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Um novo ciclo inicia-se na Cocatrel. Realizamos a 
Assembleia Geral Ordinária, com a presença de 
nossos cooperados, onde pudemos, com toda 
transparência, explicar as realizações da coopera-
tiva e também aprovar todas as contas referentes 
ao ano de 2018.

O bom trabalho realizado proporcionou à Coca-
trel sobras de quase R$ 11 milhões, sendo que 
metade desse valor será distribuída para nossos 
cooperados, de acordo com a movimentação de 
cada um na cooperativa. Poderá ainda ser utiliza-
do para quitar dívidas ou para compras nas lojas 
da Cocatrel. Dessa maneira, a fidelidade e o com-
prometimento do cooperado com a Cocatrel são 
premiados.

Mais uma edição da Fecom foi realizada com mui-
to sucesso. Com foco nos negócios e entreteni-
mento para a família, a feira recebeu quase 4 mil 
visitantes, que puderam realizar ótimas compras, 
além de se divertir com as atrações como a mini 
fazendinha Reino Encantado, e seus mini animais, 
e a contação de histórias com a Adriana Galo.

Nosso corpo técnico esteve presente para auxiliar 
os cooperados a fecharem excelentes compras de 
maquinários e também de defensivos, que esta-
vam com excelentes condições favoráveis na troca 
por café. Aliás, o departamento técnico da Coca-
trel é o assunto da matéria de capa dessa edição 
da Revista, que apresenta os nossos profissionais 
para que vocês conheçam quem presta assistência 
mais perto de suas propriedades.

A 26ª edição da Revista Cocatrel chega com muita 
informação, notícias, matérias técnicas e entreteni-
mento para todos.

Tenham todos uma ótima leitura!
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A BORRA DE CAFÉ
CONTRA A DENGUE!

A borra de café produz um efeito que 
bloqueia a postura e o desenvolvimento dos 

ovos do Aedes aegypti. Saiba mais!
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FEIRAS E EVENTOS 9

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Assembleia demonstra com trans-

parência aos cooperados sobras 
de quase R$ 11 milhões, explica 

realizações de 2018 e aprova contas 
do ano. 

FECOM
Com o foco nos negócios e o entrete-
nimento para a família, a feira recebeu 

quase 4 mil visitantes, que puderam 
realizar excelentes compras, além de se 

divertir com outras atrações.

DEPARTAMENTO TÉCNICO
Estruturado e em expansão, o Depar-

tamento Técnico está cada vez mais 
próximo de você.

MARCA EXPOCAFÉ
Cessão da marca Expocafé é passada 
para Cocatrel e fortalece ainda mais a 
parceria público-privada. 

CHOCOLATE COCATREL
Para compor seu portfólio de presentes 
e ainda agregar valor ao café e ao leite, 
produtos recebidos dos nossos coopera-
dos, a Cocatrel criou sua própria linha de 
chocolates.

COLHEITA MECANIZADA
SELETIVA DO CAFEEIRO
A colheita mecanizada do café, além de 
ser uma técnica economicamente interes-
sante, apresenta também um comporta-
mento seletivo, ou seja, proporciona a co-
lheita de grande quantidade de frutos em 
estádios mais avançados de maturação.

CAPA21

CURIOSIDADE36

TÉCNICO 30

COCATREL10

PRODUTOS 19



Negociar bem é a melhor forma de mitigar riscos.
O uso de parte da colheita como moeda 

de troca na cafeicultura é algo histórico, 
mas essa modalidade vai ganhando cada 
vez mais importância estratégica como 
ferramenta para obtenção de negociações 
mais lucrativas e mitigação de riscos. 
Sobretudo porque o sucesso na atividade 
está intrinsicamente relacionado à 
agregação de valor e à redução de custos 
da produção. Hoje, a troca de produtos 
por insumos ou serviços é uma forma de 
travar preços e evitar os efeitos das 
variações cambiais. No segmento de 
agroquímicos, esse modelo vem ganhando 
força ano a ano. 

Exemplo dessa expansão vem da BASF. 
Antes que dezembro de 2018 terminasse, 
as negociações pagas com produção, 
considerando todas as culturas, já 
representavam 40% do faturamento total 
da companhia. Em 2017, esse índice 
era de 30%. A progressão desses índices 
eleva também as metas, inclusive em 
relação à redução de riscos. “É um modelo 
muito representativo que temos buscado 
bastante, inclusive para proteção das 
movimentações cambiais”, afirma Renata 
Sebastiani, engenheira-agrônoma e trader 
sênior da empresa. Ela conta que essa 
modalidade já é utilizada pela BASF há 
cerca de dez anos.

Na prática, o cafeicultor avalia qual é 
sua necessidade em termos de insumos, 

quais são os produtos que precisa e em que 
quantidades. No momento da compra, 
faz-se a avaliação do custo dos insumos e 
da cotação do café, e o lastro da negociação 
futura é a Cédula do Produtor Rural (CPR). 
O pagamento será feito lá na frente, após a 
colheita. “Isso dá um respiro ao produtor, 
porque ele consegue fazer o investimento 
no momento que precisa e paga só quando 
colher”, comenta Renata. “Garantimos a 
entrega do produto com antecipação, 
financiando a safra do produtor.”

Com o objetivo de transformar o barter 
no principal pilar das negociações com os 
produtores de café, a BASF intensificou 
seus esforços para ampliar os lançamentos 
de soluções tecnológicas, a comunicação 
com o setor e também oferecer novas 
modalidades de operação. “A partir deste 
ano, por exemplo, o cafeicultor pode fixar o 
preço por um, dois ou três anos na operação 
com a BASF. Inclusive, oferecemos um 
desconto a mais para quem optar pelo 
prazo mais longo”, comenta Stael Prata, 
gerente de Marketing Cultivos e Portfólio de 
Milho e Café. “O produtor assegura os 
ganhos em termos de preço e a BASF 
ganha em fidelidade. Nosso objetivo é fazer 
com que o cafeicultor se lembre da 
excelência da BASF toda vez que pensar 
em barter”, acrescenta. 

Há um terceiro personagem muito 
importante nessa negociação. O café que 

a BASF recebe como pagamento dos 
insumos é repassado a uma trade que 
finaliza a operação vendendo a commodity 
ao mercado. “Aí fechamos a triangulação 
do conceito de barter”, diz Renata. Segundo 
a agrônoma, é grande o espaço para 
evoluir nesse processo, pois o conceito 
ainda não está totalmente difundido. “Todo 
mês temos visita a campo para mostrar o 
que é a troca, como funciona. Cada dia 
é um novo desafio”, acrescenta. Uma das 
preocupações da empresa com a 
divulgação institucional do barter é deixar 
claro aos cafeicultores e ao mercado que 
os ganhos são coletivos. 

Esse trabalho tem evoluído bastante 
com o avanço tecnológico no segmento das 
negociações agrícolas. E para aproveitar 
essa melhoria, a BASF conta com três 
traders que fazem a capacitação das 
diversas equipes envolvidas com o negócio, 
desde o pessoal de venda até os 
profissionais de comunicação. “Também há 
treinamentos diretos com os clientes por 
meio das cooperativas, nas próprias 
fazendas e com as revendas agropecuárias. 
É fundamental termos esse alinhamento 
estratégico com quem está na outra ponta e 
tem o contato direto com o cafeicultor, 
até porque o número de produtores é 
muito grande e estão bastante 
pulverizados”, comenta Prata. O objetivo é 
que o setor aproveite ao máximo os 
benefícios dessa operação.

Quem conhece 
a solução de troca
de café da BASF
não troca por nada.   
Novas opções de Troca BASF.
Mais qualidade para sua lavoura. 

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 
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Dentro dos valores da governança cooperativa, com foco na trans-
parência e aproximação com o cooperado, a Cocatrel realizou, pela 
primeira vez, uma pré-assembleia geral ordinária (AGO). A cidade 
escolhida como piloto para esse importante projeto foi Carmo da 
Cachoeira.

As pré-assembleias são mecanismos formais de governança, visto 
que um de seus principais objetivos é garantir transparência e pres-
tação de contas ao cooperado, dono da cooperativa, sobre as con-
dições econômico-financeiras e sociais da organização.

“Sabemos que a presença de cooperados de fora de Três Pontas 
nas assembleias é complicada por diversos fatores, por isso, a partir 
desse ano, demos início à realização das pré-assembleias, com o 
objetivo de chegarmos até o maior número possível de cooperados. 
Em 2019, fizemos apenas em Carmo da Cachoeira, mas a ideia é, 
daqui para frente, expandir para outras filiais”, afirma Marco Valério 
Araújo Brito, diretor-presidente da Cocatrel.

No dia 12 de março, os cooperados de Carmo da Cachoeira compareceram ao evento e puderam tirar suas dúvidas, diretamente com 
os diretores e conselheiros presentes, e conhecer as principais ações realizadas pela Cocatrel em 2019, bem como o balanço do exer-
cício 2018.

AVISOS

Pré-assembleia em Carmo da Cachoeira

Condições:
Limite: média de depósitos de café nos últimos 3 anos.
Financiamento de Material de Colheita: R$20,00/saca
Financiamento de Sacaria: R$ 4,00/saca
Produtos vendidos: materiais de utilização durante a colheita, de segurança do trabalho, roçadeiras, derriça-
deiras, determinadores de umidade e sacaria.

