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O mês de julho passou e novamente temos 
que celebrar os números da Cocatrel. Pare-
ce repetitivo, mas os resultados de alguns 
indicadores são realmente importantes para 
o crescimento sustentável da cooperativa, 
atrelados à prestação eficiente de serviços 

aos cooperados. Batemos recorde de recebimento de café em um úni-
co dia, em uma única semana e em um único mês. Tivemos também 
a maior entrada de novos cooperados, 188, apenas no mês de julho. 
Estamos no pico da safra e felizes com os resultados, que demonstram 
que um bom trabalho vem sendo realizado pela nossa gestão e pelos 
colaboradores.

Sabemos que ainda temos muito o que melhorar, mas entendemos que 
estamos no caminho certo para isso. A troca do ERP da Cocatrel pelo 
SAP está acontecendo dentro do planejamento e conseguiremos ser 
mais digitais e eficientes após a implantação efetiva do novo sistema. 
Encontraremos, sim, desafios pelo caminho, mas contamos com você, 
cooperado, para percorrer conosco nesta tão desejada profissionaliza-
ção da cooperativa. Cocatrel Transforma é o tema da matéria de capa 
desta edição da revista.

A expansão da Cocatrel continua. Inauguramos a loja de Córrego do 
Ouro, filial que também tem conquistado resultados expressivos para a 
cooperativa. A nova loja ficou ampla, moderna e totalmente equipada 
para o produtor. 

2020 tem sido um ano bem atípico e repleto de adaptações. A Expoca-
fé, que não poderia deixar de acontecer, veio na versão online e a Coca-
trel obteve um resultado bastante positivo nas negociações, tanto que 
já está preparando um outro momento de feira, desta vez na Fecon, que 
acontecerá entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, remotamente, 
através de plataforma disponibilizada pela Coccamig.

Nesta revista trazemos também uma novidade, a partir de agora solici-
tamos à Polícia Militar que nos desse dicas de segurança rural para que 
fossem publicadas para o produtor. Serão orientações importantes, uma 
vez que os roubos nas propriedades, principalmente no momento de 
colheita, têm sido constantes. Precisamos no prevenir. 

Enfim, como já é de praxe, as próximas páginas da Revista Cocatrel está 
repleta de artigos relevantes, entretenimento e muita informação.

Uma ótima leitura para todos!

Marco Valério Araújo Brito
Presidente da Cocatrel
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COCATREL INAUGURA LOJACOCATREL INAUGURA LOJA
EM CÓRREGO DO OUROEM CÓRREGO DO OURO
A nova Loja Cocatrel Córrego do Ouro A nova Loja Cocatrel Córrego do Ouro 
segue um padrão que a cooperativa segue um padrão que a cooperativa 
defende na prática: proporcionar mais defende na prática: proporcionar mais 
conforto e eficiência no atendimento conforto e eficiência no atendimento 
aos cooperados.aos cooperados.

7

PROGRAMA DEPROGRAMA DE
FIDELIDADE COCATREL FIDELIDADE COCATREL 

O que é avaliado para o Plano de Fidelidade O que é avaliado para o Plano de Fidelidade 
á a qualidade do relacionamento do coope-á a qualidade do relacionamento do coope-
rado com a cooperativa e não a quantidade, rado com a cooperativa e não a quantidade, 

em sacas, de cafés depositados. em sacas, de cafés depositados. 

11

MERCADO DE CAFÉMERCADO DE CAFÉ
O mês de julho de 2020 pode ser divido em O mês de julho de 2020 pode ser divido em 
duas partes: antes e depois do dia 22.duas partes: antes e depois do dia 22.

17

ROCAMBOLE SALGADOROCAMBOLE SALGADO
Uma ótima opção para agradar a família Uma ótima opção para agradar a família 
toda, o ingrediente principal para deixar toda, o ingrediente principal para deixar 

o recheio de dar água na boca é oo recheio de dar água na boca é o
delicioso Queijo Prato Cocatrel.delicioso Queijo Prato Cocatrel.

26

VIVA O CONFLITO:VIVA O CONFLITO:
A DISCORDÂNCIA CONSTRUTIVAA DISCORDÂNCIA CONSTRUTIVA
Aceitar conflitos e discordâncias na em-Aceitar conflitos e discordâncias na em-
presa é fundamental para o sucesso. presa é fundamental para o sucesso. 

42
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Cocatrel celebra sucesso daCocatrel celebra sucesso da
23ª edição da Expocafé23ª edição da Expocafé

A Expocafé é considerada a maior feira da cafei-
cultura no Brasil e uma das principais difusoras 
de tecnologias no segmento. Este ano, devido 
às restrições provocadas pela pandemia da Co-
vid-19, a feira aconteceu de forma virtual, em uma 
plataforma digital para a apresentação de produ-
tos e soluções para a lavoura. Nos 35 estandes 
virtuais, o público teve acesso a demonstrações 
de equipamentos e tecnologias, contando ainda 
com novidades que foram desde maquinários e 
insumos para os cafezais até serviços financeiros. 

A Cocatrel, desde a 1ª edição da Expocafé, há 23 
anos, faz parte do comitê gestor da feira. Este ano 
não foi diferente e a cooperativa ofereceu mais 
uma oportunidade de feira aos cooperados, que 
puderam adquirir maquinários, adubos e defen-

sivos com condições especiais, totalizando um 
volume de negócios na casa dos R$7 milhões.

Nos três dias de evento, painéis temáticos con-
taram com a participação público, que puderam 
assistir uma programação muito rica, combinan-
do resultados de pesquisas e aplicações práticas 
em assuntos atuais da cafeicultura como novas 
cultivares, cultivo orgânico e agroecológico e 
pós-colheita, além das dinâmicas de máquinas.

A próxima oportunidade de feira para os coope-
rados da Cocatrel acontecerá na Feira Cocatrel 
de Negócios (Fecon), na primeira semana de se-
tembro.



SOLUÇÕES AGROINTELIGENTES

@agrocp.cp/cpagricola

www.agrocp.agr.br | 35 3265 3227
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Fundada em 1961, portanto há 59 anos, a Cocatrel 
está em plena expansão, trazendo novidades que 
facilitam o acesso dos cooperados a vários serviços, 
tais como aos produtos disponibilizados nas Lojas da 
Cooperativa. Os produtores rurais do segmento agro-
pecuário encontram nesses departamentos mais de 5 
mil itens essenciais às atividades do dia a dia, à rotina 
do trabalho e da vida no campo e fora dele. Imple-
mentos, material para colheita, farmácia veterinária, 
produtos de uso pessoal, artigos de higiene, limpeza 
e vestuário formam um mix com preços acessíveis.

Atualmente, as lojas Cocatrel estão localizadas em 
Três Pontas, Carmo da Cachoeira, Nepomuceno, San-
tana da Vargem, Coqueiral, Ilicínea, Guapé, Santo An-
tônio do Amparo e Córrego do Ouro. E foi justamente 
para este distrito de Campos Gerais que as atenções 
se voltaram na tarde do dia 28 de julho, quando a filial 
ganhou sede própria, inaugurada no Dia do Agricul-
tor.

Moderna e funcional, a nova Loja Cocatrel Córrego 
do Ouro segue um padrão que a cooperativa defen-
de na prática: proporcionar mais conforto e eficiência 

no atendimento aos cooperados, sendo também um 
alicerce no desenvolvimento da localidade.

Na inauguração, o presidente Marco Valério Araújo 
Brito destacou que os melhoramentos em estrutura 
no distrito acontecem gradativamente desde o ano 
passado, quando foram concluídas as obras do ar-
mazém. Marco Valério afirma que os cooperados do 
Córrego do Ouro e região entenderam o chamado da 
Cocatrel aderindo e sendo participativos nas ações e 
serviços a eles ofertados. “Os números são extrema-
mente expressivos. Temos batido seguidos recordes 
de recebimento e Córrego do Ouro tem contribuído 
muito. Deixo aqui um agradecimento muito carinho-
so aos produtores de Campos Gerais, de Córrego do 
Ouro e região pela qualidade e volumes expressivos 
de cafés entregues até aqui”.

O presidente conta que a estratégia da Cooperativa é 
estar cada vez mais perto do cooperado para ouvi-los. 
“Assim é possível melhorar, evoluir buscando econo-
mia, qualidade e segurança para o produtor”.

Cocatrel inauguraCocatrel inaugura
loja em Córrego do Ouroloja em Córrego do Ouro

SOLUÇÕES AGROINTELIGENTES

@agrocp.cp/cpagricola

www.agrocp.agr.br | 35 3265 3227
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Dinamismo, investimento e novos projetos

Para o diretor Comercial da Cocatrel, o engenheiro 
Civil Luiz Antônio Vinhas Oliveira, o dinamismo da Co-
operativa está presente no projeto desenvolvido no 
Córrego do Ouro. Ele revela que o armazém foi cons-
truído em tempo recorde para atender à safra do ano 
passado e que foi firmado o compromisso de tam-
bém a loja ser concluída para a safra em andamento: 
palavra cumprida. O investimento no complexo, reve-
lou Luiz Antônio, foi de R$ 3,5 milhões. “Pretendemos 
erguer ainda uma bateria de silos para que os cafés 
aqui recebidos sejam classificados e expedidos dire-
tamente”.

A Loja Cocatrel em Córrego do Ouro está sob a ge-
rência de Marcos Souza Santos, para quem o investi-
mento é uma resposta da Cocatrel à parceria firmada 
com os produtores do distrito e região há três anos.

