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

Toda semana um video novo!
Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

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

Junho foi um mês importante para a
Cocatrel porque, além da safra a todo
vapor, inauguramos dois grandes empreendimentos. O primeiro foi a chegada da Cocatrel em Guapé, com loja
e armazém, visando fomentar ainda
mais o agronegócio no município e auxiliar os cafeicultores daquela região.
Inauguramos também um moderno
armazém no distrito de Córrego do
Ouro, com capacidade para 30 mil
sacas e apto a receber cafés a granel,
bags e sacarias.
Estamos em época de recebimento de café e os serviços estão sendo
prestados com eficiência aos cooperados. Em relação à comercialização,
iniciamos o processo de autorização
de venda online, através do Portal do
Cooperado. Outra facilidade disponível no portal é a emissão da nota fiscal
de entrada de café. Sem sair de casa,
o produtor emite a nota com toda comodidade e está segurado desde a
saída de sua propriedade até a entrega da carga nos armazéns da Cocatrel.
Confira o passo a passo para a emissão da nota nessa edição da revista.
E, na edição 28 da Revista Cocatrel,
continuamos a instruí-los sobre as leis
trabalhistas na sessão Café com Lei,
trazendo artigos técnicos para a melhoria dos manejos nas fazendas, além
de entretenimento, notícias e muito
mais.
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Condições para financiamento de
material de colheita e sacaria
Safra 2019/2020

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

COCATREL

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

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

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

COCATREL

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO
DOS ARMAZÉNS
ARMAZÉM TRÊS PONTAS - MATRIZ

ARMAZÉM ILICÍNEA

Segunda a sexta

Funcionamento

Início

Final

Sábado
Início

Final

Recebimento Granel e Bag

7h

20h

7h

10h

Sacaria (Certificada)

7h

16h

---

---

Início
7h

Final
16h

não tem

Sábado
Início

Final

Recebimento Sacaria

7h

16h

---

---

7h

16h

---

---

Final
---

---

---

Recebimento Granel e Bag

7h

16h

---

---

* incluindo certificados e personalizados

ARMAZÉM SANTANA DA VARGEM

Final

Sábado
Início

Final

8h

11h

Recebimento Granel e Bag

8h

18h

8h

11h

* incluindo certificados e personalizados

Funcionamento
Recebimento Sacaria

Segunda a sexta
Início
7h

Recebimento Granel e Bag

Final

Sábado
Início

16h

não tem

Final

---

---

---

---

* incluindo certificados e personalizados

ARMAZÉM CACHOEIRA

ARMAZÉM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Segunda a sexta
Final

Sábado
Início

Final

Funcionamento

Recebimento Sacaria

8h

17h

8h

11h

Recebimento Sacaria

Recebimento Granel e Bag

8h

18h

8h

11h

Recebimento Granel e Bag

Segunda a sexta
Início
7h

Final

Sábado
Início

16h

não tem

Final

---

---

---

---

* incluindo certificados e personalizados

* incluindo certificados e personalizados

ARMAZÉM CÓRREGO DO OURO - NOVO
Segunda a sexta
Final

ARMAZÉM GUAPÉ - LANÇAMENTO
Sábado

Início

Final

Funcionamento

Segunda a sexta
Início

Final

Sábado
Início

Final

Recebimento Sacaria

7h

16h

---

---

Recebimento Sacaria

7h

16h

---

---

Recebimento Granel e Bag

7h

16h

---

---

Recebimento Granel e Bag

7h

16h

---

---

* incluindo certificados e personalizados
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Início
---

16h

Início

Final
16h

8h

Funcionamento

Início

Sábado

7h

Recebimento Sacaria

Início

Segunda a sexta

Recebimento Sacaria

Segunda a sexta
Início

Funcionamento

---

ARMAZÉM NEPOMUCENO

Funcionamento

Final

---

* incluindo certificados e personalizados

Funcionamento

Sábado
Início

ARMAZÉM COQUEIRAL

Segunda a sexta

Recebimento Granel e Bag

Final

Recebimento Granel e Bag

ARMAZÉM TRÊS PONTAS - PARAÍSO

Recebimento Sacaria

Início

* incluindo certificados e personalizados

* incluindo certificados e personalizados

Funcionamento

Segunda a sexta

Funcionamento
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* incluindo certificados e personalizados