Restrição de crédito:
- Para qualquer título vencido há mais de 20 dias.
- Para novos associados ou associados que não movimentaram café nos últimos 3 anos, o limite deverá ser 
solicitado ao departamento de Crédito e estará sujeito à aprovação.
- Aumento de limite também deverá ser solicitado ao departamento de Crédito com a comprovação do au-
mento de safra, sujeito à aprovação. Observação: A sacaria financiada e depositada será bonificada em 100 
%, até o limite de 100 sacas, a R$ 4 (R$ 400). A diferença de preço mais o excedente da sacaria adquirida, 
juntamente com os encargos devidos, será cobrado no vencimento (30/10/2019).
- Após a contratação do financiamento de material de colheita e até o seu vencimento, será descontado em 
cada saca de café vendida (safra 2019/2020) o valor de R$ 20, que será amortizado no referido financiamento.

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

Início do Financiamento: 15/04/2019
Término do Financiamento: 31/10/2019



“Dentro da plataforma de negócios da Cocatrel, temos traba-
lhado para valorizar nossos cooperados em todos os sentidos. 
Precisamos ter prestação de serviços eficiente, desde a área 
técnica, até nas lojas, feiras, oficinas e laboratório de análises, 
pagar bem na comercialização dos cafés, reduzir custos admi-
nistrativos, realizar nossos negócios com segurança, para ter-
mos bom faturamento, sobras e poder distribuir essas sobras 
para nossos cooperados. É com esse foco que estamos nos 
empenhando ao máximo para nortear a nossa gestão”, afirma 
Marco Valério Araújo Brito, diretor-presidente da Cocatrel.

O Conselho Fiscal eleito para o mandato 2019 ficou assim 
constituído: Eugênio Machado Piedade, Luciane Botrel Rosa 
Vilela, Marcos Lasmar Toti, Reiler Botelho Scalioni, Ricardo 
Antônio Barbosa Lima e Vagner Teixeira Reis.
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No dia 19 de março, a Cocatrel realizou Assembleia Geral 
Ordinária. No auditório, lotado por cooperados, os assuntos 
previstos no edital, como a prestação de contas da atual ad-
ministração, a destinação das sobras do exercício 2018 e a 
eleição dos componentes do Conselho Fiscal, foram aprova-
dos.
 
Em 2018 a Cocatrel bateu recordes de recebimento de café 
e também de novos cooperados. Todo o trabalho realizado 
pela nova gestão resultou em recorde de faturamento, e con-
sequente sobra de R$ 10.902,118 (dez milhões, novecentos e 
dois mil e cento e dezoito reais). Metade deste valor será des-
tinada aos fundos previstos em estatuto e os outros 50% (R$ 
5.451.059), distribuídos aos cooperados de acordo com suas 
movimentações financeiras (comercialização de café, cereais 
e leite) na cooperativa.

É importante ressaltar que, mesmo em ano de preço baixo, o 
produtor, cooperado da Cocatrel, pôde contar com a comer-
cialização garantida, rápida e eficiente de seus cafés, segu-
rança nos armazéns, menos custo com fretes, uma vez que a 
cooperativa passou a receber cafés em todas as suas filiais, e 
ainda receber de volta quase 5 milhões e quinhentos mil reais 
em sobras, o que não é comum em outras cooperativas e a 
Cocatrel já vem realizando há sete anos.

Sobras de aproximadamente R$ 11 milhões são
 destaque em assembleia realizada pela Cocatrel

Integração e informação marcam o lançamento do grupo 

mulheres que produzem
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Ufla cede marca
Expocafé para a Cocatrel
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Em evento realizado na Universidade Fede-
ral de Lavras (Ufla), nno dia 13 de março, a 
Cocatrel recebeu, das mãos do diretor do 
Inova Café, Luiz Gonzaga Castro Júnior, e 
do pró-reitor de Extensão e Cultura, João 
José Marques, no ato representando o rei-
tor José Roberto Soares Scolforo, a cessão 
da marca Expocafé.

A cessão da marca para a Cocatrel fortalece 
ainda mais a parceria público-privada, dei-
xando a feira mais consistente e com gran-
des perspectivas de crescimento.

“Estamos extremamente felizes com essa 
cessão de marca. Sabemos que a Expocafé 
é uma feira que dissemina conhecimento e 
traz a academia e as inovações para dentro 
do universo da cafeicultura. Portanto, todos 
ganham com a parceria púbico-privada, 

sobretudo o produtor. Podemos avançar ain-
da mais em nossos projetos, garantindo sua 
sucessão e perpetuando esse belo legado”, 
declarou Marco Valério Araújo Brito, diretor-
presidente da Cocatrel.

A Expocafé é gerida por um comitê, forma-
do pela Universidade Federal de Lavras (Ufla), 
pela Cooperativa dos Cafeicultores de Três 
Pontas (Cocatrel), pela Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e 
pela Prefeitura Municipal de Três Pontas. Em 
conjunto, todos tomam decisões, mas a orga-
nização da feira, assim como já tem aconte-
cido nos anos anteriores, continua sob a res-
ponsabilidade da Epamig.

A 22ª edição da Expocafé acontece entre os 
dias 14 e 17 de maio, no Campo Experimental 
da Epamig, em Três Pontas.



Com o tema “Onde a cooperação produz bons negócios”, a 6ª Fecom aconteceu nos dias 26, 27 
e 28 de março, em Três Pontas, e recebeu, durante os três dias de feira, quase 4 mil pessoas, entre 
cooperados e visitantes. As escolas da cidade tiveram a oportunidade de levar cerca de 2 mil crian-
ças para as recreações que também aconteceram na Fecom, totalizando cerca de 6 mil visitantes. 
Com foco na comercialização de insumos, maquinários e implementos agrícolas, a 6ª edição da 
feira buscou, ainda, englobar toda a comunidade, com atrações para a família inteira.

Os mais de 60 expositores puderam apresentar seus produtos que, de maneira geral, tornam o dia 
a dia na lavoura muito mais prático e mais rentável, com ganho de tempo e produtividade. Em con-
trapartida, os produtores puderam contar com o barter, como uma das condições de pagamento, 
optando por trocar seus cafés em mercadorias, adquirindo os insumos e os maquinários desejados.

Além das negociações, a 6ª Fecom contou com atrativos para toda a comunidade. A fábrica de 
brinquedos Estrela, presente com um estande cheio de brinquedos e recreações, recebeu a conta-
dora de histórias Adriana Galo, que fez uma série de apresentações para as crianças, presentes nos 
três dias da feira, e aproveitou para guiá-las pelo Espaço Cocatrel, mostrando, de maneira lúdica e 
divertida, a importância do homem do campo e do agronegócio para a região. Além disso, a Mini 
Fazendinha Reino Encantado agradou a todos com seus pequenos animais, como mini cavalos, 
vacas e até uma lhama.

Bons negócios e
muitas atrações 

garantem o sucesso da
6ª edição da Fecom
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“A Fecom é um evento consolidado e importante para a região, não é atoa que estamos na 6ª 
edição da feira. Aqui o produtor tem a oportunidade de visitar mais de 60 estantes e optar pelo 
produto que considerar melhor, pagando preços diferenciados, através de financiamentos ou pela 
troca de café. Nas feiras temos as melhores condições de mercado, atreladas às melhores tecno-
logias, que ficam à disposição do produtor”, explica Marcelo Resende, gerente técnico de Vendas 
da Cocatrel.

“A cafeicultura está passando por uma fase difícil, mas conseguimos, a partir de muito trabalho, 
trazer boas condições para nossos cooperados, que compareceram e realizaram bons negócios. 
A missão da Cocatrel é proporcionar soluções viáveis para esses produtores e, as feiras que reali-
zamos e participamos são momentos em que nossos cooperados conseguem fazer boas trocas e 
adquirir o que há de melhor no mercado, com preços especiais”, afirma Marco Valério Araújo Brito, 
diretor-presidente da Cocatrel.

A 7ª edição da Fecom, com foco na comercialização de defensivos e fertilizantes, acontece em se-
tembro, em Três Pontas e em todas as filiais da Cocatrel. Antes disso, entre os dias 15 e 17 de maio, 
acontece a Expocafé, que vem trazendo ótimas oportunidades de negócios, muita informação e 
grandes novidades para o cafeicultor.



Hospital Unimed 
Três Pontas

Tecnologia e qualidade para 
cuidar da sua saúde.

Mais um excelente motivo para
você ser cliente Unimed

(35) 3266-8100

Av. Nilson José Vilela, 230
Esperança - Três Pontas
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Curso Cafés Especiais: Gestão da Qualidade

No dia 20 de março, a Cocatrel deu início ao 
curso “Cafés Especiais: Gestão da Qualidade”. 
No primeiro módulo, os cooperados tiveram 
instruções sobre a colheita mecanizada, visando  
a produção de cafés de qualidade, com o pro-
fessor Fábio Moreira, da Ufla.

O objetivo do curso, formatado em parceria 
com o Grupo Unis, é capacitar os cooperados 
para a produção de cafés especiais e aprimo-
rar a gestão de suas fazendas. Antes voltado 
apenas para a produção de especiais, o curso 
foi ampliado para que os produtores pudessem 
melhorar os processos de gestão e produção do 
café em suas propriedades.

