel Direct Trade (CDT), que tem como objetivo orientar o produtor, identificar e promover
seus cafés ao redor do mundo. Gabriel Miari,
coordenador do CDT, mostrou o crescimento
das exportações e os expressivos números em
relação aos cafés especiais. “A Cocatrel tem
buscado consistência nos negócios e investido no relacionamento com seus clientes, que
estão localizados nos principais países importadores do mundo. Esse bom relacionamento,
a segurança, a eficiência e a pontualidade nos
embarques e nas entregas têm conquistado a
confiança de importantes empresas, como as
japonesas, que costumam pagar bons preços
pelos nossos cafés”, explica.
Promoção e inovação
A Cocatrel separou algumas sacas dos cafés
premiados para fazer a promoção dos produtores e também desses cafés, que serão co-

mercializados em embalagens personalizadas, constando nome e origem de cada um.
A cooperativa inova ao trazer na caixinha dos
cafés um QR code que, quando lido, levará o
consumidor a uma página contendo toda a
história do produtor e também a rastreabilidade dos cafés.

CAPA

Na tarde de terça-feira, 30 de outubro, a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três
Pontas (Cocatrel) realizou a premiação dos
Melhores Cafés da safra 2019/2020, na Pousada Travessia. A décima edição do evento
coroou a dedicação e o emprenho dos produtores que tiveram os 12 melhores lotes de
cafés dentre as mais de 1,33 milhão de sacas
recebidas pela cooperativa.

A Cocatrel fará o lançamento e promoção de
dois dos melhores cafés por mês, que estarão disponíveis na loja online da cooperativa e
também na Cafeteria Cocatrel. Cada produtor
terá participação de R$10 reais na venda de
cada embalagem contendo seu próprio café.
Valorize o produtor
A grande inovação da Cocatrel chega através
de um sistema de gratificação em dinheiro, do
consumidor ao produtor. Além de fazer a ligação entre as duas pontas da cadeia do café, as
pessoas que experimentarem e gostarem daquele café, poderá entrar na página dele, clicar
no botão valorize o produtor e gratifica-lo com
qualquer quantia em dinheiro, que será depositada diretamente em sua conta.
“Quando fazemos um trabalho dedicado, cuidando da colheita do café, desejamos ter um
café bom, mas eu não esperava que chegaria
a tanto. Estou extremamente feliz, orgulhoso e
agradecido por meu café ter sido tão bem comercializado pela Cocatrel”, diz Denilson Antônio Costa, de Ilicínea, que teve seu café vendido
ao mercado japonês por R$1.773 a saca.
Importante frisar que, através da Universidade
Cocatrel e também do Cocatrel Direct Trade, a
cooperativa vem fazendo um trabalho expressivo de capacitação de produtores, com cursos
de cafés especiais, visitas às propriedades e
todo auxílio necessário, principalmente relativo
à pós-colheita.
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Segundo Marco Valério, “essa premiação
vem para fechar com chave de ouro o ciclo da safra, evidenciando o trabalho da
cooperativa e também do produtor, para
mostrar que é possível produzir cafés de
altíssima qualidade e ainda conectar o nosso cooperado ao mercado externo, remunerando-o cada vez melhor. Esse é o papel
da Cocatrel”.
Conheça os 12 premiados:

Francis Figueiredo Oliveira
Fazenda Santa Margarida
Três Pontas- MG
Gilberto Augusto Basílio
Fazenda Zaroca
Três Pontas- MG

Afonso Pinto
Fazenda Olhos d'Água
Nepomuceno – MG

João Paulo França
Sítio Danta
Ilicínea- MG

Agostinho de Fátima Marcelino
Fazenda Curralinho
Três Pontas – MG

José Carlos dos Reis
Fazendinha Nossa Sra. Aparecida
Três Pontas- MG

Carlos Henrique Teodoro
Fazenda Serrano
Ilicínea – MG

Lucas Natanael Moreira
Fazenda Estreito
Ilicínea – MG

Denilson Antônio Costa
Fazenda Furnas
Ilicínea – MG

Pedro Luiz Damasceno
Sítio Três Irmãos
Ilicínea - MG

Eduardo Henrique Barbosa
Fazenda Serra Nova
Ilicínea – MG

22

Fábio Araújo Reis
Fazenda do Salto
Carmo da Cachoeira – MG
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Saiba mais sobre os produtores,
a origem e o caminho percorrido
pelo café.
(leia este QR-Code com a câmera, ou
leitor de QR-Code do seu celular)
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Solução completa BASF.
Seu Legado de Café com
mais confiança 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.

JURÍDICO

Café com Lei
FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) foi criado pela
Lei nº 5.107, de 13 de setembro
de 1966 e vigente a partir de
01 de janeiro de 1967, para
proteger o trabalhador demitido sem justa causa. O FGTS
é constituído de contas vinculadas, abertas em nome
de cada trabalhador, quando o empregador efetua
o primeiro depósito. O
saldo da conta vinculada
é formado pelos depósitos mensais efetivados pelo empregador, acrescidos de atualização
monetária e juros.
O FGTS é corrigido pela TR (Taxa Referencial) mais
3% ao ano, mais a possibilidade de pagamento de
bônus anual. A partir de 2020, os trabalhadores poderão sacar parte do dinheiro em suas contas no
FGTS uma vez por ano, na modalidade chamada de
saque-aniversário.
Possuem direito ao FGTS os Trabalhadores regidos
pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) Trabalhadores rurais, Trabalhadores intermitentes Temporários (trabalhadores urbanos contratados por uma
empresa para prestar serviços por determinado período), Trabalhadores avulsos (quem presta serviços a
inúmeras empresas, mas é contratado por um sindi-