Boas-vindas aos novos cooperados

1

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

JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA
JOSE JORGE DE AVELAR
LEANDRO ALVARENGA VILLELA
LEONSO JOSE DE SOUZA
LUCILIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
MARAISA APARECIDA SANTANA DA SILVA
MARCELO DE OLIVEIRA ALVES
MARIA DA PENHA SILVA
MARIA LUIZA DE BRITO AZEVEDO
MARIA VITA DE ARAUJO SILVA
MATEUS FERNANDO AVILA
MAURO DONIZETE DE SOUZA
MAURO SERGIO DE PAULA
MIGUEL BALBINO ALVES
MIKE BERTOLI
NARA BEATRIZ CARNEIRO
NELIZE APARECIDA OLIVEIRA
NILVANO GABRIEL PEDROSO
ODALAIR BERNARDES ALVES
OLIVEIRO REIS NETO
OSVALDO DE SOUZA PAIVA
OTAVIO FIGUEIREDO OLIVEIRA
OTAVIO HENRIQUE DIAS
PATRICIA MARA LOPES DE OLIVEIRA
PAULA CLETO XIMENES MIRANDA
PAULO CESAR DE FARIA TEIXEIRA
PAULO DE CASTRO SILVA
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
PAULO RAMOS VILELA REIS
PAULO RIBEIRO
PAULO ROBERTO RAMOS
PEDRO ALVES DE LIMA
PEDRO LUIZ DAMASCENO
RAISSA PEREIRA VILANI
RENATA MAGELA SILVA
RENATO RODRIGUES
RICARDO HENRIQUE FERNANDES
RODRIGO FERREIRA BARBOSA
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VISÃO
Ser reconhecida mundialmente
como a melhor e mais segura
cooperativa de café para fazer
negócio e totalmente integrada
com o cooperado.

RODRIGO SIQUEIRA COSTA
ROGERIO VALDIVINO PEREIRA
RONALDO ANTONIO DA SILVA
SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA
SEBASTIAO CLAUDIO GONCALVES
SEBASTIAO FERNANDO MARTINS
SELMA MARIA PINTO DIAS
SERGIO DE OLIVEIRA SOUZA
SUELY ASSUNCAO DE OLIVEIRA
THALITA CRISTINA DE SOUZA
TUANY DE CASSIA PEREIRA
TULLIO IGLESIAS BARBOSA MOURA
VITOR SALVADOR NUNES
WAGNER ROBERTO DA SILVA
WALLACE DESTEFANI
WASHINGTON SIGIANI SILVA

COCATREL

ADILSON PASSOS LARA
ADMILSON DOS SANTOS PEREIRA
ADRIANA DE FATIMA MESQUITA
ALBERTO FELISALE BARBOSA
ALTEMAR ANTONIO DUTRA JUNIOR
AMILTON GONÇALVES
ANA ANTONIA DE CARVALHO
ANTONIO DOS REIS DA CUNHA PEREIRA
ARISTEU LOPES
BRUNO DE PAULA PEREIRA
BRUNO ROQUE ALVES
CAMILA FARIA MARQUES
CARLOS VITOR TEIXEIRA
CLAUDINEY VICTOR ALVES SILVA
CRISLAINE KEILA VIEIRA
CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA
DANIEL FIGUEIREDO OLIVEIRA
DANIEL MIRANDA DUTRA
ELIAS RODRIGUES AMORIM
EUNICE VARGAS DOS SANTOS RODRIGUES
FABRICIO CARLOS RODRIGUES SILVA
FELIPE FIDELIS DE OLIVEIRA
FERNANDA CASTRO PIEDADE
FRANCISCO DE PAULA VITOR SILVA
GELSON MARTINS DA SILVA
GILSON VITOR DE LIMA
GILVAN MENDONCA MESQUITA
GLEIBER DE PAULA SANTANA
GUSTAVO CARDOSO REIS
IEDA GERALDA DA BOA MORTE
IGOR OLIVEIRA FARIA
IVENS DE BRITO SILVEIRA
IZAMON JOSE SILVA
JOAO GUALBERTO PEREIRA
JOAO PAULO DA SILVA
JOAQUIM ADRIANO DE OLIVEIRA
JOAQUIM JOSE DA SILVA