O próximo módulo, “pós colheita e qualida-
de de cafés”, com o instrutor Gustavo Rennó, 
acontecerá nos dias 25 e 26 de abril, e tratará 
de assuntos como manejo de terreiro, secagem 
estática, formas de processamento fermenta-
ções controladas, dentre outros.
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A cooperativa chega na cidade para fomentar o agro-
negócio no município e auxiliar os produtores da re-
gião, levando sua plataforma de serviços e expertise, 
que englobam loja, assistência técnica, oficina mecâ-
nica, laboratório de análises de solo e folhas, aluguel 
de colhedoras, feiras, entre outros.

O local escolhido para a sede da Cocatrel Guapé foi 
o antigo armazém Cunha Melo, cujo proprietário, Os-
vander Cunha, optou por não trabalhar mais com al-
guns segmentos de café e confiou à Cocatrel a missão 
de dar continuidade às atividades no município. O 
local está passando por reformas para receber a loja, 
enquanto o armazém está funcionando normalmente.

Para que os produtores de Guapé pudessem se inte-
grar e conhecer melhor a cooperativa, uma série de 
palestras, em parceria com a Giroagro, foi realizada 
em algumas comunidades rurais, e alguns produtores 
tiveram a oportunidade de visitar a feira de negócios 
e o armazém da Cocatrel, em Três Pontas.

O endereço da Cocatrel Guapé é Avenida Projetada, 
694, Jardim Alto Sumaré. O telefone de contato é: 
(35) 99877-5409.

Guapé é a mais nova
filial da Cocatrel



FMC SOJA

A agricultura está em nosso 
DNA. Investimos em tecnologia, 
pesquisa, inovação e estamos 
sempre ao seu lado para entender  
o que você precisa. 

Este é o nosso jeito, acreditamos  
que a produtividade vai além de  
fazer mais, está em fazer junto.

www.fmcagricola.com.brVem conversar com a gente.

É MAIS PRODUTIVO
QUANDO A GENTE
FAZ

FC_0025_18P_Anuncio_CampanhaSoja_RevCocatrel_20x25_AF1.indd   1 17/01/19   10:39



Na sequência, Paula Magalhães, da Fazenda Recanto, forma-
da em Comércio Exterior, Q-grader e parte da 5ª geração da 
família na fazenda, deu seu relato sobre sua experiência e os 
resultados que obteve por lá.

Apresentando um case de sucesso da Fazenda Recanto, em 
relação à pós colheita, Paula mostrou que é extremamente 
importante para a cafeicultura a troca de experiencias e as 
boas práticas entre os produtores.

Dando continuidade, a palestra ficou a cargo de Cintia Ma-
tos, presidente da Aliança Internacional das Mulheres do Café 
(IWCA), que trouxe para o ciclo de palestras ainda mais infor-
mação, falando sobre as ações da IWCA e motivando ainda 
mais as mulheres com a palestra: Mulher em Ação e Reação. 
Ela também apresentou as líderes da IWCA no Sul de Minas.

A professora, jornalista e socióloga Isabelle Anchieta e a pro-
dutora rural Mariselma Sabbag serão as responsáveis por 
unir as mulheres da região, produtoras, trabalhadoras rurais, 
Q-graders, baristas, donas de cafeterias, entre outras ligadas 
ao café, com o objetivo de fortalecer o contato, trocar expe-
riências, oferecer capacitações e oportunidades de negócio.

Para concluir o evento, Mariana Proença, especialista em café, 
diretora de redação da Revista Espresso e curadora da Sema-
na Internacional do Café, falou sobre o tema: “a trajetória das 
mulheres no café - como podemos fazer a diferença”, Mariana 
Proença contou um pouco da sua experiência com o grão e 
falou sobre as últimas tendências de consumo.

O resultado desse segundo encontro superou as expectativas 
dos participantes e garantiu espaço para debates e boas co-
locações envolvendo as mulheres na cadeia do café, deixan-
do um gostinho de quero mais. O próximo evento do grupo 
Cafeína Cocatrel deverá acontecer em maio, em Três Pontas, 
durante a maior feira do agronegócio café, a Expocafé.
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Foi realizado no dia 15 de março, em Três Pontas - MG, o II En-
contro das Mulheres do Café, organizado pela Cocatrel.

Cerca de 120 mulheres compareceram ao evento, que aconteceu 
no auditório da cooperativa e destacou, sobretudo, o papel da 
mulher no cenário da cafeicultura, desde a produção e gestão 
até o consumo final.

Em uma breve apresentação, a jornalista da Cocatrel, Ana Luisa 
Leite, falou sobre a cooperativa e também sobre o grupo Cafeí-
na, formado por suas cooperadas, que atualmente somam 21% 
do quadro social da cooperativa, com o objetivo da troca de in-
formações, conhecimento, capacitação e maior aproximação da 
gestão da Cocatrel.

Além disso, o diretor técnico-
-industrial da Cocatrel, Fran-
cisco de Paula Vitor Miranda, 
entregou o prêmio de “Cafei-
cultora Inspiração do ano” à 
cooperada Giovana Benassi, 
que, com uma história de mui-
tos desafios, motivou todas as mulheres presentes no encontro.

A primeira palestra foi proferida por Aline Teixera, cooperada da 
Cocatrel que reside há anos na Austrália e que, no clima de um 
bate-papo bem descontraído e motivador, falou sobre a impor-
tância de uma boa gestão, gerenciamento da produção e suces-
são na cafeicultura.

A segunda palestra foi ministrada pela diretora-presidente da 
Amecafé Mantiqueira, Iraci de Fátima Carvalho, que trouxe con-
sigo mais de 40 mulheres da Amecafé para assistirem ao ciclo de 
palestras. Iraci, que é produtora e formada em Geografia, falou 
sobre o tema: Mulheres e Negócios.

2º Encontro das Mulheres do 
Café traz informação de quali-
dade para produtoras
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A safra está chegando e é papel importante da Cocatrel deixar o cooperado informado sobre 
certificações, clima, leis trabalhistas, gestão da produção e da propriedade, sucessão, além 
de todos os procedimentos para o correto manejo da produção do café.

Por tudo isso, os meses de março e abril foram escolhidos para um ciclo itinerante de pa-
lestras, dias de campo e informações úteis ao produtor, que estão acontecendo em várias 
comunidades e filiais da Cocatrel, com a participação de empresas que são parceiras da coo-
perativa nesse projeto.

“É muito bom quando a cooperativa traz instruções e informações para a gente. Precisamos 
estar sempre atualizados e essas palestras e dias de campo nos ajudam a cuidar melhor da 
produção, das nossas propriedades e ainda andar na linha com as leis. Ter os diretores e a 
equipe da Cocatrel aqui é importante porque eles mostram que estão preocupados com os 
cooperados e trazem informações sobre o funcionamento da cooperativa. Acho que isso tem 
que acontecer sempre”, diz Antônio José, cooperado da Cocatrel.

Confira as datas dos próximos eventos na página 18.

Ciclo de palestras Cocatrel
Cooperados informados e capacitados 
para o início da safra
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ADRIANO JOSE MACHADO

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ANDRADE

EDENIO PEREIRA FREITE

EDINALDO PEREIRA BARBOSA FERNANDO DOS REIS

HELENA DE ARAUJO

JOSE ADEMAR BERNARDES

JOSE AFONSO DA SILVA

LISDETE GONÇALVES PINHEIRO

LUIS CARLOS GARCIA REIS

MARCEL BRITO TARGINO

MARCILENE OLIVEIRA LOPES

MARLUCIO PEREIRA DA COSTA

THIAGO NATALINO DUTRA TEIXEIRA

VALZONI FRANCISCO DE ASSIS

WILLIAM BRAGA DE OLIVEIRA

Boas-vindas aos
novos cooperados

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

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

1 VISÃO
Ser reconhecida mundialmen-
te como a melhor e mais se-
gura cooperativa de café para 
fazer negócio e totalmente in-
tegrada com o cooperado.

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

3



C
O

C
A

TR
E

L

Próximos eventos

23/04 - Nepomuceno
Local: Comunidade da Capoeirinha
Horário: 19h

24/04 - Três Pontas
Local: Auditório Cocatrel
Horário: 18h30

29/04 - Carmo da Cachoeira
Local: Serra Rica
Horário: 19h

07/05 - Santo Antônio do Amparo
Local: Restaurante Zé do Carmo
Horário: 19h

14/05 - Três Pontas
Local: Comunidade das Esmeraldas
Horário: 19h          

25/04  e 26/04
Pós-colheita e qualidade de cafés
Local: Auditório Cocatrel e fazendas
Horário: 8h às 12h - 13h às 17h
Professor: Gustavo Rennó

30/05
Overview sobre degustação de cafés especiais
Local: Auditório Cocatrel
Horário: 8h às 12h - 13h às 17h
Professora: Cecília Sanada

15, 16 e 17 de maio 
Local: Fazenda da Epamig
Horário: 8h às 18h

PRODUTOR:
FIQUE ATENTO ÀS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

CURSO DE CAFÉS ESPECIAIS:
GESTÃO DA QUALIDADE

EXPOCAFÉ
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Um lançamento de dar água na boca
CHOCOLATE COCATREL

Para compor seu portfólio de presentes 
e ainda agregar valor ao café e ao leite, 
produtos recebidos de seus cooperados, 
a Cocatrel criou sua própria linha de cho-
colates. As três opções a venda, em table-
tes de 90 gramas, são: café, meio amargo 
e ao leite.