cato e, por isso, não tem vínculo empregatício, como
estivadores), Atletas profissionais (como os jogadores de futebol), Empregados domésticos (de forma
obrigatória desde 1º/10/2015) e Safreiros (operários
rurais que trabalham apenas no período de colheita).
Com o FGTS, o trabalhador tem a oportunidade de
formar um patrimônio, que pode ser sacado em
momentos especiais, como o da aquisição da casa
própria ou da aposentadoria e em situações de dificuldades, que podem ocorrer com a demissão sem
justa causa ou em caso de algumas doenças graves.
O trabalhador pode utilizar os recursos do FGTS
para a moradia nos casos de aquisição de imóvel
novo ou usado, construção, liquidação ou amortização de dívida vinculada a contrato de financiamento
habitacional. Assim, o FGTS tornou-se uma das mais
importantes fontes de financiamento habitacional,
beneficiando o cidadão brasileiro, principalmente o
de menor renda.
A importância dos recursos do Fundo para o desenvolvimento do país ultrapassa os benefícios da
moradia digna, pois financiam, também, obras de
saneamento e infraestrutura, gerando melhorias na
qualidade de vida, ao proporcionar água de qualidade, coleta e tratamento do esgoto sanitário.
Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 32
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sob o olhar jurídico
Participação econômica
“Os membros contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte desse capital é, normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os membros podem
receber, habitualmente, havendo condições econômico financeiras para tanto, uma remuneração sobre o
capital integralizado, como condição de sua adesão.
Os membros destinam os excedentes a uma ou mais
das seguintes finalidades: desenvolvimento da cooperativa, possibilitando a formação de reservas, em parte
indivisíveis; retorno aos sócios na proporção de suas
transações com as cooperativas e apoio a outras atividades que forem aprovadas pelos associados.”
A cooperativa tem início e desenvolve-se com a formação e incremento de sua estrutura patrimonial, baseada no capital social e reservas.
Portanto, é dever do associado, como contrapartida
aos benefícios operacionais e associativos que colherá (ou já colhe), contribuir para a formação do patrimônio da cooperativa, o que fará, de um lado, integralizando quotas-partes (no ingresso e durante a sua
permanência na cooperativa), e, de outro, decidindo
pela transformação em reservas de parte dos excedentes de cada exercício financeiro contábil.
Além de contribuir para o capital, os associados têm
o dever de operar com a sua cooperativa, pois são os
donos do empreendimento.
Pela sua participação econômica, o associado tem a
devida recompensa. As vantagens evidenciam-se no
dia a dia da operação, pela qualidade do atendimento
e, em especial, pelos preços mais atrativos, e também
no final do ano, quando o associado faz jus à distri-
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buição do resultado proporcionalmente às operações
(ativas, passivas e serviços em geral) realizadas no período e, ainda, à remuneração de suas quotas partes
de capital. Os excedentes, em parte, podem também
ser direcionados à formação de reservas, destinadas
à prevenção – em face de eventuais insucessos na
operação em determinados períodos (ciclos de “vacas magras”) – e ao desenvolvimento das atividades
da cooperativa (investimentos para melhorar as operações e os serviços ofertados aos associados e direcionamento para programas de capacitação e ações
comunitárias).
A aplicação deste princípio torna efetivos os valores
da responsabilidade e da solidariedade.
Em sede regulatória, o princípio está contemplado
notadamente nos arts. 3º e 4º, VII e VIII, da Lei Cooperativista, e no art. 1.094, VII e VIII, do Código Civil.
Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

JURÍDICO

VETERINÁRIO

FEBRE AFTOSA:
NOVAS DIRETRIZES

A febre aftosa é uma doença viral, altamente contagiosa, que acomete os animais de cascos fendidos (biungulados). Tanto os animais domésticos (bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos) como alguns animais
silvestres (veados, javalis e as capivaras) são hospedeiros naturais da doença, isto é, podem ser afetados pela
aftosa.
A febre aftosa é uma doença que causa enormes prejuízos à produção de carne e leite, e tem como principais
sintomas: redução de apetite, apatia, febre, salivação,
lesões vesiculares (bolhas) na cavidade oral, língua, cascos, tetos e narinas. Apesar de ser uma patologia com
baixa mortalidade, aproximadamente 2% em animais
adultos, ela causa considerável redução na produtividade. A febre aftosa também pode ser transmitida ao
homem, através do contato com essas lesões ou pela
ingestão de leite e carne contaminados com o vírus.
A grande preocupação com relação à ocorrência da
febre aftosa no Brasil, está relacionada aos prejuízos
socioeconômicos que um foco da doença pode causar.
Os países que importam nossa carne são extremamente exigentes quando se fala em qualidade de produto,
e as barreiras sanitárias serão impostas, caso um foco
da doença reapareça. O último foco de febre aftosa no
Brasil ocorreu nos estados do Paraná e Mato Grosso do
Sul em 2005 e 2006, respectivamente, o que acarretou
em medidas de imposição de barreiras sanitárias à ex28
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portação, a interdição de propriedades e o sacrifício de
mais de 40.000 animais.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) responsável pelo Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (Pnefa) criou um
plano estratégico que foi delineado para ser executado
em 10 anos, iniciado em 2017 e com previsão de encerramento em 2026. Um dos seus objetivos principais
é a retirada gradual da vacinação contra a febre aftosa
no Brasil, isso implica na adoção de diversas ações a
serem desenvolvidas em âmbito municipal, estadual e
nacional, com o envolvimento do Serviço Veterinário
Oficial, setor privado, produtores rurais e agentes políticos. As ações definidas nesse plano estratégico foram
agrupadas em 4 componentes:
a. Ampliação das capacidades dos serviços veterinários.
b. Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde
animal.
c. Interação com as partes interessadas no programa
de prevenção da febre aftosa.
d. Realização da transição de livre com vacinação para
zona livre sem vacinação em todo o país.
Recentemente, em 2018, ocorreu a inclusão dos estados de Roraima e Amapá e o restante dos estados do
Amazonas e Pará como zona livre de aftosa com vacinação, o que tornou todo o território brasileiro como livre
de febre aftosa.