3

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

VALORES
Cooperação, igualdade, credibilidade, fidelidade, solidez,
segurança, comprometimento,
inovação, transparência.
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Cafeína Cocatrel: cooperadas
aprendem processos de pós-colheita
A Cocatrel realizou, em parceria com o Senar, o
curso de pós-colheita para as mulheres do grupo Cafeína. As produtoras puderam aprender
os processos, desde a chegada do café da lavoura, passando pelo lavador, despolpador, secador, até o manejo do terreiro, onde colocaram a
mão na massa e saíram capacitadas para iniciar a
colheita em suas propriedades.
“Foi um curso muito produtivo, de muito aprendizado e troca de informações. A teoria é muito
importante, mas é quando realizamos os processos na prática que entendemos o quão difíceis
são. Muitas mulheres do grupo Cafeína estão iniciando na produção do café, na maioria dos casos,
em processos sucessórios, e cursos como esse só
agregam. A iniciativa da Cocatrel de criar o Cafeína tem sido muito valiosa para todas nós”, afirma
Thais Vilela, cooperada da Cocatrel.
“O grupo Cafeína para nós, produtoras, tem sido
muito importante, porque nunca houve uma valorização tão grande da mulher no campo. Essa
iniciativa da Cocatrel tem nos incentivado, com
capacitações e com reuniões, e nos empoderado
para participarmos mais do dia a dia da fazenda.
É essencial termos esse conhecimento técnico de
pós-colheita pois, mesmo que seja colhido um
café muito bom na lavoura, com um manejo mal
feito podemos estragá-lo no terreiro. O mundo
quer qualidade e precisamos ter cuidados para
produzir cafés de qualidade”, explica Adalgisa Miranda, cooperada da Cocatrel.
Capacitação, informação e transparência são chaves para que nossos cooperados e cooperadas

8
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estejam cada vez mais próximos da Cocatrel. Queremos que entendam mais sobre o negócio, sobre a cooperativa e que tenham conhecimento para nos trazer
demandas, dúvidas e sugestões. Dessa forma conseguiremos realizar uma gestão eficiente para todos. É
missão da cooperativa valorizar cada vez mais nossos
cooperados, e cursos como esse trazem informação,
conhecimento e aproximam, por isso continuaremos a
incentivar que eles aconteçam com frequência”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.
O curso realizado na Fazenda Zaroca teve duração de
três dias e fez parte da agenda do grupo Cafeína. Se
você é cooperada Cocatrel ou possui vínculo familiar
(esposa, irmã, mãe ou filha) e quer fazer parte do Cafeína, entre em contato pelo telefone (35) 99836-8153.

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

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

Saiba mais em nossocafeyara.com.br.

O mercado pede
um novo café: o seu.

COCATREL

Curso ‘Cafés Especiais: Gestão da Qualidade’

O curso ‘Cafés Especiais: Gestão da Qualidade’ continua a todo vapor! Em 30 de maio, tivemos a aula
de Degustação de Cafés Especiais, com a professora Cecília Sanada. Os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre as principais metodologias
de classificação de cafés e como analisar os sabores
e aromas presentes na bebida. Todos puderam provar cafés produzidos em diferentes regiões do mundo, além de bebidas dos nossos cooperados que
receberam diferentes pontuações – inclusive cafés
super especiais com mais de 88 pontos!
Em 27 de junho, foi a vez de aprender sobre Gestão
Financeira Rural. O professor Claudio Palmutti conquistou a todos com seu carisma e jeito de explicar
uma matéria densa como essa, falando de comprometimento financeiro, endividamento, saúde financeira e matemática. Foram dias de aprendizados
inesquecíveis!
O curso foi formatado pela Cocatrel em parceria
com o Grupo Unis, visando capacitar os cooperados para a produção de cafés especiais e aprimoramento da gestão das fazendas.