O carro chefe do trio, o Chocolate com 
Café Cocatrel, possui em sua formulação 
caramelo crocante de café, feito a partir 
do café especial Marsala da linha Mon-
três. O Marsala foi especialmente selecio-
nado para essa receita pois possui notas 
de chocolate, avelã e amêndoas, e o ca-
ramelo produzido a partir dele, unido ao 
chocolate meio amargo, resulta em uma 
explosão de sabor na boca, além de um 
aroma irresistível.

O Chocolate Ao Leite Cocatrel é macio, 
saboroso e conta com a cremosidade de 
um autêntico chocolate ao leite, daqueles 
que derrete suavemente na boca, para 
satisfazer os paladares de adultos e crian-
ças. 

O Chocolate Meio Amargo Cocatrel foi 
produzido especialmente para quem re-
almente ama chocolates mais fortes e de 
alta qualidade. Impossível não se deliciar 

com essa opção, especial para quem não 
resiste àquele sabor mais marcante do 
cacau.

A linha de chocolates Cocatrel pode ser 
encontrada, a partir deste mês, na Cafe-
teria Cocatrel e também na loja online 
(www.cocatrel.com.br), com entrega para 
todo o País.

Os chocolates, os cafés e todos os outros 
produtos que compõem a linha de pre-
sentes da Cocatrel são entregues pelos 
Correios. Dessa forma, o cliente poderá 
desfrutar, com segurança, do sabor e da 
qualidade dos produtos Cocatrel.
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A Cocatrel possui um departamento técnico 
estruturado e em constante expansão, com 
profissionais especializados nas mais diferen-
tes áreas, composto atualmente por 21 profis-
sionais, entre Técnicos Agrícolas e Engenheiros 
Agrônomos, que desenvolvem diariamente um 
trabalho direcionado ao campo, com a presta-
ção de assistência a seus cooperados. 

Para garantir a sustentabilidade dos coopera-
dos e também da própria cooperativa, os 20 
representantes técnicos de vendas (RTVs) pres-
tam assistência, de qualidade e gratuita, aos 
cooperados de todas as filiais. Além deles, a 
Cocatrel destinou um agrônomo extensionista, 
para visitas pré-agendadas, a fim de assegu-
rar o manejo correto e acompanhamento das 
lavouras. A visita desse agrônomo, especifica-
mente, tem um pequeno custo para os coope-
rados.

Outra boa notícia é que a cooperativa conta, 
agora, com um agrônomo para a cultura dos 
cereais, que foi contratado para prestar toda 
a consultoria relacionada a essas culturas, que 
anualmente vem se expandindo na nossa re-
gião.

O departamento técnico desenvolve seu traba-
lho baseado em divisão por área de atuação, 
totalizando, em média, 400 cooperados aten-
didos, mensalmente, além dos atendimentos 
realizados nos plantões nas lojas.

Entre os serviços prestados, podemos citar: visi-
tas técnicas, acompanhamento de lavouras de 
café e cereais, recomendações de adubações, 
pulverizações foliares, interpretações de análi-
ses de solo e folhas, comercializações de insu-

mos, regulagens de equipamentos, acompa-
nhamento do plantio de cereais, certificações 
dos cooperados, a exemplo do 4C e CAFE 
PRACTICES, e dos armazéns (UTZ, Rainforest 
Alliance), interpretação de resultados de aná-
lise de potabilidade da água, realização de 
palestras, workshops e dias de campo sobre 
os mais diferentes assuntos técnicos.

O principal objetivo do departamento téc-
nico é instruir o produtor a realizar o melhor 
manejo, tanto nutricional quanto fitossanitá-
rio, na sua lavoura, gerando um produto de 
qualidade e, consequente, sustentabilidade, 
diminuição do custo de produção, além da 
geração de renda.

Os agrônomos estão passando constante-
mente por treinamentos, a exemplo dos cur-
sos de atualizações da Fundação Procafé, 
curso sobre pós-colheita com um dos maio-
res especialistas na área, Bruno Ribeiro, trei-
namento sobre tecnologia de aplicação, além 
dos mais diferentes treinamentos relaciona-
dos aos insumos comercializados na Cocatrel. 
Assim, a intenção da cooperativa é ter um 
grupo técnico de qualidade e atualizado.

A capacitação dos cooperados é outra função 
do departamento técnico, que realiza pales-
tras nas mais diferentes comunidades rurais, 
com a parceria de outras empresas, apresen-
tando os serviços da Cocatrel e instruindo os 
produtores sobre temas específicos da pro-
dução, gestão das propriedades e tudo o que 
diz respeito à cafeicultura.

Conheça, então, quem são os técnicos mais 
próximos de você:

Departamento Técnico
Conheça quem são os profissionais
que estão mais próximos de você

Os agrônomos da Cocatrel estão alocados em todas as filiais da cooperativa, 
a fim de obter maior proximidade com os cooperados, para atendê-los com 

objetividade e eficiência.



Rodrigo Luiz 
Henrique Flávio Samir

Augusto

Miller Marcelo
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Os profissionais do 
Departamento Técnico
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Marco
Antônio Antônio Jr.

Carlos
Alberto Roberto Erik



Luiz
Claudio

Felipe
Paulo 
José Anderson Bruno HenriqueMarcelo
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Os profissionais do 
Departamento Técnico
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Guilherme 
Fonseca

Guilherme 
Botelho Thamiris Denilson Eduardo
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THAMIRIS BANDONI PEREIRA
– Engenheira Agrônoma - Coordenadora 
de Certificações (Três Pontas)
- Engenheira Agrônoma (Ufla)
- Mestre e doutora em Agronomia/Fitotec-
nia (Ufla)
- Curso de sustentabilidade pelo Senar
- Treinamento do código de conduta e sis-
tema de certificação/serviços 4C

CARLOS ALBERTO MESQUITA RABELLO
JÚNIOR
- Representante Técnico de Vendas (Três 
Pontas)
- Engenheiro Agrônomo (Esacma)
- MBA Gestão estratégica inteligência em 
negócios (Unis)

MARCELO RESENDE CAMPOS
– Gerente Técnico Comercial (Três Pontas)
- Engenheiro Agrônomo (Unifenas)
- Experiência comercial na Bayer (15 anos), 
Cheminova (6 anos) e Dupont (2 anos)
- Dom Cabral

BRUNO DE OLIVEIRA PAIVA
– Representante Técnico de Vendas (Nepo-
muceno)
- Engenheiro Agrônomo (Unis)
- Tecnólogo em cafeicultura/técnico agríco-
la (IFSuldeMinas Muzambinho)
- Pós graduação: Gestão do agronegócio 
(FIA/Ascafe)

MILLER INÁCIO PEREIRA LIMA
- Representante Técnico de Vendas (Nepo-
muceno)
- Engenheiro Agrônomo (Unis)
- Técnico em segurança do trabalho (Unis)
- Pós graduação: Segurança do trabalho 
(Unis)

LUIZ CLÁUDIO MIRANDA NOGUEIRA
– Representante Técnico de Vendas (Três Pon-
tas)
- Engenheiro Agrônomo (Ufla)
- Especialização em cafeicultura empresarial 
(Ufla)

FLÁVIO ANDRADE SIQUEIRA
- Representante Técnico de Vendas (Carmo da 
Cachoeira)
- Engenheiro Agrônomo (Unis)

ANDERSON SODRÉ DE OLIVEIRA E SOUZA
- Representante Técnico de Vendas (Três Pon-
tas)
- Engenheiro Agrônomo (UEPG)
- Pós-graduação: Cafeicultura empresarial 
(Ufla)

PAULO JOSÉ MESQUITA SOUZA
- Técnico Agrícola (Santana da Vargem)
- Técnico em agropecuária (IFSuldeMinas Mu-
zambinho)
- Administrador (Faceca)
- Pós-graduação: Cafeicultura (Unis)

ERIK DINIZ CARNEIRO
- Técnico Agrícola (Córrego do Ouro)
- Técnico agrícola (IFSuldeMinas Muzambi-
nho)
- Cursando Engenharia Agronômica (Facica)

GUILHERME FONSECA E SILVA
- Técnico Agrícola (Coqueiral)
- Técnico em agricultura (IFSuldeMinas Incofi-
dentes)
- Técnico em meio ambiente (IFSuldeMinas 
Muzambinho)
- Cursando Engenharia Agronômica (Unis)

FELIPE OLIVEIRA MONTEIRO
- Técnico Agrícola (Santo Antônio do Amparo)
- Técnico em agricultura (IFSuldeMinas Bam-
buí)
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- Cursando Administração (Universidade 
Anhanguera)

MARCOS ANTÔNIO MENDONÇA DE PAU-
LA FILHO
- Representante Técnico de Vendas (Ilicínea)
- Engenheiro Agrônomo (Ufla)
- Especialização Cafeicultura (Procafé)