VETERINÁRIO

No último dia 15 de outubro, o Mapa autorizou a suspensão da vacinação no estado do Paraná, pelo atendimento das condições técnicas estabelecidas. Com isso,
o Paraná se junta com o estado de Santa
Catarina como livre de febre aftosa sem vacinação. Santa Catarina suspendeu a vacinação em 2006, e foi reconhecido em 2007
pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como zona livre de febre aftosa
sem vacinação.
Abaixo segue a organização geográfica
dos blocos e o cronograma previsto para a
retirada da vacinação.

LEGENDA
A: Implementação dos compromissos
e ações prévias pactuadas;
B: Comunicação à OIE em maio e
Suspensão de vacinação em junho;
C: Vigilância Soroepidemiológica;
D: Reconhecimento pelo Mapa e
encaminhamento de pleito à OIE;
E: Avaliações e reconhecimento pela
OIE.

De acordo com o cronograma, o objetivo é que Minas Gerais realize a última vacinação em maio de 2021. Enquanto
isso, a vacinação ainda é obrigatória para bovinos e bubalinos, e o produtor deverá realizar a comprovação eletrônica da vacinação até o 10º dia após o término do período de vacinação, através do portal de serviços ao produtor
rural - Sidagro. Tanto a vacinação quanto a comprovação da vacinação são obrigatórias, e quem não vacinar ou não
comprovar a vacinação estará sujeito a multa (25 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs por animal
por não vacinar, e 5 Unidades Fiscais do estado de Minas Gerais (Ufemgs) por animal, por não declarar a vacinação)
e restrição na emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal).
O sucesso do plano estratégico depende de comprometimento político, interação entre produtores, os setores privados e o serviço veterinário oficial, boa sustentação financeira e boa gestão das operações, com implementação e
acompanhamento das ações previstas. Portanto, conduzir o Brasil a conquistar o status de Livre de Febre Aftosa sem
vacinação, é responsabilidade de todos os envolvidos na cadeia pecuária.
Allen Corsini
Médico Veterinário - Cocatrel
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TÁ NO
MINUTO
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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

Palavra originada do inglês, que significa permutar, o barter tem sido a modalidade
mais utilizada nas feiras de negócios agrícolas, pois protege o produtor das oscilações
do mercado
O mercado agrícola sofre com imprevisibilidades e oscilações dos preços dos grãos. Sendo assim, os mecanismos do mercado de futuros, como as operações a
termo e o barter, estão cada vez mais presentes nesse
cenário. O barter surge como estratégia comercial importante para os produtores e para os fornecedores de
insumos agrícolas. Tal modalidade de comercialização
visa a troca de insumos por produtos agropecuários.

negociar diretamente com as empresas fornecedoras
e/ou cooperativas. Ganha-se também em velocidade,
já que as negociações costumam ser rápidas e transparentes. Recebe-se os insumos agora, e paga-se com
a safra futura – essa é a “regra de ouro” do mercado de
barter. Um cuidado importante é ver a qualidade ou
padrão do produto estipulado no contrato. Isso evita
aborrecimentos no momento da entrega da produção.

Isso significa que o produtor pode “trocar” sementes,
fertilizantes, defensivos e máquinas agrícolas, dentre
outros insumos necessários para a sua lavoura, por
grãos, tais como soja, milho, café, algodão, dentre outros, após a colheita.

Por fim, vale a dica de que um parâmetro importante
para se fazer bons negócios é comparar, no momento da negociação, a paridade atual e a futura, ou seja:
quanto de produto eu gasto hoje para comprar o insumo à vista e quanto eu gasto para trocar e pagar no
futuro com a entrega das mercadorias.

Segundo Lúcio Caldeira, professor, especialista em
Marketing e Gestão Estratégica, “a grande vantagem
para o produtor, principalmente para os médios e
pequenos, é que ele garante o preço de paridade da
compra. De fato, o produto agrícola é a moeda do produtor e, com base em sua previsão de colheita, faz-se a
operação para a compra dos insumos”.
Essa modalidade de negociação também é vantajosa para os vendedores de insumos, visto que o barter
melhora as relações comerciais com os produtores,
que negociam em uma base mais realista. Além disso,
os preços futuros dos grãos são maiores que os preços
à vista. Quando o produtor faz a negociação de barter,
a equivalência é com base no valor futuro do grão, o
que aumenta seu poder de negociação.
De certo modo, o barter pode ser entendido como
uma opção de crédito rural, mas no caso, o crédito
ocorre em produto. O produtor não precisa “tirar dinheiro do bolso” e como faz a troca com equivalência
insumo-produto, acaba por travar os preços, garantindo um tipo de proteção contra a queda dos preços.
Para muitos, o barter é uma opção ótima, visto que
evita a burocracia e as taxas de juros dos bancos ao

OUVIDORIA

Operações de barter:
trocando insumos por grãos

Um exemplo: o preço de uma saca de café, hoje, é R$
400 (quatrocentos reais). A mesma saca, para 2020, é
R$ 460 (quatrocentos e sessenta reais). A tonelada do
insumo que necessito é R$ 1000 (mil reais).
Portanto, para adquirir o insumo no barter, é necessário travar 2.1 sacas, para serem entregues em 2020. O
que deve ser levado em conta, então:
1. Eu tenho dinheiro para pagar pelos insumos à vista?
2. O valor à vista é vantajoso? (Faça as contas e veja
se o desconto recebido para o pagamento à vista
está melhor que as condições da troca para o futuro).
3. Compare, em número de sacas de café, se o valor
à vista será menor que as 2.1 sacas para o futuro.
Enfim, o barter é um mecanismo confiável e importante para que o produtor possa fazer o gerenciamento
de sua produção. Se você ainda tem dúvidas sobre o
assunto, entre em contato com a Cocatrel.
REVISTACOCATREL
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O pulo do gato
empreendedor
A expressão pulo do gato é usada para se referir a um
segredo, truque ou explicação do sucesso ou da solução de alguma coisa. O pulo do gato pode significar
alguma ação, característica ou experiência que faz uma
pessoa se destacar em meio às outras (Dicionário popular).
Neste sentido, sinto-me bastante seguro e a vontade
em dizer que na cafeicultura não é comum acontecer o
“pulo do gato” e sim um conjunto de várias ações, passos e atitudes que nos orientam e nos tornam competitivos. Algumas situações como o regime de chuvas, preço que vendemos nosso café, preço que compramos os
insumos, entre outros, o produtor não consegue controlar e assim ficamos suscetíveis ao mercado e outros fatores que os controlam. Porém, algumas outras pequenas
frações somadas e acertadas podem nos assegurar um
resultado satisfatório.
É importante que tenhamos metas claras, como ponto de partida e ponto de chegada dentro de cada ano
agrícola. Alguns passos que somados podem nos levar
ao tão esperado “pulo do gato”:
1. Conscientização: essencial para o aumento de produtividade e extremamente sustentável, não só no
que tange a lavoura, mas também com os cuidados
com o solo, a água, o ambiente e tudo que a produção agrícola pode envolver.
2. Agricultura de precisão: intimamente ligada à tec-