10

REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº28

ENTENDA CLASSIFICAÇÃO DO SEU CAFÉ
COCATREL

Depois que o café entra nos armazéns da Cocatrel, uma amostra é retirada e encaminhada ao setor
de classificação e prova. Os cafés são classificados e provados (bebidos) para que o preço final seja
conhecido. Você sabe como interpretar o extrato de simulação de venda de café?

Amostra – o número é gerado no momento em
que o café é descarregado no armazém. É a partir
dele que teremos todas as informações do lote.

formado na nota de entrega de café (guia). Quando houver acréscimo de peso, o peso extra será
informado, como no exemplo acima.

Data de entrada – data em que o café foi entregue
à Cocatrel.

Def. (defeitos) – quantidade de defeitos encontrados na classificação;

Saldo de sacas – quantidade de sacas contidas naquele lote.

Bebida – tipo de bebida resultante da prova. Segue tabela de abreviações:
CDT – café especial
M - mole
5 – 0/D – dura
3 – 0/D – duro riado
5 – X/E – riado
2 – 0/D 2 X/E 1F – duro riado rio
F ou E/F – rio

Qb. (quebra de peso) – quando, ao pesar o café no
armazém, a pesagem der menor que o valor informado na nota de entrega (guia). Quando houver
quebra, o número aparecerá com um sinal de menos na frente.
Ac. (acréscimo de peso) - quando, ao pesar o café
no armazém, a pesagem der maior que o valor in-

REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº28
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Fava – (tamanho do grão) – B/C – bica corrida.
Seca – é considerada uma boa seca quando o
teor de umidade de café está entre 11 e 11,5.
Na Cocatrel, o teor até 12,5 ainda aparece como
bom no extrato. Quando passar dessa referência, o teor será descriminado. Ex.: 12,6; 13,0 etc.
Cor – a cor do café também é considerada no
extrato. Ela pode ser:
ESV – esverdeado
E/M – esverdeado e manchado
M – manchado
D - discrepante
ASP – aqui será discriminado o processo utilizado
NAT – natural
CEREJ/DESC – cereja descascado.
PER – se o café é personalizado ou não.
A taxa para a personalização é de 0,4% do valor
bruto do café quando este for comercializado.
Ex.: para um café vendido a R$500,00, a taxa
será de R$ 2,00 (valor fixo, por saca).
CI (Consumo interno) - nesse item será avaliado se o café tem um padrão exportável ou não.

Caso seja apenas para o mercado interno, ele virá
com um S (sim), caso ele seja exportável terá um N
(não).
VR. UNIT – valor unitário do café no dia da simulação.
ARM/ SEG/ CAR/ DESC. – valores descontados
como armazenagem, seguro, carga e descarga.
Armazenagem: R$0,60 (por saca/mês)
Seguro: R$0,15 (por saca/mês)
Carga: R$1,00 (por saca)
Descarga: R$1,00 (por saca)
INSS: 1,5% - valor do INSS (Funrural) acrescido
no valor da venda.
CAP: 0,5% - Valor que será integralizado na cota
capital do cooperado.
VR. TOTAL: Valor final, já com descontos e acréscimos, que o cooperado irá receber pela venda
daquele lote.
Bom, agora ficará mais fácil interpretar o extrato e
calcular o valor líquido da venda do seu café. No
site da Cocatrel você poderá consultar o mercado
de café para saber quanto é descontado ou acrescido em cada um dos quesitos. Quer ficar informado? Participe do grupo de whatsapp da Cocatrel
(35- 99836-8153).