GUILHERME BOTELHO RODRIGUES
- Técnico Agrícola (Nepomuceno)
- Técnico em agricultura e zootecnia (IFSulde-
Minas Machado)
- Técnico em cafeicultura (IFSuldeMinas Mu-
zambinho)
- Cursando Engenharia Agronômica (Unis)

ROBERTO FELICORI RODRIGUES
- Representante Técnico de Vendas (Três Pon-
tas)
- Engenheiro Agrônomo (Esacma)
- Pós-graduação: Proteção de plantas (UFV)

EDUARDO PIEDADE GARCIA
- Representante Técnico de Vendas (Três Pon-
tas)
- Engenheiro Agrônomo (Ufla)
- Pós graduação: Administração rural (Ufla)

AUGUSTO CÉZAR MARTINS GOMES
- Engenheiro Agrônomo (Todas as regiões)
- Engenheiro Agrônomo (UFGO)
- Curso Adequação ambiental na cafeicultura 
(Universidade do Café/FIA)
- Curso Conservação e recuperação de nas-
centes e áreas degradadas (Universidade do 
Café/FIA)

SAMIR OLIVEIRA MADEIRA
- Técnico Agrícola (Santo Antônio do Amparo)
- Técnico em agricultura e zootecnia (IFMG 
Bambuí)
- Curso Certifica Minas

ANTÔNIO SCATOLINO MENDES JÚNIOR
- Representante Técnico de Vendas (Coquei-
ral)
- Engenheiro Agrônomo (ESACMA)
- Curso de Fertilidade do solo (Unis)
- Curso de Cafeicultura/Plano estadual de 
qualificação profissional

DENILSON ESTEVES DE OLIVEIRA
- Engenheiro Agrônomo (Três Pontas)
- Engenheiro Agrônomo (Ufla)
- Técnico em agropecuária (Escola Estadua 
Lima Duarte)
- Especialização em solos e meio ambiente 
(Ufla)
- Consultor técnico do programa de controle 
de qualidade em análise de solo de Minas 
Gerais
(Profert)

HENRIQUE RODRIGO FRANCISCO
- Representante Técnico de Vendas (foco em 
cereais)
- Engenheiro Agrônomo (IFSuldeMinas Mu-
zambinho)
- Técnico em agropecuária (IFSuldeMinas 
Muzambinho)

LUIZ HENRIQUE ALMEIDA
- Representante Técnico de Vendas (Ilicínea)
- Engenheiro Agrônomo (Cesep)
- Técnico em agricultura (EAFM/agrotécnica 
de Machado)
- Manejo integrado de pragas (IFET/Macha-
do)

RODRIGO MARTINS DA SILVA
- Técnico Agrícola - (Carmo da Cachoeira)
- Técnico agrícola (IFSuldeMinas Muzambi-
nho)
- Especialização em Cafeicultura (Procafé)
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Como havíamos mencionado no artigo publicado 
na edição 24 da Revista Cocatrel, a constituição 
de uma pessoa jurídica para absorver o patrimô-
nio rural da família, além de possibilitar uma me-
lhor organização do patrimônio e facilitar a sua 
transferência, pode trazer
eficiência fiscal para operação rural.

Quando se fala na constituição de uma pessoa 
jurídica dentro de um planejamento sucessório, 
acredito que muitos pensam na constituição de 
uma holding, que muitas vezes é confundida com 
o próprio planejamento.

Na prática, a holding nada mais é do que uma 
pessoa jurídica que pode ser constituída no for-
mato de sociedade anônima, sociedade limitada 
ou EIRELI e que tem por objeto a administração 
de bens imóveis próprios e/ou de participação 
em outras sociedades.

Assim, a holding é apenas uma ferramenta que 
pode ser utilizada dentro de um planejamento 
sucessório e patrimonial, que é muito mais com-
plexo e envolve questões que vão além da consti-
tuição de uma pessoa jurídica.

Ademais, em se tratando de planejamento suces-
sório e patrimonial para produtores rurais, nem 
sempre a simples constituição de uma holding é 
o caminho mais adequado.

A holding, em síntese, permite que se faça a trans-
ferência dos imóveis detidos pelas pessoas físicas 
para a pessoa jurídica sem a incidência do ITBI 
(Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), orga-
nizando todo o patrimônio dentro de uma única 
estrutura e possibilitando a transferência de quo-
tas aos herdeiros de uma maneira mais fácil e ba-
rata.

Entretanto, é preciso levar em consideração ou-
tros elementos para que se identifique a estrutura 
mais adequada e eficiente.

No caso de produtores rurais, por exemplo, a 
constituição de uma sociedade agropecuária 
pode ser mais indicada, pois ela pode ter o objeto 
social de uma holding, com todas as suas vanta-
gens, e mais a atividade rural desenvolvida pela 
família, sendo que a tributação da produção rural 
na pessoa jurídica, nesse caso a sociedade agro-

pecuária, pode ser mais vantajosa que a tributa-
ção na pessoa física.

Isso porque, o imposto de renda da receita obtida 
na atividade rural desenvolvida por pessoa física 
é calculado de acordo com a tabela progressiva, 
que tem como teto a alíquota de 27,5%, tendo 
como base de cálculo o resultado líquido (recei-
ta menos despesa) obtido com a atividade ou o 
lucro arbitrado de 20% sobre o resultado bruto, 
quando o resultado líquido superar o percentual 
de 20%.

Já em uma sociedade agropecuária, optante pelo 
regime do lucro presumido, a alíquota do impos-
to de renda será, em um primeiro momento, de 
15%, tendo como base de cálculo um lucro arbi-
trado em 8% da receita bruta, mais a CSLL (Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido), com uma 
alíquota de 9% sobre um lucro arbitrado de 12% 
sobre o faturamento bruto.

Além disso, no cultivo de café realizado por pes-
soas jurídicas a alíquota do Pis e Cofins é zerada e 
o recolhimento do ICMS, em Minas Gerais, é dife-
rido, assim, em linhas gerais, na pessoa jurídica é 
possível, em alguns casos, obter uma alíquota to-
tal de tributação em torno de 2,28% (IRPJ+CSLL) 
sobre a receita bruta, mais as contribuições previ-
denciárias, sendo que o Funrural poderá ser reco-
lhido sobre a receita bruta de comercialização ou 
sobre a folha de pagamentos.

Dentro do planejamento, também existe a possi-
bilidade de se optar por explorar a atividade rural 
tanto na pessoa física quanto na jurídica, buscan-
do otimizar a eficiência fiscal de cada uma das 
modalidades, através da celebração de um con-
trato de parceria rural, por exemplo, que é uma 
das ferramentas utilizadas para a obtenção desse 
benefício.

Este é um breve resumo sobre as questões fiscais 
incidentes na atividade rural, e presta-se também 
a demonstrar que a estruturação de um planeja-
mento seguro e adequado, inclusive para a ob-
tenção dos possíveis benefícios, só é possível 
desde que se identifique as peculiaridades de 
cada produtor/cooperado.

Luiz Marcelo Abreu Dias
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As vantagens fiscais que a constituição 
de uma pessoa jurídica, dentro de um 

planejamento sucessório, podem trazer 
para você cooperado
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Ranking do leite
Atualmente, o leite, para ser caracterizado como de boa qualidade, deve apresentar as seguintes características: 
composição química adequada, reduzida contagem se 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 janeiro. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Couto Coqueiral 58292

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 49094

3 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 33808

4 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 32487

5 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 30806

6 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 13712

7 915 Antonio Rodrigues de F. Neto Três Pontas 8912

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 8339

9 4794 Raquel Assis de Andrade Claudino Coqueiral 7945

10 19896-1 EPAMIG Três Pontas 5969

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 5771 Vander Lucio Spuri Nepomuceno 13

2 4803 José Airton Pereira Campos Gerais 60

3 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 69

4 328 Adolfo dos Reis Campos Gerais 70

5 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 70

6 5096 Vitor Carlos de Abreu Nepomuceno 70

7 2613 Sebastião Augusto Pereira Três Pontas 74

8 18060 Maria de Lourdes Martins Souza Três Pontas 76

9 5320 Joaquim Antônio da Silva Três Pontas 130

10 2859 Estevan Mário de Resende Reis Carmo da Cachoeira 145

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 5771 Vander Lucio Spuri Nepomuceno 2

2 1036 José Teodoro Campos Gerais 5

3 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 7

4 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 7

5 5320 Joaquim Antonio da Silva Três Pontas 8

6 4542 Sebastião de Oliveira Nepomuceno 9

7 5462 Tarcisio Junqueira Figueiredo Coqueiral 9

8 4451 Vitor Galeno Meneses Nepomuceno 12

9 1568 Francisco de Paula Vitor Silva Três Pontas 13

10 4921 Miguel Archanjo de Figueiredo Santana da Vargem 13
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bilidade de melhoria nos padrões de classi-
ficação de bebida.

Um trabalho realizado por Silva et al. (2002), 
avaliando a operação de colheita meca-
nizada e seletiva do café, concluíram que, 
com duas passadas da colhedora, o volume 
médio de cereja colhido foi de 50% da car-
ga pendente, em que a velocidade e vibra-
ção na primeira passada foram 1,0 km.h -1 
e 10,83 Hz, respectivamente e 0,8 km.h -1 
e 14,17 Hz, na segunda passada. Observa-
ram, ainda, uma relação direta entre o nível 
de vibração e o volume de cereja colhido, e 
inversa entre a porcentagem de cereja co-
lhido. 