O gerente revelou que a marca Cocatrel se fortalece 
na localidade. Prova é, citou, que até aquela data já 
haviam recebido 80 mil sacas de café, volume que 
corresponde ao dobro entregue pelos cooperados 
de Córrego do Ouro no decorrer de 2019.

União de esforços

No descerramento da placa, o presidente Marco 
Valério, o diretor Comercial Luiz Antônio e o diretor 
Técnico Industrial Francisco agradeceram a credibi-
lidade dos cooperados, aos profissionais da Enge-
nharia e aos colaboradores que atuaram na obra e 
que integram a equipe de Córrego do Ouro.

“Esta é uma obra do tamanho e da importância que 
são Córrego do Ouro e região. Uma obra realizada 
com o objetivo de prestar serviços de excelente qua-
lidade aos cooperados Cocatrel”, reafirmou o presi-
dente.

Aponte a câmera do seu
celular para o QR-Code ao lado 
e assista a transmissão ao vivo da 

inauguração da nova Loja
Cocatrel Córrego do Ouro.





Com a chamada Lei do Agro – Lei n. 13.986/2020 – 
a CPR passou por uma transformação significativa 
em sua estrutura jurídica, de modo que se pode 
afirmar que existe agora uma NOVA CPR.

A NOVA CPR tem um campo de abrangência 
imensamente maior do que a CPR antiga, notada-
mente se considerarmos os produtos que podem 
ser negociados por seu intermédio, as pessoas le-
gitimadas para sua emissão, as garantias que po-
dem ser empregadas, etc.

Ressalta-se que a emissão eletrônica ou emissão 
escritural da NOVA CPR é outra novidade que a 
Lei do agro trouxe para o título.

Em termos de garantia, vale destacar ainda que a 
NOVA CPR tem espaço até mesmo para o patri-
mônio rural em afetação, coisa que interessa de 
perto ao credor.

Também não pode ser desprezado o fato de que 
a NOVA CPR FINANCEIRA, que agora se denomi-
na CPR COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, rece-
beu um incremento que a torna bem mais onero-
sa para o emitente, o que requer cuidado na sua 
subscrição.

Em relação a nova CPR, o agronegócio está, de 
fato, diante de um novo título, não obstante com 
nome jurídico de título antigo, residindo aí o pe-
rigo para o produtor rural que, ao emitir a NOVA 
CPR, poderá supor se tratar da CPR antiga, não 
obstante o comprometimento do seu patrimônio 
seja muito mais significativo do que outrora.

Departamento Jurídico
Taciana Rosa Figueiredo

sob o olhar jurídicosob o olhar jurídico
Mudanças da NOVA CPR
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A NOVA CPR tem um campo de abrangência imen-
samente maior do que a CPR antiga, notadamente se 
considerarmos os produtos que podem ser negocia-
dos por seu intermédio, as pessoas legitimadas para 
sua emissão, as garantias que podem ser emprega-
das, etc.

Ressalta-se que a emissão eletrônica ou emissão es-
critural da NOVA CPR é outra novidade que a Lei do 
agro trouxe para o título.

Em termos de garantia, vale destacar ainda que a 
NOVA CPR tem espaço até mesmo para o patrimô-
nio rural em afetação, coisa que interessa de perto ao 
credor.

Também não pode ser desprezado o fato de que a 
NOVA CPR FINANCEIRA, que agora se denomina CPR 
COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, recebeu um incre-
mento que a torna bem mais onerosa para o emitente, 
o que requer cuidado na sua subscrição.

Em relação a nova CPR, o agronegócio está, de fato, 
diante de um novo título, não obstante com nome jurí-
dico de título antigo, residindo aí o perigo para o pro-
dutor rural que, ao emitir a NOVA CPR, poderá supor 
se tratar da CPR antiga, não obstante o comprometi-
mento do seu patrimônio seja muito mais significativo 
do que outrora.

Taciana Rosa Figueiredo - Departamento Jurídico

“O agronegócio está, de fato, diante de um novo título, 
não obstante com nome jurídico de título antigo, resi-
dindo aí o perigo para o produtor rural que, ao emitir a 
NOVA CPR, poderá supor se tratar da CPR antiga, não 
obstante o comprometimento do seu patrimônio seja 
muito mais significativo do que outrora”. 
Lutero de Paiva Pereira

A antiga CPR

A Cédula de Produto Rural, mais conhecida como 
CPR, faz parte do agronegócio há mais de duas dé-
cadas, visto que sua institucionalização se deu com o 
advento da Lei n. 8.929/94. Tão logo apresentada ao 
mercado, a CPR ganhou a simpatia do setor, que pas-
sou a empregá-la em vários negócios tratados com os 
produtores rurais.

Com o emprego, em muitos casos, pouco acertado 
do título, em lugar do autofinanciamento do produ-
tor rural, o que surgiu foi o seu autoendividamento, 
levando a inúmeras demandas para revisão dessas 
obrigações. Mesmo assim, é possível afirmar que a 
CPR, respeitados os limites legais, é um título útil para 
o agronegócio.

Mudanças da NOVA CPR

Com a chamada Lei do Agro – Lei n. 13.986/2020 – a 
CPR passou por uma transformação significativa em 
sua estrutura jurídica, de modo que se pode afirmar 
que existe agora uma NOVA CPR.

Café com Lei JU
R
ÍD
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O



horarios 

INICIO FINAL INICIO FINAL 
06:30:00 20:48:00 07:00:00 11:00:00
06:30:00 19:00:00 07:00:00 10:00:00
06:30:00 19:00:00 07:00:00 10:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
07:00:00 18:00:00 07:00:00 11:00:00
07:00:00 16:00:00 07:00:00 10:00:00
07:00:00 17:00:00 07:00:00 10:00:00

INICIO FINAL INICIO FINAL 
08:00:00 19:00:00 08:00:00 12:00:00
08:00:00 17:00:00 08:00:00 11:00:00
08:00:00 18:00:00 08:00:00 11:00:00

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

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

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

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

ARMAZÉM TRES PONTAS MATRIZ

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO GRANEL 

RECEBIMENTO BAG 

ARMAZEM NEPOMUCENO E COQUEIRAL

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZEM CARMO DA CACHOEIRA

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

ARMAZENS ILICINEA, CORREGO DO OURO E GUAPE

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZEM PARAISO

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

ARMAZENS TRÊS CORAÇÕES (SAGRADO CORAÇÃO) E VARGINHA (PASSARO)

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZEM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ARMAZENS COCATREL 

Em Três Pontas somente receberá sacaria no armazém Paraíso. Nas demais unidades filiais receberá as duas 
modalidades.

As sacarias serão devolvidas ao cooperado. 
As sacarias serão abertas e despejadas em moegas para posteriormente ser embalada (embegar) e armazenada. 

A Cocatrel não armazenará cafés em sacarias de juta nesse ano. 
Observações:

RECEBIMENTO BAG 

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO BAG 

NÃO RECEBE 

Página 1
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Programa de
Fidelidade Cocatrel

lhorar ou piorar a classificação, de acordo com sua in-
tegração com a cooperativa e a utilização dos serviços 
e produtos que a Cocatrel oferece como laboratório 
de análises de solo e folhas, oficina, lojas, participação 
nos cursos, etc.

Três grandes pilares possuem mais peso dentro do 
Plano de Fidelidade, são eles: fidelidade no depósi-
to de café nos últimos anos, fidelidade na aquisição 
de insumos e produtos nas lojas e a adimplência, que 
leva em conta a capacidade de pagamento do coope-
rado, garantias reais e a adimplência que têm nas suas 
compras e serviços oferecidos pela Cocatrel.

Os benefícios, que variam de acordo com o “rating”, 
ou seja, a classificação de cada cooperado, vão desde 
de descontos nas compras à vista nas lojas, descontos 
nos juros dos adiantamentos até condições especiais 
e diferenciadas nas Feiras Cocatrel de Negócios, con-
forme explicado na tabela abaixo.

A Cocatrel inovou em relação ao relacionamento com 
seus cooperados. Visando a reciprocidade e para tra-
zer benefícios àqueles que são realmente fieis, a co-
operativa lançou o Plano de Fidelidade Cocatrel, um 
sistema de pontuação baseado em 13 indicadores, 
que classifica os cooperados em categorias de acor-
do com a meneira com que eles utilizam e se relacio-
nam com a cooperativa.

“Este é um projeto que foi estudado e sistematizado, 
que visa beneficiar aqueles cooperados que vem sen-
do fiéis à cooperativa ao longo dos anos, mudando a 
lógica do mercado, que geralmente beneficia o pro-
dutor que atrasa e depois negocia; que beneficia o 
grande e não o pequeno. Aqui, o cooperado bem clas-
sificado receberá prêmios na forma de benefícios, seja 
ele grande, médio ou pequeno”, afirma Marco Valério 
Araujo Brito, presidente da Cocatrel.

O que é avaliado para o Plano de Fidelidade á a qua-
lidade do relacionamento do cooperado com a coo-
perativa e não a quantidade, em sacas, de cafés de-
positados. Só para exemplificar: é mais fiel e receberá 
maior pontuação por isso, o cooperado que colhe 
100 sacas e deposita as 100 na Cocatrel do que aque-
le que colhe 10 mil e deposita 1000.
 