nologia da informação que irá detectar, monitorar
e orientar produtores do campo na gestão geral
da lavoura, oferecendo melhora significativa da
produtividade, com consequente preservação do
meio ambiente e aumento de renda.
3. Gestão eficiente (software): racionalização na utilização de equipamentos e insumos, reduzindo o
uso de combustível, maior qualidade no controle
de pragas e doenças, com utilização mais sustentável de defensivos. Um bom controle de gestão
irá trazer eficiência do plantio a comercialização,
passando por todos os processos produtivos.
4. Boas práticas agrícolas: objetiva o aprimoramento de técnicas tradicionais, adicionando conceito de sustentabilidade e novas tecnologias para
melhorar a produtividade e atender aos padrões
de mercado, otimizar o uso do solo recuperando
áreas degradadas. É consenso que a adubação é
uma das práticas que mais oneram os custos de
produção, é verdade também que é um dos maiores responsáveis pelo aumento da produtividade,
portanto, devemos fazer o devido acompanhamento da qualidade do solo, oferecendo desta
forma, nutrientes na medida certa, objetivando a
diminuição do desperdício e o aumento da eficiência. Uso de novas fontes de fertilizantes com
grande potencial de aproveitamento, tais como:
organomineral, fórmulas protegidas, de liberação
lenta, dentre outras, nos apontam horizontes diferentes e caminhos alternativos de produção.

mos as amostragens no campo, buscando conseguir de forma consciente o tão esperado equilíbrio
nutricional.
Portanto, além dos passos citados anteriormente,
outras ações, que somadas, nos levam ao “pulo do
gato empreendedor” como as oportunidades de
negócios (barter), vendas futuras, pulverizações eletrostáticas; moléculas de defensivos com modos de
ações diferentes, que atingem o alvo (praga/doença) com eficiência e prejudicam menos os inimigos
naturais, o meio ambiente e o homem; aplicações
orientadas por GPS, adubações racionais e tratos
culturais feitos no momento certo, equipamentos
bem regulados para aplicação de defensivos, etc.
Empreendedor é aquele que sabe identificar as
oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. É o indivíduo criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear
seu futuro e garantir sustentabilidade, entusiasmo
e prazer em enfrentar os desafios obtendo resultados satisfatórios.
Denilson Esteves de Oliveira
Resp. Técnico Laboratório da Cocatrel.
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Uma das ferramentas bastante difundida, mas ainda
pouco utilizada é a análise de solo, que é um conjunto de vários processos químicos que determinam a
quantidade de nutrientes disponíveis no solo para um
bom crescimento das plantas e uma colheita satisfatória. Através dela conhecemos as propriedades químico-físicas do solo, bem como, a presença ou não de
elementos tóxicos para as plantas. É a base para recomendação de fertilizantes, corretivos e para o sucesso
do planejamento agrícola, pois permite saber como
está seu solo frente ao seu manejo. Há de se acreditar que no máximo em agosto o produtor já tenha em
mãos os resultados da análise de solo. Outra ferramenta, não menos importante e que complementa a análise de solo é a análise de folha. Essa análise é realizada
para identificar as causas de problemas nutricionais
não identificados pela análise de solo ou pela diagnose visual e para melhorar as aplicações de fertilizantes,
especialmente em culturas perenes como café. Com
ela, fazemos os ajustes finos na lavoura, mantendo o
equilíbrio entre os nutrientes e o sinergismo importante que cada elemento possui dentro do metabolismo
da planta promovendo seu crescimento e produção.
Já está aproximando o momento para lançarmos mão
da análise foliar e existem alguns critérios para fazer-

Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano
2017
2018
2019

Jan
194,9
347,2
126,0

Fev
75,0
262,2
247,0

Mar
71,2
180,6
215,0

Abr
42
38,9
88,0

Mai
86,8
23,9
80

Jun
40,3
9,9
0

Jul
1,4
1,0
4,6

Ago
14,4
36,3
6,4

Set
80
68,1
75

Out
187,5
105,4
64,4

Nov
173,5
272,8
-

Dez
268,5
264,0
-

Total
1235,5
1610,3
-

Ano
2017
2018
2019

Jan
222,5
234,5
149,0

Fev
30,0
94,5
281,0

Mar
130,5
88,0
249,0

Out
97,0
133,0
76

Nov
96,5
290,5
-

Dez
266,5
313,0
-

Total
1075,5
1336,0
-

Ano
2017
2018
2019

Jan
179,0
291,0
110,5

Fev
31,0
66,0
331,0

Mar
53,0
142,5
280,0

Abr
44,0
25,0
122,5

Out
175,0
153,0
12

Nov
125,0
378,5
-

Dez
237,0
342,5
-

Total
1019,5
1577,5
-

Ano
2017
2018
2019

Jan
143,5
330,0
95,8

Fev
49,5
144,0
243,4

Mar
25,6
168,0
220,7

Abr
52,1
18,1
66,6

Out
148,7
178,4
40,6

Nov
87,8
336,8
-

Dez
243,0
237,0
-

Total
876,32
1664,7
-

Ano
2017
2018
2019

Jan
277,0
383,0
109,0

Fev
141,0
89,5
336,0

Mar
168,5
265,5
246,5

Abr
22,0
50,0
90,0

Nov
315,0
300,0
-

Dez
167,5
225,0
-

Total
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
76,5

22,0
0

1,0
5,5

45,0
23,5

144,0
63

205,0
25

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
43

19,0
12

1,0
1

120,0
8

99,0
62,5

179,0
161

343,0
-

311,0
-

1100,5
-

Ano
2019

Jan
-

Fev
-

Mar
-

Abr
-

Out
52

Nov
-

Dez
-

Total
-
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Dados pluviométricos: Nepomuceno
Abr
48,0
20,0
42,5

Mai
89,5
19,0
50

Jun
47,5
24,5
0

Jul
0
1,0
2

Ago
2,5
65,0
6

Set
45,0
53,0
73

Dados pluviométricos: Santana da Vargem

ÍNDICE
DE
CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)

Mai
75,0
20,0
59

Jun
30,5
37,0
0

Jul
0
1,0
11

Ago
5,0
55,0
31

Set
65,0
66,0
70

Dados pluviométricos: Coqueiral
Mai
64,5
20,0
43

Jun
3,92
53,7
0

Jul
0
2,0
9,6

Ago
0
79,5
7,5

Set
57,7
97,2
61

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Mai
35,0
22,0
52

Jun
125,0
17,0
6

Jul
0
1,0
10

Ago
42,0
99,5
25

Set
0
76,0
71,5

Out
193,5
174,5
84

Dados pluviométricos: Ilicínea

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo

Dados pluviométricos: Guapé
Mai
-

Jun
-

Jul
-

Ago
-

Set
70

SUSTENTABILIDADE

Unidades 4C Cocatrel

Lista de pesticidas 4C
Na lista de pesticidas inaceitáveis estão os pesticidas de uso totalmente proibido dentro das Unidades 4C, sendo estes descritos abaixo (Tabela 1). É recomendado que todos os cooperados da Cocatrel não utilizem estes
produtos abaixo:
Tabela 1- Lista de pesticidas inaceitáveis para utilização pela Associação 4C.
Ingrediente ativo

Nome comercial

Aldicarb

Temik 150

Endossulfam

Endosulfan AG, Thiodan, Endozol, Dissulfan EC, Endofan

Brometo de metila

Bromex, Brometila, Fumibromo, Bromo Flora

Na lista vermelha de pesticidas estão descritos pesticidas que seu uso deve ser encerrado (Tabela 2), no prazo máximo de três anos, substituindo-os por métodos mais seguros através do Manejo Integrado de Pragas (MIP).
Tabela 2 - Lista vermelha de pesticidas pela Associação 4C.
Ingrediente ativo
Carbofuran
Paraquate
Terbufós
Triazofós
zeta- Cipermetrina
Por fim, exige-se que as Unidades 4C tenham minimizado o uso de pesticidas da lista amarela (Tabela 3) e, se possível, descontinuado seu uso completamente, ao substituí-los por métodos alternativos no Manejo Integrado de
Pragas (MIP).
Tabela 3 - Lista amarela de pesticidas pela Associação 4C.
Ingrediente ativo

Ingrediente ativo

Ingrediente ativo

Ingrediente ativo

Abamectin

Clorotalonil

Epoxiconazole

Mancozeb

Fosfito de Alumínio

Clorpirifós

Feniltrotion

Permetrina

Carbaril

Deltametrina

Fipronil

Propargite

Carbendazim

Dimetoato

Lambda- Cialotrina

Thiametoxam

Clorantraniliprole

Diurom

Malathion

Havendo mais alguma dúvida em relação as listas de pesticidas do programa 4C, entre em contato com o departamento técnico da Cocatrel, pelo telefone (35) 3266 8325.
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 32
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Cocatrel tem presença confirmada
nas principais atividades
da Semana Internacional do Café
Além de patrocinadora e expositora, a cooperativa promove hackathon
e participa de debate no fórum de mulheres realizado pela IWCA
A Semana Internacional do Café é um importante
evento brasileiro voltado para a cafeicultura, que reúne produtores, torrefadores, importadores e consumidores do mundo todo em torno do café.
Entre os dias 20 e 22 de novembro, o Expominas, em
Belo Horizonte, será palco para vários eventos simultâneos, de capacitação e informação para todos os elos
da cadeia produtiva do café, e a Cocatrel participará
ativamente de vários deles.
Na programação, além da exposição de marcas e produtos ligados à cafeicultura, muito mais eventos e atividades acontecem na SIC:
Hackathon AgroUp: maratona de hackers que acontecerá dentro da SIC com o objetivo de apoiar o surgimento de novas tecnologias e soluções para a cadeia
do café e fazer com que as equipes inscritas na competição, apoiadas por mentores, tenham a oportunidade de explorar dados, discutir novas ideias e desenvolver projetos de software e hardware, que possam
impactar a cadeia produtiva do café, tornando-a mais
competitiva, sustentável e eficiente. A Cocatrel terá um
case a ser trabalhado pelos competidores.
9º Encontro Nacional IWCA Brasil: a Aliança Internacional das Mulheres do Café do Brasil realiza o encontro anual para debater os principais passos para atuação do grupo. A Aliança é formada por representantes
de diversos estados brasileiros que atuam na agroindústria do café como cafeicultoras, empresárias e baristas. Em 2019, para ampliar esse debate, a IWCA Brasil convida mulheres da América Latina e Caribe para
o IWCA Regional Leadership Summit, que tem como
objetivo somar esforços frente aos desafios mundiais
do mercado. O evento terá prova de cafés, workshops
sobre comercialização, rodadas de negócios, painéis
e palestras com temáticas variadas. A Cocatrel participará com o grupo Cafeína da mesa redonda sobre
a comercialização do café feminino da perspectiva do
comprador.
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DNA Café 2019: Simpósio com encontro de atores da
cadeia cafeeira nacional e internacional para debater
tendências, desafios e ações para o futuro do mercado de café mundial. Os encontros são realizados em
formato de mesas redondas, com representantes de
diversos setores e mediadores.
Fórum da Cafeicultura Sustentável 2019: Reúne os
principais profissionais do setor para debater ações
na cafeicultura e os próximos passos para o desenvolvimento sustentável das gerações futuras. O Brasil,
maior produtor e exportador de café do mundo, tem
na agricultura nacional o exemplo para o mercado internacional no tema sustentabilidade da cadeia produtiva.
Pátio do Produtor: Novidade de 2019, este espaço
exclusivo conta com exposição de máquinas e implementos agrícolas, focado no que mais o produtor
necessita para ter uma colheita e uma pós-colheita
com qualidade, inovação e tecnologia. Com estrutura
moderna apresentará aos visitantes o que há de mais
novo em maquinários. O mundo agrícola estará ainda
mais presente durante a SIC!
Sala de Cupping & Negócios: Amostras de cafés nacionais da safra atual são enviadas por produtores de
todo o Brasil e, então, provadas por classificadores e
compradores nacionais e internacionais para a venda
direta pelos produtores.
Coffee of the Year Brasil 2019: Os 10 melhores cafés
são provados pelo público e o mais votado é escolhido o melhor café do Brasil desta safra. A premiação
será anunciada no dia 22 de novembro durante a Semana Internacional do Café.
Semana Internacional do Café 2019
Quando? De 20 a 22 de novembro, das 11h às 20h
Onde? Expominas – Avenida Amazonas, 6200, Gameleira, BH
Quanto? R$ 30 para visitantes sem CNPJ, para os três
dias do evento. Inscrição pelo site: www.semanainternacionaldocafe.com.br – aba Credenciamento.