Porém, grande parte dos produtores temem 
a colheita seletiva pelos danos causados 
ao cafeeiro pela ação das duas passadas 
da colhedora, principalmente pela grande 
desfolha na planta. No entanto, trabalho 
realizado por Santinato et al. (1998) com 
duas passadas da colhedora no sentido ida 
e volta, verificou-se que a produtividade do 
cafeeiro não foi afetada no ano seguinte.

Outro trabalho do mesmo autor, demons-

Uma das maiores dificuldades na colheita 
mecanizada é o ponto ideal para o início 
da colheita, visto que este torna-se amplo e 
duvidoso. A umidade dos frutos é bastante 
variável e algumas plantas apresentam fru-
tos em diversos estádios de maturação, fato 
muito visto na colheita 2019 visto o grande 
número de floradas.

     
A partir deste comportamento, muitos pro-
dutores passaram a adiantar o início da sa-
fra, tendo como objetivo a colheita seleti-
va, fazendo-a em duas etapas. A primeira, 
quando a planta estivesse com 50% a 40% 
de verdes, colhendo-se o máximo possível 
de café maduro e a segunda, em média, 
30 dias após, colhendo-se o restante dos 
frutos. Esta técnica permite a colheita de 
grande quantidade de frutos no estádio ce-
reja, proporcionando maior qualidade do 
produto final e possibilidade de diferentes 
tipos de processamentos na pós-colheita, 
a exemplo do “cereja descascado”. Desse 
modo, a colheita mecanizada passou a ter 
novo foco, no sentido de possibilitar a co-
lheita seletiva e promover também a possi-

Colheita mecanizada
seletiva do cafeeiro
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tada a Ufla.

SANTINATO, R.; SILVA, A. D.; KASHIMA, A. 
E.; SILVA, V. A.; CARVALHO, R. Estudos de 
colheita mecânica k3-Jacto com 1, 2, e 3 
passadas intercaladas e pulverizações ci-
catrizantes e pré florada em condições de 
cerrado. In. CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PESQUISAS CAFEEIRAS. 1998.

SILVA, F. M.; OLIVEIRA, E.; SALVADOR, N.; 
TOURINO, E. S. Avaliação da colheita me-
canizada e seletiva do café. In. CONGRES-
SO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEI-
RAS. 28., 2002, Caxambu. Anais... Rio de 
Janeiro: MAPA/PROCAFÉ, 2002. p. 150-
152.
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Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2016 383,5 135,6 151 18,4 36,7 103,8 1,0 40,6 0,4 195,6 196,4 158,7 1421,7
2017 194,9 75,0 71,2 42 86,8 40,3 1,4 14,4 80 187,5 173,5 268,5 1235,5
2018 347,2 262,2 180,6 38,9 23,9 9,9 1,0 36,3 68,1 105,4 272,8 264,0 1610,3
2019 126,0 247,0 215,0 - - - - - - - - - -

Dados pluviométricos: Nepomuceno
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2016 306,5 115,0 175,0 25,0 11,0 95,0 0 30,0 5,0 119,5 232,0 152,5 1266,6
2017 222,5 30,0 130,5 48,0 89,5 47,5 0 2,5 45,0 97,0 96,5 266,5 1075,5
2018 234,5 94,5 88,0 20,0 19,0 24,5 1,0 65,0 53,0 133,0 290,5 313,0 1336,0
2019 149,0 281,0 249,0 - - - - - - - - - -

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2016 107,0 109,0 169,5 7,0 70,0 20,0 2,5 0 155,0 37,5 264,0 167,5 1109,0
2017 179,0 31,0 53,0 44,0 75,0 30,5 0 5,0 65,0 175,0 125,0 237,0 1019,5
2018 291,0 66,0 142,5 25,0 20,0 37,0 1,0 55,0 66,0 153,0 378,5 342,5 1577,5
2019 110,5 331,0 280,0 - - - - - - - - - -

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

2016 320,5 116,0 158,5 25,2 8,5 86,6 0 29,9 6,4 113,5 207,5 176,6 1249,2
2017 143,5 49,5 25,6 52,1 64,5 3,92 0 0 57,7 148,7 87,8 243,0 876,32
2018 330,0 144,0 168,0 18,1 20,0 53,7 2,0 79,5 97,2 178,4 336,8 237,0 1664,7
2019 95,8 243,4 220,7 - - - - - - - - - -

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2016 124,5 199,0 173,0 23,5 47,0 32,0 8,0 35,0 169,5 79,0 232,0 303,0 1425,5
2017 277,0 141,0 168,5 22,0 35,0 125,0 0 42,0 0 193,5 315,0 167,5 1486,5
2018 383,0 89,5 265,5 50,0 22,0 17,0 1,0 99,5 76,0 174,5 300,0 225,0 1703,0
2019 109,0 336,0 246,5 - - - - - - - - - -

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

2018 - - - 12,0 27,0 22,0 1,0 45,0 144,0 205,0 382,0 333,0 1171,0
2019 152,0 340,0 298,0 - - - - - - - - - -

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

2018 - - - 11,5 17,0 19,0 1,0 120,0 99,0 179,0 343,0 311,0 1100,5
2019 145,5 285,0 165,0 - - - - - - - - - -

ÍNDICE
DE
CHUVAS

trou que em uma lavoura de carga interme-
diária as duas passadas da colhedora pro-
duziram desfolha estatisticamente igual a 
colheita manual (gráfico):
Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira-  
Depto Técnico Cocatrel

Referências: Ezequiel de Oliveira, 2006. Co-
lheita mecanizada do café em maiores velo-
cidades operacionais. Dissertação apresen-
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A Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas 
- Cocatrel preza e sempre prezou pela ética e pelo irres-
trito cumprimento de todas as normas previstas no orde-
namento jurídico em vigor, dentre essas as que preveem 
e asseguram a aplicação dos direitos trabalhistas e sociais.

É certo que o respeito a tais direitos é indispensável para 
atendimento a preceitos legais, morais, éticos e sociais, 
mas também é, atualmente, fundamental para atender o 
“mercado”. Como se sabe, o consumidor tem se mostrado 
cada vez mais exigente, não analisando apenas a qualida-
de do produto que pretende adquirir, fazendo questão 
de verificar a origem do produto e de conhecer melhor 
quem o produz e comercializa (não basta o produto ser 
“bom”, quem o produz e comercializa também precisa, na 
visão do “mercado”, ser “bom”, ou seja, precisa ser preo-
cupado com a sustentabilidade ambiental e social que só 
é, realmente, assegurada, pelo cumprimento integral das 
normas vigentes).

Por conta disso, sabendo-se que o “mercado” de cafés tem 
uma demanda cada vez mais crescente por cafés de qua-
lidade, certificados, com produções sustentáveis, a COCA-
TREL, além de primar, ela própria, pelo cumprimento de 
todas as leis, deve cobrar e exigir o mesmo cumprimento 
por parte de seus fornecedores e parceiros e, principal-
mente, por parte de todos os seus cooperados; sendo que, 
no tocante aos direitos sociais/trabalhistas, é fundamental 
que os cooperados (sem prejuízo de outros deveres pre-
vistos no ordenamento jurídico em vigor) se atenham às 
seguintes obrigações:

•  QUANTO AO TRABALHO INFANTIL - não utilizar, sob 
qualquer pretexto, mão-de-obra infantil em suas ati-
vidades agropecuárias, consoante estabelecido pela 
Constituição Federal, Consolidação das Leis do Traba-
lho e Estatuto da Criança e do Adolescente que proí-
bem o trabalho de menores de 16 anos;

• QUANTO AO TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO 
À ESCRAVIDÃO – não utilizar na execução de suas 
atividades agropecuárias mão-de-obra forçada ou 
análoga à escravidão; ressaltando-se que todos os 
contratos de trabalho deverão ser regularmente for-
malizados, com observância, quanto à remuneração 
dos trabalhadores, do piso salarial da categoria. Além 
disso, os trabalhadores não poderão, de modo algum: 
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Cafeicultor,
 fique atento aos
  Direitos Trabalhistas

ser cerceados no direito à liberdade de ir e vir; ser sub-
metidos a castigos físicos de qualquer espécie (e nem 
ameaçados, quer seja por vigilância armada ou não, sob 
qualquer pretexto); ser submetidos a jornadas exaustivas 
superiores ao permitido pela lei; e ser retidos no local de 
trabalho e/ou terem seus documentos e objetos pessoais 
retidos em decorrência de dívidas por eles contraídas;

• QUANTO AO TRABALHO DEGRADANTE OU INDIGNO – 
respeitar a dignidade dos trabalhadores e os seus direitos 
de cidadania, não submetendo-os a condições indignas 
ou degradantes de trabalho, em especial com relação às 
condições de alojamento, moradia, alimentação e higie-
ne, observando-se as normas de segurança do trabalho e 
fornecendo todos os equipamentos de proteção indivi-
dual e coletiva previstos para a respectiva atividade, além 
de orientar, treinar e fiscalizar a correta utilização desses 
últimos em cumprimento das normas regulamentadoras 
(NR s ) vigentes;

• QUANTO AO TRABALHO INSALUBRE OU PERIGOSO – 
não se utilizar, sob qualquer pretexto, de menores de 18 
anos em atividades insalubres (que podem oferecer risco 
à saúde) ou perigosas (que podem oferecer risco à vida);

• QUANTO À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E O DIREITO 
À NEGOCIAÇÃO COLETIVA – deve-se respeitar o direito 
dos trabalhadores de formarem sindicatos ou se asso-
ciarem a eles, bem como de negociarem coletivamente, 
assegurando-se aos trabalhadores interessados no exer-
cício de tal direito que não irão sofrer nenhum tipo de 
represália;

• QUANTO À DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE TRA-
BALHO – deve-se coibir qualquer atitude de discrimina-
ção por raça, classe social, nacionalidade, religião, defici-
ência, sexo, idade, orientação sexual, associação sindical 
ou política não só por ocasião da contratação dos traba-
lhadores, como também durante toda a duração do res-
pectivo contrato de trabalho.