Para participar do plano de fidelidade, o cooperado 
deverá assinar um termo de adesão, onde preenche-
rá uma ficha com todas as informações necessárias 
para garantir que sua classificação esteja fidedigna. 
A Cocatrel quer e precisa conhecer melhor cada um 
de seus cooperados e para isso é imprenscindível que 
receba informações corretas sobre a fazenda, a capa-
cidade de produção, a área de produção, dentre ou-
tras, mediante comprovação in loco dos técnicos da 
cooperativa.

Uma das características do plano de fidelidade é a 
mobilidade, isto é, a possibilidade  do cooperado me-
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BASE PARA CRESCER, PERTO PARA OUVIR E SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

Boas-vindas aos novos cooperados
ADEGUMES LINO DE AGUIAR
ADILSON OSMAR PEDROSO
AGUINALDO DONIZETE DE OLIVEIRA e outro(s)
AILTON RODRIGUES DA CRUZ
ALAMIRO ALVES CHAGAS
ALESSANDRO ELIAS DE OLIVEIRA
ALEXANDRE ARAUJO DE RESENDE
ALINE APARECIDA DE CARVALHO SILVA
ALINE LEITE IKEDA
ALISSON DOS SANTOS AGUIAR
ALYSON ALVES ALVARENGA e outro(s)
AMANDA GABRIELE NUNES
ANA PAULA GARCIA REIS CASTRO
ANTONIO AFONSO CARRARA DE MELO
ANTONIO ALCIDIO
ANTONIO JOSE PEREIRA ABREU
ANTONIO RICARDO DA SILVA e outro(s)
APARECIDA IVANI COELHO CONDE
BRUNO CARVALHO PIO DE BRITO e outro(s)
BRUNO MENDES MIRANDA
CAIO ALEXANDRE BARBOSA
CAIO PELUSO VASCONCELOS SONJA
CAMILA CORREA LOPES e outro(s)
CAMILA SUELEN FERNANDES
CARLOS ANTONIO DE ANDRADE ALVES
CARLOS DIVINO BALDUINO
CARLOS HENRIQUE DE PAULA e outro(s)
CAROLINA GOULART BRITO
CELESIO VITOR BUENO
CESAR AUGUSTO CHAVES DA SILVEIRA
CESAR DINIZ OLIVEIRA e outro(s)
CLAUDIO RODRIGUES NEVES e outro(s)
CLEBER JOSE SILVA e outro(s)
CLEUDE ENIO ALVES
DANIEL DE FARIA BRITO e outro(s)
DANIEL NOGUEIRA NUNES
DARCI CALIXTO
DAVI SALES SARTO
DELLEON VIOR DA SILVA
DENILSON HENRIQUE PEREIRA
DEVANIL PINTO ALVES e outro(s)
DOUGLAS HENRIQUE ALVES
EDIVALDO VITOR FERREIRA
EDUARDA LEMOS ANDRADE
ELIAS OLIVEIRA DE PAULA
ELINALVA APARECIDA CERINO MARANHA
ELZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

EMERSON FAUSTINO CARVALHO DE LIMA
EUDES GERALDO RODRIGUES
EUSTAQUIO LOPES DA CUNHA
EVARISTO FERREIRA FREIRE
FABIANO VIEIRA DAMASCENO e outro(s)
FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES
FERNANDO JOSE DIVINO
FERNANDO SOUZA SILVA
FERNANDO VILELA RODRIGUES e outro(s)
FRANCIS ESIQUIO CARVALHO MIRANDA
FRANCISCA MARIA PEREIRA MARQUES
FRANCISCO ALVES DE MENDONCA e outro(s)
FRANCISCO FERREIRA DE SIQUEIRA
FRANCISCO ONIRDO ALVES e outro(s)
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA
GABRIEL TORQUATO VANELI
GERALDO VILELA DAMASCENO
GESSICA DE PAULA SILVA e outro(s)
GILMARA VITAR PEREIRA
GISELLY DO CARMO RODARTE
GISLAINE MICHELE MISSENO
GIZELE BOTTREL REIS OLIVEIRA
GLAUCIA REGINA TEIXEIRA TIBURCIO
GLAYTON ALEX LOPES
GLEISON ALVES DE CARVALHO
GUILHERME EMANUEL DE OLIVEIRA
GUILHERME MIKAEL DE OLIVEIRA
GUSTAVO FERREIRA AMORIM e outro(s)
HAMILTON SALGADO VILAS BOAS JUNIOR
HELDER ANTONIO DE CARVALHO
HENRIQUE VILELA AMARAL
HIGOR FERREIRA DE FIGUEIREDO
IRANI APARECIDA DA COSTA BORGES
ISAIAS DOS SANTOS
IVAN SANTOS DE OLIVEIRA e outro(s)
IVANILDO CAMPOS PEREIRA e outro(s)
JADER VILHENA MENDONCA REIS e outro(s)
JAIME DE FARIA e outro(s)
JAKSON PEREIRA BERNARDO
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
JOAO CARLOS BARBOSA SANTANA
JOAO FRANCISCO ALVES
JOAO PAULO BRAGA FERREIRA
JOAO PAULO DE RESENDE PIO 
JOAQUIM RIBEIRO DE ALMEIDA e outro(s)
JOSE ANTONIO DE MELO e outro(s)
JOSE ARIMATEIA DE REZENDE JUNIOR
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BASE PARA CRESCER, PERTO PARA OUVIR E SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

Boas-vindas aos novos cooperados
JOSE AYLTON DE AMORIM e outro(s)
JOSE CARLOS DOS SANTOS e outro(s)
JOSE LAZARINI ANTUNES
JOSE MAURICIO CARDOSO
JOSE REIS FERREIRA
JOSE TALSIZIO PEREIRA
JOSE VICENTE NATAL DOS SANTOS
JOSE WALTER BERTOLINO e outro(s)
JOSE WILSON DA COSTA e outro(s)
JULIANA DE CASTRO ZACARONI
KAROL FREIRE ARAUJO
LAIS HENRIQUE DE PAIVA DIAS e outro(s)
LAIZ MENDONCA FIGUEIREDO
LEANDRO GARCIA VIEIRA e outro(s)
LEANDRO JOSE BECATI
LEO FERNANDES AVILA
LEONEL JOSE PEREIRA
LEONIDAS AMADEU MARQUES e outro(s)
LILIAN CRISTINA ROCHA SOUSA
LINDAURA SIMONE SILVA CARVALHO
LUCAS GABRIEL NUNES
LUCIANA PATRICIA MARQUES e outro(s)
LUCILIA MARIA VIEIRA VILELA e outro(s)
LUIZ FERNANDES PEREIRA
LYCIO MARCIO SAD CADAR
MAIRA DE ANDRADE
MARAISA ANDRADE DE SOUZA e outro(s)
MARCIA APARECIDA DA SILVA e outro(s)
MARCOS ANTONIO AMARAL E OUTRO(S)
MARCOS ROBERTO DA SILVA e outro(s)
MARCOS TEIXEIRA BATISTA e outro(s)
MARCUS VINICIUS SERRA NEGRA COSTA
MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS
MARIA APARECIDA REIS e outro(s)
MARIA DE LOURDES FIDELIS
MARIA DE LOURDES LEMOS ANDRADE
MARIA DO ROSARIO ABREU CAMPOS
MARIA IMACULADA MARTINS CONDE
MARIA INEZ PEREIRA
MARIA JOSE DE SIQUEIRA
MARIA JOSE VILELA REZENDE BERNARDES e outro(s)
MATEUS DE SOUZA ZANIN
MAURILIO VIEIRA MIRANDA
MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA
MIGUEL GOMES DA SILVA
MIGUEL PRADO INACIO
NELIO DOS SANTOS

NELSON DUTRA
NILSON ALVES SOARES
NISIO ANTONIO DE OLIVEIRA
ODECIO ANTONIO LARA e outro(s)
PATRICIA FERNANDES GARCIA
PAULO PEREIRA
PAULO ROBERTO NEVES
PAULO ROBERTO SILVA
PAULO VITOR DAMASCENO
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA
RAFAEL DOMICIANO BARROS
RAFAEL MOREIRA DA SILVA e outro(s)
REGINA APARECIDA DO CARMO
REGINALDO TADEU DE LIMA
REGIS ALBERTO REIS
RENATO DE CARVALHO e outro(s)
RENATO RIBEIRO LIMA
RENATO SOARES ROSA e outro(s)
RODINELE BERNARDES DE MELO e outro(s)
ROGERIO DOS SANTOS SILVA e outro(s)
RONAN DE OLIVEIRA SILVA e outro(s)
SANTOS DUMONT PEREIRA e outro(s)
SEBASTIAO EUGENIO DOS SANTOS e outro(s)
SERGIO PETRIN
SILVANE TEIXEIRA DE LIMA
SILVIA MARIA FIORENTINI REIS
TACIANA PERES SILVA
TACIO PERES DA SILVA
TARCISIO ALVES PEREIRA e outro(s)
TIAGO DE SOUZA
VALERIO EDMUNDO FERREIRA
VALNI AVELAR
VANDERVILSON ALVES TEIXEIRA
VERA LUCIA MACHADO BOTELHO
VITOR FLAVIO ALVES SOUTO
VIVIA CRISTINA BARBOSA SOARES
WAGNER LUIZ FERRARI
WAGNER SOARES DE OLIVEIRA
WALDECI FERNANDES BARBOSA
WALKIRIA MARIA DA SILVEIRA LAZARO
WELINGTON TEIXEIRA DE LIMA e outro(s)
WENE DE JESUS NEVES
WILIAN MARTINS COELHO e outro(s)
WILLIAM TEIXEIRA DE LIMA
WILLIAN JUNIOR DE OLIVEIRA
WILSON CANDIDO DA SILVA
WILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA



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

Mercado de Café
O mês de julho de 2020 pode ser divido em duas par-
tes: antes e depois do dia 22. Até o dia 22, o venci-
mento setembro da bolsa de Nova Iorque trabalhou 
com fechamentos dentro do intervalo de 97,20 c/lb 
e 104 c/lb. Com preços rondando os 100 c/lb, o mer-
cado físico, para um café bebida dura com sessenta 
defeitos, oscilou entre R$ 510 e R$ 540 a saca, com 
dólar oscilando pouco, com preço médio de R$ 5,35. 