COCATREL

OUVIDORIA

Temos percebido um crescente interesse dos cooperados pelo mercado futuro, principalmente porque quando o café está em baixa todos procuram alternativas
viáveis para garantir melhor preço para o produto. Na
Cocatrel é realizado o mercado a termo, um tipo de negociação futura onde as partes negociam, para o futuro,
tanto a entrega como o recebimento do café. No artigo
abaixo, Lúcio Caldeira explica tudo o que você precisa
saber.

| Como funciona o mercado a termo?
O princípio básico do mercado de futuros é:
“contrate agora, acerte depois”. Com o tempo,
houveram grandes evoluções nesse mercado e
a padronização dos contratos e sua consequente possibilidade de recompra e revenda estão
entre elas. Em todo o mundo, os contratos futuros são negociados em bolsas e referem-se ao
compromisso legal de entregar ou receber determinada quantidade de uma mercadoria pelo
preço contratado, no momento em que o contrato é executado.

Seguindo a mesma lógica, o comprador que se
compromete a comprar o café do produtor não
precisa desembolsar dinheiro no presente, e
garante um preço de compra para determinada
quantidade de café em um período futuro. Geralmente esses compradores são exportadores,
importadores e torradores. Também querem
proteção com relação às possíveis oscilações
do preço.

Enfim, no mercado a termo as partes negociam
para o futuro tanto a entrega como o recebiDesse modo, vendedores, que devem entregar mento. O objetivo é garantir um preço para a
a mercadoria; e compradores, que devem pa- venda, no caso do produtor e para a compra,
gar por ela, fazem uso de alguns mecanismos no caso do torrefador.
para evitar “calotes”: são eles o ajuste diário e
a margem de garantia. Embora essas duas ferramentas sejam úteis, muitos participantes do
Diferentemente do mercado futuro, no
mercado, principalmente produtores, acham
mercado a termo o contrato não é padifícil e complexo a sua operação, que exige redronizado, e pode ser definido entre as
cebimentos e/ou depósitos diários para ajustar
partes. Não há ajuste diário, nem marsuas posições. Muito em função disso, surgiram
gem de garantia e as garantias exiginovos tipos de negociações derivadas do merdas são definidas entre os envolvidos.
cado de futuros e uma delas é o mercado a termo.
O vencimento é definido entre os contratantes
e geralmente coincidem com os meses de venNesse tipo de negociação (termo), comcimento dos mercados futuros, que servem de
pradores e vendedores se compromebalizadores de preço para o mercado a termo,
tem no presente a realizar determinada
bem como de base para a realização de operaoperação no futuro. Assim, produtores
ções de hedge, visto que os compradores do
de café garantem a venda de determinamercado a termo, principalmente negociadoda quantidade de café, com qualidade
res (exportadores e importadores) usualmente
pré-estabelecida, por um preço futuro
realizam posições vendidas no mercado de fue só recebem esse dinheiro no final do
turos, visando garantia de lucro e proteção concontrato: no futuro. Tal operação permitra oscilações de preço – “travas de preço”.
te uma proteção (hedge) contra oscilação de preço, visto que para esse café
O mercado a termo é promissor e apresenta
negociado, o preço já estará garantido.
tendência de crescimento, muito em função de
ser negociado em moeda nacional (reais), diferentemente do mercado de futuros, que negocia em dólares, o que exige também “travas”
14
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Exatamente por isso, recomenda-se cautela ao
produtor nas negociações a termo, já que existem riscos quanto à integridade no cumprimento dos contratos. Isso explica a tendência
dos produtores fazerem esse tipo de operação
por meio de suas cooperativas, que possuem
maior poder de negociação, além de minimizarem os riscos quanto ao não cumprimento
dos contratos.
No caso do café, geralmente prevalece o tipo
de mercado “cash and carry”, situação em que
os preços futuros são maiores que os preços
presentes. Outra característica é que os preços
futuros e presentes atuam em paralelo, e por
isso, se o preço a futuro sobe, o preço à vista
sobe também e vice-versa.
Tais características acabam por gerar
oportunidades para o cafeicultor. Ele
pode aproveitar altas no mercado a vista
para garantir preços para a safra futura.