Ao cumprir tais obrigações e seguir e respeitar as respecti-
vas orientações legais, o cooperado, além de evitar a possível 
aplicação de sanções pelos órgãos de fiscalização do traba-
lho, contribui para o fortalecimento da imagem do produtor 
e, consequentemente, agrega valor ao café por ele produzido.

Colaboração: Assessoria Jurídica e Departamento Técnico
Cocatrel
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Meio bilhão de abelhas
morreram no Brasil

Albert Einstein previu no século passado que, se as 
abelhas desaparecessem da superfície da Terra, o ho-
mem teria apenas mais quatro anos de vida. A morte 
em grande escala desse animal é hoje um alerta real.

Desde o começo do século, casos de morte e sumi-
ço de abelhas são registrados nos Estados Unidos e 
na Europa. No Brasil, estudiosos destacam episódios 
alarmantes a partir de 2005. Agora, o fenômeno pa-
rece chegar ao ápice. Nos últimos três meses, mais de 
500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por 
apicultores, em diversos estados brasileiros, segundo 
levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil.

O principal causador, afirmam especialistas e pes-
quisas laboratoriais analisadas pela reportagem, é o 
contato com inseticidas específicos, alguns desses 
proibidos na Europa há mais de uma década. Esses 
ingredientes ativos são inseticidas, fatais para insetos, 
como é o caso da abelha, e quando aplicados por pul-
verização aérea, se espalham pelo ambiente.

As abelhas são as principais polinizadores da maioria 
dos ecossistemas do planeta. Voando de flor em flor, 
elas polinizam e promovem a reprodução de diversas 
espécies de plantas. No Brasil, das 141 espécies de 
plantas cultivadas para alimentação humana e produ-
ção animal, cerca de 60% dependem em certo grau da 
polinização deste inseto.
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Segundo a Organização das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO), 75% dos cultivos desti-
nados à alimentação humana no mundo dependem das 
abelhas. No Brasil, há mais de 300 espécies de abelhas 
nativas — entre elas Melipona scutellaris, Melipona qua-
drifasciata, Melipona fasciculata, Melipona rufiventris, 
Nannotrigona testaceicornis, Tetragonisca angustula. 
Em todo país, contando com as  estrangeiras, há cerca 
de 1,6 mil espécies do inseto, segundo relatório do Iba-
ma. Cada espécie é mais propícia para polinização de 
determinadas culturas.

“O que aconteceria se esse inseto fosse extinto? Ou dei-
xaríamos de consumir alguns alimentos, pois estes fica-
riam caríssimos, porque o trabalho de polinização para 
produzi-la teria que ser feito manualmente pelo ser hu-
mano”, explica Carmem Pires, pesquisadora da Embra-
pa e doutora em Ecologia de Insetos.

A estudiosa conta que até em lavouras que não são de-
pendentes da ação direta dos polinizadores, a presença 
de abelhas aumenta a safra. “Na de soja, por exemplo, é
identificado um aumento em 18% da produção. É im-
portante destacar também o efeito em cadeia. As plan-
tas precisam das abelhas para formar suas sementes e 
frutos, que são alimento de diversas aves, que por sua 
vez são a dieta alimentar de outros animais. A morte de 
abelhas afeta toda a cadeia alimentar”.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no site da 
Agência Pública e publicado no site da revista EXAME 
na data de 16/03/2019.34 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº25
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A borra de café
contra a dengue!
A bióloga Alessandra Laranja, do Instituto de Bioci-
ências da Unesp (campus de São José do Rio Pre-
to), durante a pesquisa da sua dissertação de mes-
trado, descobriu que a borra de café produz um 
efeito que bloqueia a postura e o desenvolvimento 
dos ovos do Aedes aegypti.

O processo é extremamente simples: o mosquito 
pode ser combatido colocando-se borra de café 
nos pratinhos de coleta de água dos vasos, no pra-
to dos xaxins, dentro das folhas das bromélias, etc. 
A borra de café, que é produzida todos os dias em 
praticamente todas as casas tem custo zero. O úni-
co trabalho é o de colocá-la nas plantas, inclusive 
sendo jogada sobre o solo do jardim e quintal.

Os especialistas em saúde pública, entre eles mé-
dicos sanitaristas, estão saudando a descoberta 
de Alessandra, uma vez que, além da ameaça da 
Dengue 3, possível de acontecer devido às fortes 
enxurradas de início de ano, surge outra ameaça,
proveniente do exterior: a do Dengue tipo 4. 

Conforme explica a bióloga, 500 microgramas de 
cafeína da borra de café por mililitro de água blo-
queia o desenvolvimento da larva no segundo de 
seus quatro estágios e reduz o tempo de vida dos 
mosquitos adultos.

Em seu estudo ela demonstrou que a cafeína da 
borra de café altera as enzimas esterases, respon-

sáveis por processos fisiológicos fundamentais como 
o metabolismo hormonal e da reprodução, podendo 
ser essa a causa dos efeitos verificados sobre a larva e 
o inseto adulto.

A solução com cafeína pode ser feita com duas colhe-
res de sopa de borra de café para cada meio copo de 
água, o que facilita o uso pela população de baixa ren-
da e pode ser aplicada em pratos que ficam sob vasos 
com plantas, dentro de bromélias e sobre a terra dos 
vasos, jardins e hortas. 

O mosquito se desenvolve até mesmo na película fina 
de água que às vezes se forma sobre a terra endureci-
da dos jardins e hortas, também na água dos ralos e de 
outros recipientes com água parada (pneus, garrafas, 
latas, caixas d’água etc.).
 
“A borra não precisa ser diluída em água para ser usa-
da”, diz a bióloga. Pode ser colocada diretamente nos 
recipientes, já que a água que escorre depois de regar 
as plantas vai diluí-la. Ou seja: ela recomenda que a 
borra de café passe a ser usada, também, como um 
adubo ecologicamente correto.

Atualmente, o método mais usado no combate ao Ae-
des aegypti é o da aspersão dos inseticidas organo-
fosforados, altamente tóxicos para homens, animais e 
plantas.

Fonte: Hierophant
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Quem conhece a taioba?
Quem anda por Ubatuba prestando atenção nas 
plantas com certeza já viu muitas folhas de taioba. 
A planta de nome científico Xanthosoma sagitti-
folium é bem adaptada ao clima tropical, quen-
te e úmido. Suas enormes folhas são comestíveis, 
ricas em minerais como ferro, cálcio e fósforo. A 
folha da taioba comestível é inteira verde, folha e 
talo. Folhas de plantas semelhantes com talo roxo, 
portanto, não devem ser ingeridas. Além disso, a 
folha que pode ser consumida possui uma espécie 
de linha contornando toda sua borda, e as folhas 
se fundem exatamente no talo.

A forma mais comum de consumo da taioba é o 
refogado e isso tem uma razão de ser. Por conter 
oxilatos de cálcio, a planta crua pode causar co-
ceira e irritação na garganta, por isso o consumo 
da folha em forma de salada crua não é recomen-
dado.

A boa notícia é que o cozimento da folha não in-
terfere na presença da maior parte dos nutrientes 
que ela contém. Depois de refogada ou cozida, 
ela continua com todos os seus nutrientes e a fo-
lha pode ser consumida de diferentes maneiras: 
sopas, caldos, bolinhos ou mesmo como recheio 
para outros preparos. 

A planta é cultivada em praticamente todas as 
regiões do Brasil e por ser uma espécie tropical, 
necessita de temperaturas quentes, em torno de 
25 a 28 graus Celsius. A taioba não tolera geada 
e em condições climáticas onde as temperaturas 
sejam inferiores a 15 graus Celsius, o crescimento 
da planta é muito comprometido. Para que se de-
senvolva bem, necessita de solos bem drenados, 
enriquecidos com matéria orgânica e cujo pH es-
teja entre 6 e 7. As taiobas podem ser colhidas de 
80 a 100 dias após o plantio.

Aprenda como plantar taioba:

1. A taioba precisa de temperaturas acima de 
20°C, para o seu desenvolvimento. Baixas tempe-
raturas não são suportadas pela Taiobeira.

2. Ao escolher o local de plantio, opte por aquele 
no qual bata luz solar direta ou que pelo menos 
contenha sombra parcial.