No segundo período do mês, o mercado passou por 
um movimento de alta nos preços. Em Nova Iorque, 
o mercado subiu 660 pontos do dia 21 para o dia 22, 
passando de 101,75 c/lb para 108,35 c/lb. Entre os 
dias 22 e 29, o mercado apresentou nova alta e fe-
chou o dia 29 com 111,60 c/lb, representando alta de 
325 pontos em relação ao dia 22. E nos dois últimos 
dias do mês, novas altas foram observadas com o 
mercado fechando em 115,35 c/lb no dia 30 e 118,95 
no dia 31. Portanto, as altas acumuladas entre o dia 21 
e o dia 31 somaram 1720 pontos. 

Atuando na contra mão do mercado em Nova Iorque, 
o dólar recuou a partir do dia 21. Saiu de R$ 5,34 no 
dia 20 e fechou a R$ 5,19 no dia 21. A partir daí osci-
lou pouco e teve a média em R$ 5,17 nos nove últimos 

dias úteis do mês. As altas em Nova Iorque foram mais 
importantes do que a queda do dólar em relação ao 
real e os preços físicos do café subiram do primeiro 
para o segundo período. 

Até o dia 21, a média dos preços físicos foi de R$ 518 
reais a saca do café bebida dura com sessenta defei-
tos. Nos oito dias restantes essa média foi de R$ 553, 
representando um acréscimo médio de 35 reais por 
saca. O detalhe importante é que esses oito dias apre-
sentaram altas consecutivas no preço. Com a quarta 
semana fechando superior à terceira, e essa estando 
superior à segunda, pode-se dizer que trata-se de 
uma valorização consistente nos preços, que de fato, 
mudaram de patamar. 

Parte importante dessa valorização é atribuída ao 
aquecimento da demanda, com aumento do consu-
mo de café sendo observado por duas gigantes do 
mercado: a Starbucks, maior rede de cafeterias do 
mundo; e a Nestlé, empresa líder mundial no merca-
do de café com as marcas Nescafé e Nespresso.

Lúcio Caldeira

C
O

C
A

TR
E

L



TÁ NO
MINUTO

COCATREL

MANTENHA-SE
INFORMADO!

Toda semana um novo 
video com temas

importantes
para produtores e

cooperados Cocatrel.

Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Toda semana um video novo!
Leia o QR Code

com a câmera do seu 
smartphone ou baixe 

um app de leitura de 
QR Code

Minuto Cocatrel #99 - A nova Torrefação
da Cocatrel

Minuto Cocatrel #101- Cocatrel cada vez mais
próxima de você

Minuto Cocatrel #98 - Expocafé 2020 Digital.
Oportunidades para fazer negócio!

Minuto Cocatrel #100 - As soluções fi nanceiras que 
a Cocatrel oferece aos cooperados.

´

´
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Em termos biológicos a variedade é uma categoria de 
classificação inferior à espécie e, portanto, indivíduos 
de uma mesma variedade possuem muitas caracterís-
ticas comuns e algumas diferentes em relação a ou-
tros indivíduos de uma mesma espécie. Assim, den-
tro da espécie Coffea arabica (café arábica) há várias 
variedades, ocorrendo o mesmo no caso da espécie 
Coffea canephora.

No caso da espécie arábica, considerada de melhor 
qualidade, a escolha da variedade a ser cultivada é 
muito importante, visto que é preciso considerar não 
somente as características da planta, mas também sua 
adaptação ao ambiente. As variedades diferenciam-
-se entre si em função de suas características vege-
tativas e produtivas. Em termos vegetativos, as dife-
renças ocorrem em função do porte das plantas, da 
arquitetura, do vigor, da folhagem, do sistema radicu-
lar e da capacidade de resistência: a pragas, doenças 
e à seca. Já em termos produtivos, as variedades são 
diferentes em função de produtividade, formato e ta-
manho dos grãos, cor da casca, época de maturação 
e qualidade de bebida.

No Brasil, as duas variedades de arábica mais cultiva-
das ainda são o Mundo Novo e o Catuai. O Mundo 
Novo apresenta porte alto, boa produtividade e fru-
tos vermelhos. Foi desenvolvido pelo IAC (Instituto 
Agronômico de Campinas) em 1943 a partir do cru-
zamento entre as variedades Bourbon Vermelho e Su-
matra. Possui várias linhagens. O Catuai é originário 
do cruzamento entre o Mundo Novo e o Caturra, com 
objetivo de associar a rusticidade e o vigor do Mundo 

Novo ao porte baixo e à boa capacidade produtiva 
do Caturra. Surgiu a partir de 1949. Há linhagens de 
Catuai Amarelo e de Catuai Vermelho. 

A cultivar Bourbon talvez seja a mais conhecida varie-
dade de café arábica, quando o assunto é a qualidade 
da bebida. Tornou-se conhecida por vencer concur-
sos de qualidade e já é amplamente disseminada na 
“cultura de consumo do café”. Icatu e Catucai também 
tornaram-se conhecidas dos produtores. 

O Icatu é um híbrido entre cafeeiros das espécies C. 
arabica e C. Canephora. São mais vigorosos e mais 
resistentes à ferrugem do que os Mundo Novo e os 
Catuais. O Catucai é uma variedade oriunda do cruza-
mento entre os Icatus e os Catuais. Também buscam 
maior vigor e resistência à ferrugem.

Enfim, são várias as variedades disponíveis para os 
produtores: Acaiá, Acauã, Topázio, Rubi, Sabiá, Arara 
e outros. Na cafeicultura, tudo se inicia com a escolha 
da espécie/variedade a ser cultivada. O produtor ana-
lisa o porte, a produtividade, o potencial para produ-
zir qualidade, a época de maturação e outros fatores, 
como a resistência a pragas e doenças. 

Além disso, o produtor considera as questões relati-
vas à adaptação da variedade. Temperatura, umidade, 
regime e quantidade de chuvas, topografia da área e 
espaçamento desejado. No fim, as variedades preci-
sam ser adaptadas à região.

Lúcio Caldeira

A variedade do caféA variedade do café

E por falar em café...



Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Os tipos de defeitos do café e
seu prejuízo ao produtor.

Recolhimento de embalagens  
vazias de agrotóxicos.

As mudanças na  

cobrança de amostras.

Como retirar amostras  
para análise de solo.



COCATREL TRANSFORMA:
mais tecnologia, eficiência

e transparência nos
processos da cooperativa
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A Cocatrel está em fase de implantação do novo ERP 
(sistema de gestão empresarial). Este grande projeto 
da cooperativa envolveu estudos para a tomada de 
decisão sobre qual seria o melhor sistema para a Co-
catrel, cujo objetivo é integrar todos os departamen-
tos da empresa, com soluções personalizadas que 
proporcionem praticidade na produção, fluidez na 
comunicação interna, transparência e agilidade na re-
solução dos problemas gerenciais diários. 

Pensando na melhoria contínua e na excelência dos 
serviços prestados aos cooperados, a Cocatrel, de-
pois dos estudos finalizados, decidiu trocar o sistema 
de ERP para o SAP, que tem a sigla traduzida para o 
português como Sistemas, Aplicativos e Produtos 
para Processamento de Dados. “O SAP é o melhor 
e mais seguro sistema do mundo na atualidade, por 
atender às normas de governança e compliance exigi-
das internacionalmente e, por conta disso é utilizado 
pelas principais empresas multinacionais. Queremos 
segurança e transparência em todos os processos re-
alizados na cooperativa”, explica Marco Valério Araújo 
Brito, presidente da Cocatrel. 

O SAP é uma ferramenta bastante complexa, uma vez 
que a empresa necessita moldar-se às normas mais 
exigentes de compliance, com necessária segurança 
jurídica, através de implementações de políticas e a 
descrição de processos. O sistema ajuda a controlar 
as falhas de comunicação, que podem gerar má admi-
nistração e grandes perdas para empresas e coope-
rativas. Portanto, a implementação efetiva do sistema 
não é rápida e, por sua complexidade, poderá causar 
alguns transtornos em um primeiro momento, uma 

vez que os colaboradores estarão em fase de adap-
tação.

Essa implementação do SAP ganhou um nome e um 
local específico na cooperativa. O Cocatrel Transfor-
ma reúne os colaboradores-chave, juntamente com 
os consultores, de maneira remota, para treinamentos 
e workshops. Dessa forma os processos vão sendo 
desenhados da melhor maneira possível e sem falhas, 
para que os processos internos da cooperativa tor-
nem-se mais robustos e mais transparentes.