ENTRETENIMENTO

A salvação
da lavoura?
por Bruno Varella e Sylvia Saes

Recentemente, o economista Jeffrey Sachs apresentou
um ambicioso plano de criação de um Fundo Global
para o Café. Discutida durante o II Fórum Mundial de
Produtores de Café, a proposta busca impulsionar a
materialização dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) na cafeicultura.
Segundo a proposta preliminar apresentada por Sachs, os focos do Fundo seriam: i) proteção social para
os cafeicultores mais pobres; ii) apoio aos produtores,
com o objetivo de aumentar a sua produtividade e lucratividade; iii) melhoria do acesso a serviços básicos
nas regiões produtoras – por exemplo, saúde e educação; e iv) estabelecimento de opções de seguro para
mitigar os riscos climáticos. Para tanto, Sachs sugere a
criação de uma parceria entre organizações públicas
e privadas que alavancaria os investimentos em sustentabilidade no setor – seja ela econômica, social ou
ambiental – em até US$ 10 bilhões anuais.
A busca por soluções é louvável e o extenso currículo
de Sachs na área do desenvolvimento torna a análise de suas ideias uma obrigação. Pois bem: embora
carregado de boas intenções, é possível que o plano
esbarre na realidade. Logo, algumas perguntas merecem ser feitas.
Para tanto, talvez valha a pena pensarmos o Fundo
como um recurso com as seguintes características: i)
dado que o dinheiro não é infinito, existe um limite
de projetos a serem financiados; ii) a capacidade de
criar barreiras para a apropriação dos usos do Fundo
sem criar controvérsias seria limitada, tendo em vista
o grande número de cafeicultores em difícil situação