3. Certifique-se que o solo seja bem drenado, pos-
sua boa fertilidade, com matéria orgânica suficien-

te para suprir as necessidades da planta e com 
pH entre 5,8 e 6,3.

4. A planta suporta encharcamentos, no entanto 
o mesmo não acontece com solos compactados.

5. Nunca deixa de irrigar o solo. Somente as 
plantas adultas suportam a falta de água por um 
período.

6. O plantio é realizado por meio de pedaços 
de cormo ou com rebentos laterais. Os rebentos 
surgem próximos ao cormo principal e deverão 
ser tirados para esta etapa. As covas deverão 
possuir de 6 a 10 cm de profundidade, espaça-
das de 1 m a 1,3 m entre as plantas ou de 1 m 
entre as linhas e 40 a 50 cm entre as plantas.

7. Faça a limpeza do local sempre que necessá-
rio, retirando-se de lá as plantas invasoras.

8. Colha a taioba com cerca de 60 a 75 dias, de-
pois do plantio. A colheita dos cormos para re-
plantio deverá ser feita de 7 a 12 meses depois 
do plantio. Durante este processo, eles deverão 
receber total atenção e cuidado para que se evi-
te ferimentos e posterior deterioração.

E
N

TR
E

TE
N

IM
E

N
TO



Um homem foi até o seu rei fazer um pedido. A casa deste rei tinha muitas portas dentre elas a porta da petição e 
a porta do obséquio. O homem lá chegando foi bater à porta das petições, pensando este que seria atendido pelo 
rei, acabou sendo atendido pela mulher da limpeza, pois o rei estava muito ocupado na porta obséquios. Assim 
sendo o rei mandava o primeiro-secretário atender a porta da petição, este por sua vez mandava o segundo-secre-
tário, este chamava o terceiro, que e por sua vez mandava o segundo, e assim por diante até chegar à mulher da 
limpeza que em quem mandar acabou abrindo a porta. Perguntou o que o homem queria falar com o rei, mas este 
no lugar de pedir algo disse:

- Quero falar ao rei.

A mulher reclama e o homem diz que só sai quando 
o rei vier. E assim a fila da petição foi aumentando e 
do obséquio diminuindo, já que o homem não saía do 
lugar. Passados alguns dias, muito contrariado, o rei 
foi atender a porta e o homem pedira um barco. O rei 
com certa implicância perguntou para que o homem 
queria um barco, este por vez explica que queria en-
contrar a ilha desconhecida. Em primeiro momento o 
rei nega, mas depois de tanta insistência do homem o 
rei cede. Com o recado do rei por escrito foi até o por-
to e entregou ao capitão, que lhe entregou um barco.

O melhor do conto é que a mulher da limpeza acom-
panhara o homem, afirmando que agora resolveu mu-
dar de profissão, iria limpar barcos.

Este é um conto muito especial, pois os personagens 
não têm nomes e são identificados por sua posição 
social, abrindo o leque para as desigualdades sociais. 
O texto traduz um paradoxo superficialmente estra-
nho pela busca do desconhecido.

Ocorre à valorização dos anônimos, os mesmos têm 
o poder de decisão. A situação vivida pelo homem 
mostra uma burocracia que acontece nos dias atuais. 
O homem a procura do “EU”, navegar ao desconheci-
do a procura do conhecimento de si e de sua própria 
existência, ou seja, da sua história.
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A ilha ...
conto de José Saramago
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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



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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Modelo de gestão:
A filosofia e a
prática do negócio

De forma simples pode-se dizer que modelos de gestão são 
ferramentas utilizadas por gestores buscando resolver proble-
mas na condução dos negócios. Mas vai além disso. Tem a ver 
com a filosofia por trás da prática. Essa filosofia orienta tudo. 
Uma percepção mais clara ou não dos propósitos do negócio. 
Uma nova maneira de ver uma situação, que permite diagnós-
ticos mais próximos ou não da realidade. Os relacionamentos 
entre os níveis estratégico, tático e operacional. E a prática da 
administração, envolvendo planejamento, organização, direção 
e controle.

Geralmente novos modelos de gestão surgem quando a orga-
nização (empresa, fazenda, cooperativa, etc) apresenta sinais 
de obsolescência. O que sempre deu certo não está funcionan-
do mais. Então é preciso mudar. Nem sempre isso ocorre, mas 
acontecendo, geralmente essa mudança é acompanhada por 
um novo modelo de gestão. Pode ser mais descentralizado ou 
mais centralizado. Pode ser mais transparente ou mais fechado. 
Tem a ver com ferramentas, tem a ver com pessoas, e tem a ver 
com comunicação. Os funcionários percebem a mudança. Os 
clientes sentem a mudança.

Fornecedores e compradores entendem que um modelo foi 
substituído por outro. Como tudo na vida, nem sempre é para 
melhor. Mas é perceptível. O ambiente muda. A atitude muda. 
O modelo de gestão muda a maneira de como a empresa é 
vista pelo mercado. E isso é consequência do que ocorre nos 
métodos gerenciais. Planejamento, organização, direção e con-
trole são afetados. Os relacionamentos entre os níveis estraté-
gico, tático e operacional são modificados. A alta cúpula muda 
sua maneira de decidir, influenciada pela filosofia que ampara 
e sustenta o modelo de gestão. O nível estratégico é o que 
define objetivos, diretrizes, planos, métodos. Mas caberá aos 
níveis tático e operacional a execução das tarefas e atividades. 
O planejamento estratégico, resultado de diagnósticos e deci-
sões precisa tornar-se ação e para tanto é preciso que o nível 
tático, composto por gerentes, supervisores e coordenadores 

por Lúcio Caldeira

esteja em sintonia com a parte dirigente.

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

Além das mudanças no planejamento e na organização, os mo-
delos de gestão interferem nas funções de direção e de contro-
le. A função de dirigir é feita ou deve ser feita para direcionar 
as pessoas da organização para a ação. Inclui a transmissão dos
planos, instruções, ordens; e também os estímulos, que influen-
ciarão na motivação dos funcionários. Liderança é o nome. No-
vos líderes criam novos modelos de gestão e novos modelos de 
gestão criam novos líderes. Muda o perfil. E isso causa mudan-
ças profundas nos níveis estratégico, tático e operacional.

Enfim, novos modelos influenciam os mecanismos de controle. 
O controle é a verificação da execução; a avaliação dos resul-
tados. Aponta as falhas e a partir disso, indica-se correções e 
melhorias. Sem controle não há gestão e por isso mesmo, os 
controles são parte essencial de qualquer modelo de gestão.

Por fim, fica a ideia de que os modelos de gestão são os meios 
e os meios buscam os fins. A condução dos negócios é feita 
pensando em gerar melhores resultados. Se você deseja mudar 
o resultado, precisa mudar a maneira de como realiza as coisas. 
Fazendo como sempre fez, você consegue apenas pequenas 
melhorias. Se quer mudar o patamar de desempenho, precisa 
inovar no modo de fazer. Nesse ponto, um novo modelo de 
gestão pode fazer toda a diferença.
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Imóveis da Cocatrel à venda:

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

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

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

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

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

- Terreno com 1.870 m² com toda infraestrutura, localizado no centro de 
Córrego do Ouro em Campos Gerais. Valor R$ 72.000,00 tratar com Célio 
(35) 9 9925-9637

- Bezerros Nelore 11 a 12 meses. Fazenda entre Três Pontas e Varginha 
(11) 9 7515-3740, tratar com Vander.

- Em Nepomuceno, 215 ha de pastagens, formada em braquearão. Tratar 
com José do Carmo Lima, (35) 9 9748-6059.

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

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

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

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

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

- Secadores rotativos, 1 Pinhalense 9.000 lts e 2 Pinhalense 5.000 lts. Todos 
com fornalha e tulha de espera, tratar pelo telefone (35) 9 9821-0330 

- Trator MF265 cafeeiro com pá e guincho. Tratar (35) 9 9821-0330

-  2 Casas em Três Pontas, Rua Goias 292 e Rua São Paulo 959 no bairro 
Santa Inês. Tratar 9.9939-8797.

- Caminhão Mercedes Benz toco, modelo 2213, Carroceria de madeira 
ano 1979. Tratar 9.9725-8785. 

- Chocadeira para 50 ovos. Tratar 9.8825-6240.

- Mourões de Eucalipto Vermelho. Tratar 9.9901-8947

- Redutor da bomba de foliar do trator Agrale e subtampa da carroceria 
do caminhão F 4000. Tratar Milson (Córrego do Ouro).Tel: 99954-4340 ou 
99706-3717.

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

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

PROCURA-SE

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

- Procuro área para arrendar com lavoura de Café u 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

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

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

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

- Batedeira de Feijão Guicol-Modelo. Falcon 7500 anos 2004, similar a 
Duble Master II. Pneus em bom estado. Manutenção em dia, interessados 
tratar com Paulo César, (35) 9 9877-8329

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

ALUGA-SE

- 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 20 ares toda formatada, separada em seis 
piquetes, todos com Curral, embarcadores e troncos, pastagens em ótimo 
estado. Toda cercada com fios de arame em bom estado a 10 km da cida-
de. Tratar pelo telefone 9 9976-1963

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

- Casa Bairro Ouro Verde. Tratar com Sandra pelo telefone 9 9966-5645

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

COMPRA-SE

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

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

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

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

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