Desse modo, conhecendo-se os custos presentes e fazendo-se projeções sobre o custo futuro, pode-se garantir lucros de parte
da safra futura, o que diminui os riscos da
atividade, já que o preço do café é volátil e
de difícil previsibilidade.
Em síntese, o mercado a termo é uma
excelente ferramenta de gestão, visto que diminui os riscos do produtor
ao garantir um “hedge” para o futuro. Por isso, as altas de preço devem
ser monitoradas não só pensando
em vendas presentes, mas também
visando vendas futuras, situação
em que pode-se garantir boas margens de lucro para parte da safra.
Colaboração: Lúcio Caldeira

Vocês possuem alguma dúvida sobre algum
serviço prestado pela Cocatrel? Quer fazer
alguma crítica? A Cocatrel te explica.
Acesse a Ouvidoria:
ouvidoria@cocatrel.com.br
(35) 99903-6256

OUVIDORIA

visando a proteção contra oscilação cambial.
Por outro lado, no mercado de futuros, os preços são maiores para um mesmo período de
vencimento e o risco de “calote” é eliminado
em função do uso das ferramentas de ajuste
diário e margem de garantia.

JURÍDICO

Café
com
Horas extras
Lei

As horas extras consistem no tempo laborado além da
jornada diária estabelecida pela legislação ou contrato de trabalho.

A legislação trabalhista vigente estabelece que a duração normal do trabalho, salvo os casos especiais, é
de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, no máximo. Todavia, poderá a jornada diária de
trabalho dos empregados maiores (acima de 18 anos)
ser acrescida de horas suplementares, em número não
excedentes a duas, para efeito de serviço extraordinário, mediante acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa.

O limite de horas extras é um ponto importante, pois,
embora a CLT estabeleça o máximo de 2 horas extras
diárias, apenas em caso de necessidade imperiosa e
casos de força maior poderá ser prorrogado. Destaca-se que nem por acordo ou convenção e banco de
horas se pode trabalhar mais de 2 horas extras diárias,
entendimento da súmula 85 do TST.
A hora extra é remunerada em, pelo menos, 50% mais
do que a hora de trabalho na jornada comum (artigo
7º, inciso XVI, da Constituição). Para fazer esse cálculo,
o empregador deve dividir o salário integral do funcionário pelo número de horas trabalhadas durante o
mês.
Depois, é preciso multiplicar esse valor da hora de trabalho por 1,5 (100% + 50% = valor total da hora extra).
É importante lembrar que esse mínimo vale para dias
de semana apenas, já que horas extras aos domingos
e feriados valem ao menos 100% mais (multiplicar a
hora de trabalho por 2).
As horas extras trabalhadas devem ser discriminadas
na folha de pagamento para que o trabalhador possa
fiscalizá-las e analisá-las. Empregadores com mais de
10 funcionários são obrigados a registrar formalmente
a jornada de trabalho e frequência através de controle
de ponto.
16
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As horas extras integram o salário e os valores incidem
sobre todas as demais verbas trabalhistas como 13º,
Férias, FGTS, contribuição INSS, entre outras. Destaca-se que as horas extras noturnas possuem uma peculiaridade, uma vez que na hora extra noturna tem-se
o adicional mínimo de 50% + 20% (em cima) por ser
jornada de trabalho noturna.
Os empregados que prestam serviços externos incompatíveis com a fixação de horário, com registro de tal
condição na CTPS e na ficha ou livro de registro de
empregados, e também os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais
se equiparam os diretores e chefes de departamentos
ou filial, não têm direito as horas extras, pois não lhes
aplicam as normas relativas à duração normal do trabalho em virtude do acréscimo de 40% sobre o salário
devido à função.
A prestação de serviço extraordinário pelo empregado menor somente é permitida em caso excepcional,
por motivo de força maior e desde que o trabalho do
menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.
O empregador poderá converter as horas extras em
banco de horas, o qual, de acordo com a Reforma Trabalhista, poderá ser negociado, também, por acordo
individual entre patrão e empregado. Nesta hipótese,
a compensação deverá ocorrer no prazo máximo de 6
meses e caso seja negociada por convenção coletiva
deverá ser reparada em no máximo um ano.
Dessa forma, respeitar os direitos trabalhistas, notadamente as horas extras, transformam o ambiente de trabalho mais acessível e mais justo para todos.
Departamento Jurídico - Cocatrel