econômica ao redor do globo. Ao mesmo tempo, é
preciso levar em conta a heterogeneidade que permeia a cafeicultura internacional, com a convivência
entre grupos de produtores em dificuldade e grupos
de produtores com altos níveis de produtividade.
Suponhamos que os recursos do Fundo sejam utilizados apenas para financiar projetos que beneficiem
os cafeicultores – escolas rurais, programas voltados
a mitigar a mudança climática, hospitais, entre outros.
Nesse caso, é possível que a materialização da iniciativa criasse um ambiente de conflito distributivo constante entre seus integrantes. Por exemplo, uma empresa que doar US$ 500 milhões ao fundo terá direito a
influenciar os locais em que os projetos serão implementados?
Como reagiria essa empresa ao saber que o dinheiro é usado para viabilizar a atividade de produtores
potencialmente ligados a uma empresa concorrente?
Conflitos semelhantes poderiam surgir entre países:
de que maneira o dinheiro seria distribuído entre os
distintos Estados produtores de café? Tendo em vista
a dificuldade existente na produção de dados comparativos confiáveis entre as muitas regiões produtoras,
como seriam tomadas tais decisões alocativas? Quando a informação relevante para a tomada de decisões
é centralizada, distorções e esforços para influenciar
os rumos das escolhas, muitas vezes em direção a um
desfecho ineficiente, fatalmente surgem.
Fundamentalmente, é de se perguntar se todas as partes envolvidas – indústria, governo e doadores – aceiREVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 32
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tariam facilitar o estabelecimento de um Fundo em
que conflitos distributivos poderiam emergir com
o tempo. Em tempos de exortação à soberania e
à maximização dos dividendos aos acionistas, seria
factível imaginar a transferência de recursos a um
Fundo Global que os realocaria aos países produtores de café? Se empresas não o fazem hoje com
seus programas de responsabilidade corporativa,
por que seriam convencidas a contribuir com uma
estrutura fora do seu controle direto? Até que ponto os custos de governança de uma burocracia tão
complexa compensariam os benefícios trazidos
pelo Fundo – por exemplo, em comparação com os
ganhos potenciais de outros arranjos?
Outra série de perguntas relevantes diz respeito à influência do Fundo sobre as “regras” de entrada e saída
do mercado do café. Afinal, o que motiva o estabelecimento de algo tão complexo é justamente o baixo
preço do produto.
Embora a proposta de Sachs proponha a criação de
um mecanismo pré-competitivo, sua articulação poderia afetar o funcionamento do mercado de acordo
com a imaginação daqueles que decidiriam como
usar os recursos ao longo do tempo. Em um cenário
complexo como o atual, talvez os ganhos de produtividade demorassem para se materializar nas pequenas
propriedades. Logo, não poderíamos excluir a tentação de medidas de intervencionismo mais direto. Por
exemplo, caso os recursos fossem usados para criar
uma espécie de “preço mínimo” aos cafeicultores,
qual seria o efeito de tais políticas no que se refere à
entrada de novos produtores no mercado? Quanto à
saída, até que ponto faz sentido insistir em uma atividade econômica quando os números não fecham?
Mudemos um pouco a perspectiva de análise do problema. Do ponto de vista das empresas, faz sentido
imaginar que prefiram comprar café – ou ao menos ter
a opção de fazê-lo – de múltiplas origens. Nesse sentido, seria uma má notícia para os gigantes do setor
a redução da produção nas regiões afetadas de forma mais intensa pelos baixos preços do café. Até que
ponto essa notícia seria realmente ruim, motivando investimentos bilionários em um Fundo Global, é algo
aberto ao debate.
Afinal, o avanço tecnológico tem aumentado a habilidade do segmento processador de adaptar-se a eventuais problemas na produção em uma região específica. Além disso, precisamos considerar a forma como
os custos de transação influenciam a organização das
cadeias do agronegócio. São notáveis as diferenças
entre os preços pagos aos produtores e os preços
de exportação em muitos países do mundo. Variáveis
como impostos ou a existência de intermediários afe-
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tam a competitividade dos pequenos produtores ao
redor do mundo. Entre o consumidor e o cafezal, infelizmente abundam as possibilidades de captura dos
benefícios potenciais de ideias como a de Sachs.
As perguntas aqui colocadas e muitas que poderiam
ser feitas, não implicam uma oposição absoluta ao
estabelecimento de mecanismos de apoio aos cafeicultores. Repensar o funcionamento da cadeia é necessário. Entretanto, precisamos agir com cuidado
para que as soluções não criem ainda mais problemas. Apenas para dar um exemplo, embora a situação em muitas comunidades dependentes do café na
América Central seja desesperadora, é evidente que
a crise na cafeicultura não é o único fator explicativo.
Pelo contrário, são muitos – e inter-relacionados – problemas: violência, infraestrutura limitada, deficiências
institucionais e regulatórias, subdesenvolvimento econômico generalizado. Diante da proposta ambiciosa
do Fundo e as muitas carências a serem sanadas, resta
saber de que maneira se dará a convivência entre uma
suposta abundância de recursos e um ambiente institucional tão instável.
Finalmente, precisamos refletir sobre o papel dos consumidores nessa história. Aqui o desafio é enorme:
embora uma porcentagem crescente dos consumidores de café se mostre preocupada com a sustentabilidade na cadeia agroindustrial do produto, tais sentimentos não raramente são baseados em uma visão
superficial da questão.
De fato, as gôndolas dos supermercados já nos oferecem diversas opções que pressupõem maior cuidado
com o meio ambiente ou respeito a princípios éticos.
Se o dinheiro não chega aos produtores, é porque a
arquitetura institucional e organizacional que apoia
tais transações é imperfeita.
Pode parecer um desejo distante, mas o futuro da cafeicultura familiar de pequena escala, com limitado
acesso à tecnologia e ao crédito, não pode ser explicado sem o desenho de iniciativas que esclareçam o
seu papel no setor e precifiquem de maneira clara tal
atributo social junto aos consumidores. Em outras palavras, são necessários mecanismos de mercado que
minimizem a possibilidade de conflito distributivo entre os elos da cadeia, associando uma parte do valor
ali gerado com o oferecimento de atributos sociais e
ambientais derivados da atividade rural. O interesse e
as boas intenções já existem. Falta, porém, refinar os
mecanismos de transmissão de informação e apropriação dos ganhos por parte dos produtores.
Bruno Varella Miranda - Professor Assistente do Insper e
Doutor em Economia Aplicada pela Universidade de Missouri
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É ÉPOCA DE QUE?

abacaxi, acerola, amora, banana-nanica, banana-prata,
caju, coco verde, framboesa, jaca, laranja-pera, maçã,
mamão, manga, maracujá,
melancia, melão, nectarina,
pêssego e tangerina.

verduras

alho-poró, almeirão, brócolis, cebolinha, endívia,
erva-doce, espinafre e folha
de uva.

Amora

A amora é fruto da amoreira silvestre ou silveira,
uma planta medicinal com propriedades anti-inflamatória e antioxidante. Suas folhas podem ser utilizadas como remédio caseiro para tratamento de
osteoporose e cólicas menstruais.
A amora pode ser consumida fresca, em sobremesas
ou em sucos que podem ser utilizados para ajudar a
tratar diarreias e inflamações nas cordas vocais. Ela
pode ser comprada normalmente em mercados, feiras livres e em lojas de produtos naturais.
O nome cientifico na amora-silvestre é Rubus fruticosus

legumes
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Frutas

abobrinha, aspargos, berinjela, beterraba, cenoura,
inhame, maxixe, nabo, pepino, pimentão e tomate.

Propriedades da Amora
A amora-silvestre possui propriedades diurética,
antidiarreica, antioxidante, reguladora intestinal, cicatrizante, anti-inflamatória e antimicrobiana. Além
disso, é rica em minerais e ferro, substâncias essenciais para a boa circulação sanguínea.