A Cocatrel contratou uma Gestora de Mudanças, Ivi 
Chaves, que vem redesenhando o organograma da 
cooperativa e preparando a capacitação dos colabo-
radores impactados, para torná-la mais funcional e efi-
ciente para todos os seus públicos envolvidos. Dessa 
forma, as potencialidades e necessidades de desen-
volvimento dos colaboradores têm sido identificadas 
e, com o passar do tempo, as pessoas estão sendo 
remanejadas de setores, seja fisicamente, apenas, ou 
até mesmo de cargos. “É importante que o coopera-
do esteja ciente de que muitas mudanças ocorrerão 
para melhor, e que as pessoas com as quais eles es-
tão acostumadas a lidar para determinados serviços, 
talvez não estejam mais ali. Isso se faz necessário e 
contamos com a compreensão e apoio de todos para 
que possamos levar a Cocatrel para um outro patamar 
de prestação de serviços, melhorando os processos 
de negócios e incorporando as melhores práticas de 
governança e compliance oferecidas para a cultura do 
trabalho”, explica Ivi.

Desde março, a implantação do SAP vem acontecen-
do dentro do planejamento proposto. Com base na 
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metodologia Activate, quatro fases ocorrerão até a 
finalização do projeto: Preparar, Explorar, Realizar e 
Implantar. As duas primeiras já foram concluídas com 
sucesso e a Cocatrel está agora na fase Realizar, na 
qual o sistema começa a ser configurado, a partir dos 
processos desenhados na fase anterior, e iniciarão os 
testes e treinamentos dos colaboradores envolvidos.

Vale ressaltar que o novo sistema reunirá todos os 
dados em um banco de dados único, o que vai in-
fluenciar positivamente nas tomadas de decisões dos 
gestores, pois eles terão dados muito mais fidedignos 
e com bastante qualidade para serem analisados a 
partir de 2021.

O setor de Tecnologia da Informação

Um dos setores mais envolvido neste processo todo 
é o de Tecnologia da Informação (TI). Na Cocatrel, o 
setor conta com 7 colaboradores internos, com fun-
ções determinadas. Renato é o gestor, Vandenilson e 
Matheus cuidam da infraestrutura e suporte; James, 
Flávio e Adriano são programadores e desenvolvedo-
res de sistemas e eles contam ainda com o suporte do 
Matheus Carvalho, que é o jovem aprendiz. 

Com a tecnologia cada vez mais presente na estrutu-
ra organizacional das empresas, o profissional de TI 
precisa ter uma visão de negócios muito mais ampla. 
Dessa forma, todos as soluções adotadas para a área 
de TI passam a ter como principal meta a expansão da 
cooperativa, o aperfeiçoamento de seus processos e 
o foco em resultados.

Na Cocatrel, o setor tem desenvolvido muitas funcio-

nalidades, como o Portal do Cooperado, que tem fei-
to a diferença principalmente neste momento em que 
as empresas vêm experimentando mudanças expres-
sivas e, o serviço remoto eficiente, torna-se um gran-
de diferencial competitivo.

Além do Portal do Cooperado, onde é possível emi-
tir guia, imprimir boletos da loja e Unimed, vender 
café, pegar adiantamento, simular venda, consultar 
classificação e os resultados das análises do labora-
tório, um novo serviço foi implementado para melho-
rar a comunicação entre os cooperados e o setor de 
vendas de café, que vem sendo muito demandado, 
especialmente na época da safra. A partir de agora 
será possível realizar todas as transações através de 
um whatsapp corporativo. Basta acessar pelo número 
3266-8200.

Outra importante inovação do setor de TI foi implan-
tação do WMS (Warehouse Management System) nos 
armazéns. Este sistema de gerenciamento dos arma-
zéns permite maior rastreabilidade e controle no ma-
nuseio dos cafés, além de proporcionar a utilização 
de equipamentos mais eficientes e baratos, propor-
cionando economia.

O departamento de TI não para de inovar e a implan-
tação do SAP chega para agregar muito valor ao se-
tor. “Além de patronizar os processos da Cocatrel e ga-
rantir bastante transparência, o SAP traz credibilidade 
junto aos bancos e também o acesso a todos os bene-
fícios do universo de inovação e tecnologia compatí-
veis com o SAP. São muitas ferramentas funcionais que 
vão realmente transformar a maneira da cooperativa 
prestar seus serviços aos cooperados”, afirma Renato 
Vigato, gerente do departamento de Tecnologia da 
Informação da Cocatrel.



Precipitação e Temperatura Média Curva de Incidência de Phoma – Safra 2020

Figura 01 Figura 02

E COMO FOI A SAFRA 19/20?
Analisando a Figura 01, nota-se que as chuvas foram bem distribuídas durante o ano de 2020, apresentando 
maior frequência de dias chuvosos, proporcionando maior umidade e menor temperatura média (devido à maior 
nebulosidade). Por isso, a mancha de Phoma (Phoma tarda) apareceu de forma antecipada ao modelo histórico 
e com níveis de danos acentuados, causando desfolhas importantes nos meses de JAN-MAR. Assim, devemos 
redobrar a atenção no manejo da doença, visto que temos maior inóculo inicial e maior pressão da doença 
durante o período de colheita do cafeeiro. 
Portanto, é importante o uso da pulverização pós-colheita do cafeeiro, que visa a proteção contra as doenças, 
a fim de garantir a diminuição de possíveis estruturas de resistência dos fungos e aumento substancial 
de problemas para a próxima florada.

RECOMENDAÇÃO SYNGENTA
A aplicação em pós-colheita, com o Priori Top (0,4) + Ochima (0,4) + Auge (2,0) logo após a derriça dos 
grãos, é recomendada com objetivo de garantir o efeito curativo e protetor em uma mesma aplicação. Assim, 
teremos a ação de três grupos químicos diferentes: um triazol (Difenoconazol) + estrobilurina (Azoxistrobina) + 
Cúprico (Ação multissítio), garantindo a máxima proteção.

43,8%

DICA TÉCNICA PÓS-COLHEITA DO CAFÉ

PRIORI TOP, FLORADA PROTEGIDA, 
PRODUTIVIDADE GARANTIDA.

É sabido o quanto é grande a interação das principais doenças com o 
clima, pois elas dependem diretamente das condições de temperatura 
e umidade para seu desenvolvimento e reprodução, podendo acelerar 

ou não sua incidência no campo.

Quando analisada, no decorrer de alguns anos, a curva de progresso 
dessas doenças, observa-se um padrão de evolução ao longo do 

tempo, ou seja, de acordo com a época do ano e o estádio fenológico 
da planta é esperado um comportamento para cada uma dessas 

doenças no campo.
Mas essa curva pode mudar de uma safra para outra, pois quando 

analisamos a curva de progresso da incidência de Phoma tarda
(Figura 02), observa-se que a partir de março/abril, com a diminuição 
da temperatura e ainda com bastante umidade, há um aumento da 

incidência dessa doença.



PRIORI TOP®

Florada protegida, 
produtividade garantida.

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

Flexibilidade: Pode ser usado em 
diferentes estádios da lavoura

Potência: Combinação de 2  
ingredientes ativos que potencializam o 

controle com residual

Priori Top®. Proteção de ponta a ponta.
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Rocambole Salgado
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Uma ótima opção para agradar a família toda, o in-
grediente principal para deixar o recheio de dar água 
na boca é o delicioso Queijo Prato Cocatrel, que 
você encontra nos mercados da região ou na Cafe-
teria Cocatrel.

Ingredientes: 

• 600 g de carne moída
• 1 pacote de creme de cebola
• 1 ovo
• 1/2 xícara de farinha de rosca
• 6 fatias de presunto
• 6 fatias de queijo prato Cocatrel
• Orégano a gosto (opcional)
 
Modo de preparo

1. Misture a carne moída com o creme de cebola, o 
ovo e a farinha de rosca.
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2. Abra um pedaço de papel laminado de mais ou 
menos 50 cm em uma mesa, abra a massa de car-
ne moída sobre o papel laminado até forma um 
retângulo não muito fino.

3. Coloque as fatias de presunto e as de queijo pra-
to Cocatrel.

4. Enrole o rocambole com a ajuda do papel lami-
nado.

5. Com o mesmo papel laminado, cubra o rocam-
bole e leve ao forno.

6. Asse o rocambole por 20 minutos, coberto pelo 
laminado.

7. Abra e deixe assar mais um pouco até dourar.

8. Acompanhe com batatas douradas (opcional) 





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 abril de 2020. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Couto Coqueiral 78.948

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 62.280

3 2859 Estevan Mário de Rezende Reis Carmo da Cachoeira 60.162

4 5462 Tarcísio Junqueira Figueiredo Coqueiral 29.364

5 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 27.176

6 915 Antônio Rodrigues de Figueiredo Neto Três Pontas 14.674

7 18697 Jose Donizete F. e Outros Campos Gerais 9.829

8 4921 Miguel Archanjo Figueiredo Santana da Vargem 8.503

9 258 Sebastião Carlos Sarto Três Pontas 8.185

10 24930 Eli Castelar De Araújo Nepomuceno 7.534

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 3038 José Maria Penha Nepomuceno 24

2 3158 Vicente Luiz Silvestrini Nepomuceno 37

3 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 48

4 5757 Sérgio Lucio Moura Nepomuceno 54

5 5845 Terezinha Silva de Jesus Nepomuceno 73

6 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 98

7 5096 Vitor Carlos de Abreu Nepomuceno 121

8 4916 Célio Vitor de Oliveira Três Pontas 128

9 23694 José de Oliveira Campos Gerais 129

10 1080 Geraldo Magela Pereira Três Pontas 135

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 1065 Edivando José Pereira Campos Gerais <1

2 5569 Antonio Expedito da Silva Nepomuceno 3

3 5320 Joaquim Antonio da Silva Nepomuceno 3

4 5780 Vitor Sérgio Pereira Nepomuceno 3

5 5845 Terezinha Silva Jesus Nepomuceno 4

6 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 5

7 19896 Epamig Três Pontas 5

8 28796 Alex Souza Lima Nepomuceno 5

9 3395 Edenisio Vitor Pereira Campos Gerais 7

10 5901 Lucio Rodriguesde Abreu Nepomuceno 7

Ranking do leite jun/20
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Atualmente, o leite, para ser caracterizado como de boa qualidade, deve apresentar as seguintes características: 
composição química adequada, reduzida contagem de células somáticas (CCS), contagem bacteriana total (CBT) 
e ausência de agentes contaminantes (antibióticos, pesticidas, adição de água e sujidades).