JURÍDICO

CRÉDITO RURAL
frustração de safra e
direito à prorrogação
Nos últimos anos, o produtor fez o dever de casa ao
investir em sua propriedade, renovar o parque cafeeiro, adquirir maquinário, aperfeiçoar as técnicas para
melhoria da qualidade da bebida. Muitos desses investimentos foram realizados com base no crédito
rural disponibilizado pelas instituições financeiras.
Ademais, produtores recorreram a empréstimos para
o custeio da lavoura na tentativa de quitar dívidas
acumuladas, uma vez que a cafeicultura passou por
períodos conturbados nos anos 2000. Novamente a
cafeicultura brasileira encontra-se (se é que saiu) em
crise por causa dos preços da saca do café no mercado internacional.
É importante e necessário o equilíbrio entre receita e despesa, contudo o produtor, nos últimos anos,
também conviveu com as intempéries climáticas, em
especial a seca que assolou o sul de Minas Gerais
na safra de 2014/2015, com reflexos nas produções
subsequentes. Houve, ainda, nos anos posteriores,
geadas, chuvas de granizo, chuvas em excesso e no
período da colheita – as quais afetam a qualidade da
bebida. Em janeiro deste ano, o veranico causou escaldadura em diversas lavouras. Esses eventos climáticos
interferem diretamente na produtividade da lavoura
por mais de uma safra, minando a capacidade de o
produtor honrar compromissos financeiros assumidos
com os credores.
O crédito rural, diante da importância da agricultura
para a economia, possui clausula de proteção especial
inserida na Lei nº 4.829/65. Na ocorrência de eventos
adversos que frustrem a safra esperada, medida em
conformidade com laudo técnico especializado, o
produtor tem o direito à prorrogação da dívida nos
mesmos termos do instrumento de crédito, conforme determina o Manual de Crédito Rural, item 2.6.9.
Nesse sentido, há julgamento do Superior Tribunal de
Justiça, vinculante, de que “o alongamento de dívida
originada de crédito rural não constitui faculdade da

instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei” – Súmula/STJ nº 298.
Para ter o direito à prorrogação, o produtor deve demonstrar a incapacidade de pagamento. Nesses casos,
o ideal é agir preventivamente e cercar-se de todas as
provas possíveis a fim comprovar a frustração de safra
decorrente de fatos adversos. Na ocorrência de qualquer evento a impactar na produtividade da lavoura (seca, geada, granizo, queimada etc.), sugere-se
a lavratura de laudo técnico feito por um agrônomo
de sua confiança ou da própria Cocatrel, preferencialmente acompanhado do técnico da instituição credora, para, antes da colheita, demonstrar a condição da
lavoura e, após a limpeza do café, permitir verificar a
queda de produção.
Além do demonstrativo de frustação da safra e da
incapacidade de pagamento em decorrência dos fatores adversos a acompanhar o pedido, ele deve ser
realizado formalmente e antes do vencimento do título, preferencialmente com antecedência razoável para
permitir à instituição financeira o processamento da
demanda. Após o vencimento e sem a devida prorrogação a tempo e modo, o crédito rural passa a ser exigível, ou seja, o produtor pode ser executado judicialmente e ter seu nome inscrito em cadastros restritivos
de crédito.
De tal modo, iniciada a fase de colheita, o produtor
precisa cercar-se de cuidados para que não tenha seu
direito à prorrogação da dívida negado. O Direito não
socorre aos que dormem.
Colaboração: Fabíola Sandy
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Queijo amarelo vai
de vilão a mocinho
para o colesterol
Os mais gordurosos ajudam a aumentar o chamado
‘colesterol bom’, diz pesquisa da Dinamarca