Benefícios da Amora
Devido às suas propriedades, a amora possui vários
benefícios para a saúde, como por exemplo:
•

Emagrecimento, devido a sua capacidade diurética e reguladora intestinal, mas para que esse
benefício seja duradouro, é importante que o
consumo da amora seja associada a prática de
exercícios físicos e alimentação balanceada;

•

Melhora a inflamação das cordas vocais, devido
à sua propriedade anti-inflamatória;

•

Previne o envelhecimento e fortalece os sistema
imunológico, pois é rico em antioxidantes;

•

Alivia as cólicas menstruais, sendo necessário
para isso consumir 2 xícaras de chá de amora
por dia;

•

Auxilia no tratamento das mucosas da boca, inflamações de garganta e da pele;

•

Ajuda no tratamento de infecções, devido a sua
propriedade antibacteriana.

•

Além disso, a amora é capaz de normalizar a
pressão arterial e melhorar as taxas de colesterol, diminuindo o risco de doenças cardíacas,
controlar a glicose, prevenir artrose, osteoporose e obesidade e estimular a memória.

Fonte: Tua Saúde
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Crie sua estratégia
Um senhor vivia sozinho em Minnesota.
Ele queria virar a terra de seu jardim para plantar flores, mas
era um trabalho muito pesado.
Seu único filho, que o ajudava nesta tarefa, estava na
prisão.
O homem então escreveu a seguinte carta ao filho:
'Querido Filho, estou triste, pois não vou poder plantar meu jardim este ano. Detesto não poder fazê-lo,
porque sua mãe sempre adorava as flores, esta é a
época do plantio. Mas eu estou velho demais para
cavar a terra.
Se você estivesse aqui, eu não teria esse problema,
mas sei que você não pode me ajudar, pois estás na
prisão. Com amor, Seu pai.'
Pouco depois, o pai recebeu o seguinte telegrama:
'PELO AMOR DE DEUS, pai, não escave o jardim! Foi lá que eu escondi os corpos'.
Como as correspondências eram monitoradas na prisão...
Às quatro da manhã do dia seguinte, uma dúzia de Agentes do FBI e Policiais apareceram,
e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo.
Confuso, o velho escreveu uma carta para o
filho contando o que acontecera.
Esta foi a resposta:
'Pode plantar seu jardim agora, pai. Isso é o
máximo que eu posso fazer no momento.'
Estratégia é tudo!!!
Nada como uma boa estratégia para conseguir coisas que parecem impossíveis.
Assim, é importante repensar sobre as pequenas coisas que muitas vezes nós mesmos
colocamos como obstáculos em nossas vidas.
'Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional.'

por Lúcio Caldeira

Visto como a evolução do marketing transacional, focado em trocas entre a empresa e o
cliente, o marketing de relacionamento tem
como objetivo reter e fidelizar clientes, visando com isso aumentar o volume de negócios
e reduzir os custos gerais derivados da rotação de clientes.
A ideia básica é que conquistar e reconquistar
clientes custa mais caro do que mantê-los e
por isso, busca-se criar estratégias baseadas
em maior interação com os clientes, que passam a ser integrados à empresa. Clientes satisfeitos compram mais e ajudam a empresa
a vender para outros clientes, visto que fazem
um tipo de marketing espontâneo para as organizações: um tipo de “boca a boca” favorável.
Por isso, o foco do marketing de relacionamento é nos clientes já existentes. É preciso
conhecer bem os clientes, saber comunicar
e escutar suas necessidades e, também reconhecer sua fidelidade por meio de sistemas e
programas de fidelidade. No fim, tudo passa
pelo entendimento de que o processo para
garantir satisfação contínua dos clientes está
relacionado a oferecer atendimento personalizado aos clientes–chave da organização, que
necessitam de atenção contínua e ações individualizadas com base em suas necessidades

OPINIÃO

Marketing de Relacionamento:
o desafio na busca por fidelização de clientes

específicas.
Isso significa que, antes de tudo, a empresa
precisa identificar quem são esses clientes.
Essa é a base do gerenciamento de relacionamento com o cliente – CRM (Customer Relationship Management), que irá então criar
maneiras de interação diferenciada e customizada com esses clientes.
Enfim, por meio de envolvimento, comprometimento e gerenciamento do topo (clientes especiais), a empresa busca oferecer suporte para entregar resultados diferenciados
para os clientes. Trata-se do marketing “one to
one” (um a um), em que o propósito é manter
o cliente através da confiança, credibilidade e
personalização.
O encantamento do cliente é sem dúvida um
grande desafio para as organizações de hoje.
Para tanto, as empresas precisam evoluir do
“transacionar” para o “relacionar”. É por meio
do relacionamento contínuo e personalizado com clientes específicos que a empresa
alcançara seus objetivos. Tudo isso porque
o mercado mudou e os vencedores de hoje
precisam estar orientados para os clientes
chave da organização.

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:
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.
-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.

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. Francisco Esteves, 127, bairro Bosque dos ipês, próximo ao supermercado Alvorada. 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

-Abanadeira de café seminova marca Pinhalense. Tratar 99906-5863.

- 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

-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.

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

-Chupim marca Pallini com motor e 6m de comprimento, 45 m de cabo. Tratar Nilson 99954-4340 ou 99706-3717.

ALUGA-SE

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

- Aluga-se apartamento em Belo Horizonte, Rua Professor Moraes, 501,
apto 104. 3 quartos. Fone 3265-2457 (próximo ao Pátio Savassi)

-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 991332001.
- 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)998470430

- 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

COMPRA-SE

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

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

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

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

- 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- Kombi 2000/2000 branca, 9 lugares, pintura em bom estado, pneus bons.
R$12.500,00. Tel 3265-2014
- Carro Tuckson 2012, GLE 2.0 Automatic Completo. Valor R$35.000,00.
Tratar 98858-4633
- Vende-se Máquina Palini 800 arrobas. 20 sacas por hora. Em ótimo estado de conservação. Tratar com Flávio 35 99813-1953

- 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) 999115639.

- 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.

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

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

- 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
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RASTREABILIDADE
TRANSPARÊNCIA
CONFIANÇA
BASE PARA CRESCER,
PERTO PARA OUVIR E
SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

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.