Parabéns aos produtores que destacaram-se no mês de abril de 2020. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Couto Coqueiral 86.300

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 75.592

3 2859 Estevan Mário de Rezende Reis Carmo da Cachoeira 57.278

4 5462 Tarcísio Junqueira Figueiredo Coqueiral 34.683

5 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 30.171

6 915 Antônio Rodrigues de Figueiredo Neto Três Pontas 15.511

7 18697 Jose Donizete F. e Outros Campos Gerais 11.327

8 4921 Miguel Archanjo Figueiredo Santana da Vargem 9.800

9 24930 Eli Castelar de Araújo Nepomuceno 9.082

10 24930 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 8.272

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 3038 José Maria Penha Nepomuceno 20

2 2023 Antonio Elizeu de Souza Três Pontas 53

3 5757 Sérgio Lucio Moura Nepomuceno 53

4 5882 Edson Pereira Nepomuceno 74

5 5780 Vitor Sérgio Pereira Nepomuceno 79

6 2703 Glenildo José Reis Naves Carmo da Cachoeira 83

7 20811 Vicente de Paula Silva Nepomuceno 96

8 3158 Vicente Luiz Silvestrini Nepomuceno 102

9 28796 Alex Souza Lima Nepomuceno 103

10 19084 Evanilson Mesquita da Silveira Coqueiral 111

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno <1

2 5882 Edson Pereira Nepomuceno 3

3 21622 Everson Rodrigues Silva Nepomuceno 3

4 5569 Antonio Expedito da Silva Nepomuceno 3

5 2703 Glenildo José Reis Naves Carmo da Cachoeira 4

6 2423 Adão Reis Pinto Nepomuceno 4

7 2884 Vicente de Paula Silva Nepomuceno 5

8 5462 Tarcisio Junqueira Figuereido Coqueiral 5

9 5320 Joaquim Antonio da Silva Nepomuceno 5

10 5780 Vitor Sérgio Pereira Nepomuceno 6

Ranking do leite jul/20 LA
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MGS Paraíso 2

Desenvolvida para atender a uma demanda de mer-
cado para qualidade de bebida, essa cultivar é re-
sultante do cruzamento entre Catuaí Amarelo IAC 30 
com Híbrido de Timor UFV 445-46. Apresenta porte 
baixo, frutos de coloração amarela quando maduros, 
sementes graúdas e maturação semi precoce. É uma 
excelente variedade que tem apresentado adaptação 
a diversos locais de Minas Gerais, principalmente no 
Sul de Minas e no Cerrado Mineiro.

Apresenta excelentes produtividades tanto para o 
cultivo irrigado quanto sequeiro. Em talhão comercial 
conduzido pela EPAMIG no Campo Experimental de 
Três Pontas, em sistema de cultivo sequeiro a cultivar 
MGS Paraíso 2 obteve produtividade média de 52,9 
sacas ha-1 em três colheitas, em espaçamento 3,7 x 
0,7 m. Já no Campo Experimental da EPAMIG de São 
Sebastião do Paraíso essa cultivar alcançou em três 
safras, produtividade média de 54,3 sacas ha-1, no es-
paçamento de 3,3 x 0,7 m. Além disso, apresenta boa 
resposta à colheita mecanizada e à poda.

Novas cultivares de café 
da EPAMIG

A elevada qualidade de bebida dessa cultivar tam-
bém tem despertado interesse nos cafeicultores que 
se dedicam à produção de cafés especiais. O aroma 
é adocicado, com sabor de frutas vermelhas, acidez 
prazerosa, corpo aveludado, com ótima doçura. Ven-
cedora do Prêmio Região do Cerrado Mineiro por 
dois anos consecutivos (2015 e 2016), a bebida ob-
teve 87,79 pontos na prova de xícara pela escala da 
Associação de Cafés Especiais (SCA). Em investigação 
sobre a qualidade de bebida de grupos de genóti-
pos de café arábica submetidos ao processamento 
via úmida, a MGS Paraíso 2 apresentou nota final de 
91,75 pontos, sendo classificado como um café ex-
cepcional dentro da classificação da SCA.

Considerando o porte baixo, recomendam-se plan-
tios em renque mecanizado de 4 a 6 mil plantas ha-1 
(espaçamento entre plantas entre 0.5 a 0.7 metros e 
maior que 2.8 metros entre ruas). Possui tolerância a 
ferrugem, porém recomenda-se a aplicação de fungi-
cidas.
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cial produtivo, principalmente nos primeiros ciclos de 
produção, essa cultivar pode exibir algum depaupera-
mento, caso os cafeeiros não sejam adequadamente 
nutridos. Muito responsivo a tecnologia da irrigação.

A MGS Aranãs é indicada para o Sul de Minas e Vale 
do Jetinhonha, porém deve se evitar o plantio em re-
giões de altitude elevada, próxima a 1000 metros. Pos-
sui excelente vigor vegetativo desde a fase de viveiro, 
com excelente desenvolvimento inicial. Boa resposta 
a colheita mecanizada. Maturação média semelhante 
aos Catuaís. É recomendada para espaçamento entre 
ruas maior de 3 metros e entre plantas variando de 
0,6 a 0,8 metros, dependendo do local de cultivo e 
sobre as tecnologias utilizadas. Apresenta moderada 
resistente à ferrugem, o que auxilia no manejo da do-
ença no campo, porém não dispensa aplicações de 
fungicidas. 

Vanessa Castro Figueiredo – Pesquisadora EPAMIG
Juliana Costa de Resende – Pesquisadora EPAMIG

MGS Aranãs

A cultivar MGS Aranãs, é derivada do cruzamento en-
tre Icatu IAC H3851-2 e Catimor UFV 1603-215. Os 
frutos, quando maduros, são de coloração vermelha 
e apresenta, como uma das principais características, 
a peneira média alta, chegando a mais de 70% dos 
grãos com peneira 17/64 e acima. Em testes para qua-
lidade de bebida, análise sensorial pelos critérios de 
classificação da bebida preconizados pela Brazil Spe-
cialy Coffee Association (BSCA), a cultivar MGS Aranãs 
demonstrou excelente potencial chegando a 88 pon-
tos e com notas de frutas secas (damasco), apresen-
tando bom corpo e finalização agradável.

Em talhão comercial conduzido pela EPAMIG no Cam-
po Experimental de Três Pontas, em sistema de culti-
vo sequeiro a cultivar MGS Aranãs obteve produtivi-
dade média de 48,8 sacas ha-1 em quatro colheitas, 
em espaçamento 3,2 m x 0,7 m. Em São Gonçalo do 
Sapucaí foi de 40 sacas ha-1. No município de Araxá 
a produtividade da cultivar chegou a 60 sacas ha-1, 
média de três safras. Por apresentar elevado poten-

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG
Campo Experimental de Três Pontas/CETP
Rodovia Três Pontas/Santana da Vargem, km 06 Zona Rural - Caixa Postal: 91
CEP: 37190-000 Três Pontas/MG
Tel.: (35) 3266-9009 ou 3266-9010 - email: cetp@epamig.br
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Toda propriedade cafeeira, a princípio, deveria se organizar e planejar a partir de um dado momento, defini-
do pela necessidade, a renovação periódica de suas lavouras de café. Isto normalmente acontece, quando se 
observa que determinado talhão, ou alguns talhões, têm sua produtividade bastante reduzida, considerando 
as médias de dois anos.  Para a tomada de decisão de qual ou quais talhões podar, torna-se muito importante 
conhecer o custo de produção da saca de café, para definir sem errar, quais talhões serão podados, ou até 
arrancados, dando lugar a uma nova lavoura.  Sugere-se uma programação de renovação anual em torno de 
10-15% das lavouras, para não comprometer muito a queda de produção em anos de poda, mantendo assim a 
propriedade com seu parque cafeeiro sempre produtivo.

A partir daí, o caminho para a renovação passa inevitavelmente pelas podas e/ou arranquio/replantio. Então, 
qual tipo de poda adotar?  Recepa,  decote, decote+esqueletamento,  apenas desponte,  capação ou a  ppa(po-
da parcial do arbusto), esta última já abordada em publicação anterior de nossa Revista.  O estado da lavoura, 
como maior ou menor “cinturamento”, perda de saia, excesso de brotação,  produtividade baixa, falhas, por 
exemplo, serão indicadores para o tipo de poda, ou simplesmente em função da necessidade de um planeja-
mento prévio de safra zero já definido pelo produtor.

Renovação da lavoura cafeeira para 
altas produtividades

TÉ
C
N
IC
O

 Recepa: poucos meses após Produção após recuperação da copa pela recepa 

Decote+Esqueletamento : logo após 01 ano após  

Fotos acima: Café Point                                                                    



Aliado ao tipo de poda, exceto para ppa, devemos dar 
atenção à condução da desbrota, no caso de cortes a 
alturas que possamos executá-las.  Isto se torna funda-
mental para alcançarmos altas produtividades, no que 
diz respeito ao manejo/condução da desbrota.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍNDICE
DE

CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)
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Segundo pesquisas realizadas pelo PROCAFÉ, pre-
cisamos em torno de 5.000 a 7.000 hastes/ha, para 
altas produtividades, logicamente, sem desconsi-
derar os demais tratos nutricionais/fitossanitários 
necessários de acordo com a carga pendente.  No 
caso de lavouras adensadas, cuja produção se con-
centra predominantemente no terço superior das 
plantas, podemos deixar dois brotos/planta, neste 
caso, às vezes até ultrapassando 7.000 hastes/ha.

Sendo assim, vale considerar todas informações 
acima como ferramentas em nossa tomada de de-
cisão, objetivando alcançar os melhores resultados 
em produtividade e  lucro, imprescindível à sobre-
vivência em qualquer atividade. 

E neste sentido, nos colocamos à disposição do 
cooperado a fim de colaborar para uma boa e as-
sertiva decisão.

Colaboração: Eng°Agr°Augusto C M Gomes (Dep-
to Técnico Cocatrel)

Espaçamento da 
lavoura (m)

Stand original Stand após poda-condução

plantas/ha Núm hastes
Brotos /
planta

Núm hastes /
plantas

4 x 2 1.250 1.250 2 2.500

4 x 1 2.500 2.500 2 5.000

4 x 0,7 3.571 3.571 1 a 2 5.357

4 x 0,5 5.000 5.000 1 5.000

3,5 x 1 2.857 2.857 2 5.714

3,5 x 0,7 4.081 4.081 1 a 2 6.122

3,5 x 0,5 5.405 5.405 1 5.405

Quadro 1 - Espaçaçamento, número de hastes iniciais e núme-
ro de brotos/cova/ha a conduzir após a desbrota. ( F u n d a -
ção Procafé)
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já estão formadas e, portanto, fase em que a broca 
perfura o fruto, podendo ovipositar no fruto. O nível 
de controle é se 3% de frutos broqueados.
 
Bicho-mineiro – Perileucoptera coffeella

A mariposa do bicho-mineiro é uma das pragas do 
café que apresenta asas brancas na parte dorsal. Sua 
postura ocorre durante a noite, colocando um ovo por 
folha, e durante o dia permanece na parte inferior das 
folhas. Nas infestações, a lagarta penetra na folha e 
aloja-se entre as duas epidermes, começando a ali-
mentar-se e a construir minas, daí o nome bicho-mi-
neiro. A ocorrência do bicho-mineiro está condiciona-
da a diversos fatores. Entre esses fatores destacam-se 
as condições climáticas, sendo que a precipitação 
pluvial e a umidade relativa do ar influenciam nega-
tivamente na população da praga, ao contrário da 
temperatura, que exerce influência positiva; também 
a presença ou ausência de inimigos naturais e dife-
renças de espaçamentos favorecem às infestações 
dessa praga do café. A larva do bicho-mineiro eclode 
de 5 a 21 dias após a postura, e penetram nas folhas 
ficando entre as duas epidermes e consequentemen-
te causam diminuição da área fotossintética e provo-
cam queda das folhas. O período larval desta praga 
do café dura de 9 a 40 dias, formando um casulo em 
forma de X, no baixeiro do cafeeiro. Já o período de 
pupa dura de 5 a 26 dias e os adultos sobrevivem em 
média cerca de 15 dias.

A amostragem de bicho-mineiro em cafeeiros de até 
3 anos de idade deve ser realizada quinzenalmente 
no início quando os primeiros danos aparecem nas 
folhas e neste caso, o controle do bicho-mineiro deve 
ser iniciado quando for encontrado 30% ou mais de 
folhas minadas nos terços médio e superior das plan-
tas de café.

Referência: Pragas do café: as principais pragas no 
contexto do MIP. Agropós.
Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira- departamen-
to técnico COCATREL

A planta de café é uma planta perene C3 que possui 
ramos laterais primários longos e flexíveis contendo 
também ramos secundários e terciários. Seus ramos 
podem ser divididos em ramos ortotrópicos, que 
crescem verticalmente e os ramos plagiotrópicos que 
crescem horizontalmente e são os ramos que origina-
ram as flores e consequentemente os frutos de café.
Inúmeras são as pragas do café de importância eco-
nômica encontradas atacando a cultura no campo. 
Podem prejudicar o desenvolvimento e a produção 
das plantas e devem ser constantemente monitoradas 
no campo, para que sejam adotadas as medidas de 
controle a fim de que o nível de dano econômico das 
pragas seja respeitado.
 
Broca-do-café – Hypothenemus hampei

A broca-do-café é uma das pragas do café bastante 
prejudicial ao cafeeiro e ataca os frutos em qualquer 
estádio de maturação. As infestações da broca-do-ca-
fé podem ser influenciadas por diversos fatores, tais 
como o clima, a colheita, o sombreamento, o espaça-
mento e a altitude. Níveis a partir de 20% de infesta-
ção são prejudiciais a produtividade e qualidade do 
café. Os machos da broca-do-café possuem o com-
portamento de não saírem dos frutos onde se origi-
nam. Já as fêmeas, após o acasalamento, perfuram a 
região da coroa, ovipositam em câmaras feitas nas se-
mentes. Após 4 a 10 dias da postura, nascem as larvas 
e passam a broquear as sementes degradando o inte-
rior dos frutos de café. O período larval é de 14 dias, 
o período de pupa é de 7 dias em média, sendo que 
o desenvolvimento completo dura de 27 a 30 dias. Os 
prejuízos causados pela broca-do-café afetam a clas-
sificação e beneficiamento do mesmo, comprometen-
do a bebida do ponto de vista comercial.

A forma mais adequada para acompanhar a infes-
tação da broca-do-café e para a tomada de decisão 
dos métodos de controle a serem utilizados é fazer a 
amostragem mensal dessa praga do café, no cafezal 
principalmente no período de novembro até cerca de 
70 dias antes da colheita. Outra sugestão é iniciar a 
amostragem quando os frutos estiverem na fase de 
chumbo e chumbões, período em que as sementes 
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As principais pragas no contexto
do manejo integrado de pragas
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Dicas da PM: Segurança rural
Desde o início deste ano de 2020, a Polícia Militar 
de Três Pontas e Santana da Vargem, têm realiza-
do um trabalho de aproximação da Polícia Mili-
tar com os produtores rurais destes municípios, 
criando uma Rede de Proteção Rural.

A “Rede de Proteção Rural” tem por base a filo-
sofia de polícia comunitária e busca conquistar a 
confiança e o engajamento das pessoas, basean-
do-se no fato de a natureza humana considerar 
que quando uma ideia é defendida coletivamen-
te, esta exerce maior influência do que quando é 
exposta solitariamente.

A ideia essencial é: “o produtor alerta; o produ-
tor participativo”, oportunidade em que cada 
produtor, seja morador, proprietário ou funcio-
nário de determinada propriedade rural, passará 
a ser uma “câmera viva”, atuando de forma mútua 
e comprometida, alertando a todos os integran-
tes da Rede de Proteção Rural, sobre a presença 
de pessoas e veículos suspeitos, por intermédio 
de aplicativos para celulares, ligações no 190, e 
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outras estratégias, impedindo que infratores se 
utilizem do fator surpresa e dificultando, assim, 
sua atuação.

Nesse contexto, é importante que seja mantida 
uma conexão com a polícia, garantindo o repas-
se de informações diretas aos agentes que com-
põem o sistema de Defesa Social, os quais, por 
sua vez, direcionarão suas atuações pontualmen-
te, onde for necessário.

Este trabalho já está produzindo frutos através 
desta integração, pois tem-se alcançado reduzir 
os índices criminais tanto em Três Pontas, quanto 
em Santana da Vargem.

Além disto, deste o início da safra de café, a Po-
lícia Militar tem intensificado suas ações de pre-
venção na área rural, tanto com operações diur-
nas, quanto com operações noturnas, tudo isto 
visando o combate ao crime e a redução dos ín-
dices criminais, a fim de aumentar a sensação de 
segurança do produtor rural.

Fonte: Polícia Militar de Três Pontas
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A Polícia Militar de Minas Gerais possui desde 
2006 em seu portfólio global de serviços a 
Patrulha Rural, um serviço destinado à prevenção 
e repressão criminal no campo, que atua de acor-
do com as necessidades dos moradores e produ-
tores rurais alinhadas às particularidades 
de cada região, de forma integrada com a 
comunidade na busca de estratégias 
de prevenção. 

190

PATRULHA

RURAL

Conheça a

FIQUE SEGUROFIQUE SEGURO

Vistorie periodicamente a sua propriedade, 
verificando cercas, animais e possíveis sinais 
que indiquem a presença de estranhos;

Dispositivos eletrônicos de segurança 
como alarmes e câmeras podem ser 
úteis para inibir criminosos.
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PRODUTOR

RURAL

Dicas para o

FIQUE SEGUROFIQUE SEGURO



EXECUTAR NÃO É TUDO,
COMUNIQUE-SE !
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E Um jovem executivo estava saindo do escritório 

quando vê o presidente da empresa com um 
documento na mão em frente a máquina de “picotar” 
papéis.
 
– Por favor, diz o presidente, isto é muito im-
portante pra mim, e minha secretária já saiu. 
Você sabe como funciona esta máquina?

– Lógico, responde o jovem executivo! Imedia-
tamente tira o papel das mãos do presidente, 
liga a máquina, enfia o documento e aperta um 
botão.
 
– Excelente meu rapaz! Muito obrigado... Eu preciso 
só de 1 cópia. Onde sai?
 
Executar não é tudo!!! Pense, pergunte, espere a res-
posta, analise e então execute.
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Benefícios:

A abóbora japonesa é um alimento rico em fibras, 
vitaminas e diversos nutrientes. Dentre suas proprie-
dades mais conhecidas, podemos citar a alta con-
centração de betacaroteno. Esse composto pode 
ser convertido em vitamina A pelo corpo. Ela apre-
senta ainda vitaminas do complexo B, vitaminas C e 
E, potássio e ferro. Assim, a abóbora cabotiá é um 
forte aliado contra o envelhecimento.

O betacaroteno é um antioxidante e, como já dito, 
tem a capacidade de se transformar em vitamina A, 
um composto essencial para nossa saúde, capaz de 
interagir com os glóbulos brancos saudáveis e, con-
sequentemente, influenciar diretamente na saúde 
dos olhos, da pele e cabelo.

Ela ajuda ainda no fortalecimento de ossos e dentes, 
bem como o fortalecimento dos músculos. Propor-
ciona benefícios à saúde do coração, além de ajudar 
no emagrecimento. Afinal, as vitaminas do comple-
xo B ajudam a transformar os carboidratos e gordu-
ras em energia.

Ela pode ser assada, cozida na pressão ou no va-
por, consumida em forma de purê, sopas, tempurá, 
molhos e até mesmo em pratos mais requintados, 
com tortas, doces, sobremesas. As sementes e a 
casca também possuem qualidades nutricionais e 
são indicadas para consumo.

Os principais produtores de abóboras do País são: 
Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina e Goiás, que juntos respondem por uma pro-
dução de aproximadamente 338.492 toneladas 
por ano de abóbora.

A abóbora cabotiá só produz frutos se polinizada 
com pólen proveniente de plantas de morangas e/
ou abóboras cultivadas intercaladas às plantas de 
cabotiá. Isto se faz necessário porque as plantas de 
cabotiá são macho-estéreis, não produzindo pólen.

Abóbora
Banana-nanica, caju, carambola, 

kiwi, laranja-pera, lima, maçã, 
mamão, mexerica, morango e 

tangerina.

Agrião, alho-poró, brócolis, chicória, 
coentro, couve, couve-flor, erva-do-
ce, escarola, espinafre, mostarda e 

rúcula.

Frutas verduras
É ÉPOCA DE QUE?

Abóbora, abobrinha, cará, cenou-
ra, ervilha, fava, inhame, mandio-

ca, mandioquinha, nabo, pimentão 
e rabanete.

legumes
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Porção de 100g  Total  VD*

valor energético 38,6 kcal 1,9 %

carboidratos 8,4 g 2,8 %

proteínas 1,7 g 2,3 %

gorduras totais 0,5 g 1,0 %

gorduras saturada 0,1 g 0,5 %

gorduras trans 0,0 g ** %

fibra alimentar 2,2 g 8,7 %

sódio 0,0 mg 0,0 %



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

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

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

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

- Fusca modelo 1600, ano 83. Único dono, peças ori-
ginais em ótimo estado. Contato: Helena (35) 9 9932-
5299.

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

- Um tanque de armazenamento e resfriamento de 
leite, marca Etscheid, com capacidade de 800 litros, 
trifásico. Tratar com Gimenez: (35) 99895-2531.
- Uma ordenha com dois conjuntos, do tipo balde ao 
pé. Tratar com Gimenez: (35) 99895-2531.

- Criatório Jr está com reprodutores da raça índio 
gigante, de boa genética, disponível para a venda. 
Filhos do reprodutor Heitor Di 104 cm , reprodutor  

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.

Heitor da genética Guareí – SP.  O criatório Jr  fica na 
Capoeirinha, Nepomuceno. Interessados  na aquisi-
ção dos índios gigantes, tratar no (35) 997148465.

- Vende-se carro A5X Mitsubishi 2.0 ano 2013/2014. 
Ótimo estado de conservação. Único dono. Tratar (35) 
9 9971-7780. Lourdes.

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

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

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

- Duas glebas, unidas, de terra – 122 ha, sendo uma 
gleba de 4 ha de café, o resto formado em pastagens 
braqueirão, cercada de água de queda natural.  A ou-
tra, com 1.42 ha – formado de pastagens. É possível 
que sejam plantados aproximadamente 12 alqueires 
de café. A propriedade fica a 5km de Santana da Var-
gem – estrada para Coqueiral. Tratar: (35) 99931-1263.

-Rancho em Córrego do Ouro - Campos gerais, com 
1500m com casa, luz ,30m de distância da água. Acei-
ta-se troca por caminhão ou camionete. Tratar 99845-
6493.

-Adubadeira Miname ano 2002. Bom estado de con-
servação. Tratar 9.9887-6205.

- Casa no bairro Ouro Verde, situada à rua Nepomuce-
no, 356. Tratar com Adilson (35) 99955-8000.

- Penagos, ano 2016, 6 mil litros/hora. Tratar com Flá-
vio, no telefone: 99813-1953.

- boleadeira/elevador de saco Pinhalense, seminova. 
Tratar com Gilson no telefone 99821-0330.
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PROCURA-SE

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

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

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

VENDE-SE OU TROCA-SE

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

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

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

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

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

- Sítio de 12 hectares no município de Campos Gerais 
(estrada entre Três Pontas e Campos Gerais), no Cas-
calho. Tratar: 98842-7391 ou 99866-3241.

ALUGA-SE

COMPRA-SE

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

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- Apartamento em Belo Horizonte, na rua Prof. Mora-
es - Savassi (20m do pátio Savassi e próximo ao curso 
Determinante). Tratar: 35 98855-9963 ou 98621-9524 
ou 35 3265-2451.

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

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

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

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

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

- 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. Tra-
tar 31 99637-8451.
 
-Galpão em Varginha 450m² instalações elétricas e 
hidráulicas novas. Av. Manoel Diniz 645, Industrial JK. 
Tratar 31 99637-8451. 

- Aluga-se apartamento em Belo Horizonte, Rua Pro-
fessor Moraes, 501, apto 104. 3 quartos. Fone 3265-
2451 (próximo ao Pátio Savassi)

- Barracão de 200m² em Santana da Vargem, na Av 
Nelson Pereira Vilela. Tratar (35) 99971-6661
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DOA-SE

- 3 cachorras mestiças pitbull, porte médio e bravas. 
Tratar com Gilberto ou Larissa nos telefones 99823-
2349 ou (zap) 98469-2129.

- 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



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 
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ser capazes de discordar sem serem desagradáveis 
e/ou desagregadores. E devem fazê-lo pelo bem 
da empresa, seguindo inclusive as normas de con-
duta. O fato é que empresas que valorizam os “ho-
mens-sim” podem estar a caminho do fracasso. 

Outra dica importante é evitar o debate entre pes-
soas e pensar em termos de debates de ideias. 
Esse é o caminho para se criar uma cultura de res-
ponsabilidade coletiva. E requer a criação de um 
ambiente em que é possível questionar e debater. 

De fato, os líderes devem considerar o conflito 
construtivo como parte saudável e necessária para 
o melhoramento contínuo da capacidade competi-
tiva da empresa. Isso porque a consequência acaba 
sendo um entendimento maior sobre as opções es-
tratégicas melhorando as tomadas de decisão. 

Enfim, os melhores líderes sabem como aproveitar 
as críticas e os debates. Sabem o valor da discor-
dância e valorizam empregados sinceros. Sabem 
que no fundo, há algo muito errado com as empre-
sas em que todos dizem sim.

Viva o conflito: a discordância construtiva
por Lúcio Caldeira

Aceitar conflitos e discordâncias na empresa é 
fundamental para o sucesso. Diretores e gerentes 
devem estimular seus subordinados a dizer o que 
realmente pensam. Fácil de dizer e difícil de fazer. 
Mas o fato é que essa abordagem que estimula o 
conflito de ideias é importante porque proporciona 
um debate que ajuda a encontrar o melhor cami-
nho, a testar ideias e a se preparar para obstáculos. 

Uma empresa sem conflitos é uma empresa mor-
ta. Ninguém discorda, ninguém contesta. O pen-
samento dos dirigentes é simplesmente imposto e 
perde-se a oportunidade de fazer as pessoas e a 
empresa crescer. Diante dos questionamentos, das 
dúvidas e até da oposição, as pessoas são obriga-
das a melhorar. Precisam argumentar melhor, de-
senvolver raciocínios mais elaborados e a realizar 
análises mais bem fundamentadas. O achismo per-
de espaço e o profissionalismo ganha força. 

Questionamentos são vitais para o crescimento e 
desenvolvimento organizacional. Nesse sentido, 
os líderes precisam aceitar e até estimular conflitos 
construtivos em suas empresas, e liderados devem 
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BASE PARA CRESCER,

PERTO PARA OUVIR E

SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

RASTREABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

CONFIANÇA