Parte integrante da dieta de vários brasileiros, o queijo
é também motivo de preocupação para aqueles que
desejam manter uma alimentação saudável. Até então,
acreditava-se que o alto teor de gordura e de calorias
de alguns tipos mais saborosos, como parmesão e
gorgonzola, trouxesse prejuízos para a saúde. Entretanto, uma pesquisa realizada pela Universidade de
Copenhague mostrou que não é bem assim.
O estudo, publicado recentemente no “Journal of Clinical Nutrition”, provou que os exemplares mais gordurosos, na verdade, ajudam o HDL, o colesterol bom
de nosso corpo. As 139 pessoas que participaram da
pesquisa foram divididas em três grupos: o primeiro
retirou o queijo completamente da dieta; o segundo
consumiu apenas queijos com baixo nível de gordura;
e o último passou a ingerir apenas queijos gordurosos
– normalmente de cor mais amarelada.
Após 12 semanas, todos foram submetidos a exames
de saúde para medir os níveis de colesterol, glicose,
triglicérides e insulina. O resultado foi surpreendente:
nenhum dos grupos teve alterações em seus níveis de
LDL (colesterol ruim) – considerado prejudicial para a
saúde do coração. Na verdade, aqueles que incluíram
os queijos amarelados na dieta tiveram um aumento
no nível do colesterol bom, o HDL.
O diretor do Instituto Mineiro de Endocrinologia, Geraldo Santana, explica que a relação entre colesterol
e queijos gordurosos já vem sendo rediscutida há algum tempo.
Segundo ele, as taxas de colesterol estão relacionadas
20
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mais à produção natural do lipídio pelo nosso corpo
do que ao que ingerimos. “Sabemos que apenas uma
pequena parte do colesterol sanguíneo é proveniente
do colesterol que ingerimos. A maior parte é produzida pelo nosso organismo e depende dos processos
enzimáticos do fígado influenciados pelos hormônios
e pela genética”, afirma.
Outro motivo que faz com que a gordura presente nos
queijos não seja prejudicial para a saúde, em relação
à alteração das taxas de colesterol ruim, é o fato de
que se trata de gorduras naturais. “Existem alimentos
que podem aumentar o colesterol. Mas são aqueles
que contêm gorduras hidrogenadas, como pipoca de
micro-ondas. Carboidratos refinados, como a farinha
branca, também podem impactar as taxas de colesterol ruim”, explica.
Contraponto. Embora essa pesquisa possa ser um alívio para aqueles que desejam ter uma alimentação
saudável sem se preocupar com o consumo de queijos, o cardiologista e diretor da Sociedade Mineira de
Cardiologia, Evandro Guimarães, afirma que os detalhes do estudo devem ser analisados com cautela,
como o número da amostragem, o uso de medicamentos durante a pesquisa e a dieta adotada nas 12
semanas.
“Os queijos mais gordurosos têm alto teor de gordura
saturada, que faz com que o colesterol, tanto o bom
quanto o ruim, aumente. Você tem uma taxa de gordura saturada que deve ser consumida para que o colesterol não se altere. Nessa pesquisa, provavelmente,
as pessoas que consumiram os queijos gordurosos diminuíram a ingestão de outros alimentos com gordura
saturada, por isso o resultado”, defende.

VITAMINAS
LATICÍNIOS

C, B-6, B-12, A, D, E e K, tiamina, riboflavina, niacina,
também são encontrados em diferentes tipos de
queijo.

MINERAIS
Cálcio, sódio, zinco, fósforo, potássio e ferro.

PROTEÍNA
Em geral, é ótima fonte de proteína.

REVIRAVOLTA

QUEIJO AMARELO E DIETA

- Queijos mais gordurosos não alteram o
colesterol ruim e aumentam o colesterol
bom, diz pesquisa.

- Os amarelos são mais calóricos que os
brancos. Devem ser evitados em dietas de
baixa caloria.

- A maior parte do colesterol é produzida
pelo organismo e depende dos processos
enzimáticos do fígado, hormônio e genética.

- Não alteram a gordura abdominal.

- Carboidratos refinados, como farinha
branca, e gorduras hidrogenadas, como as
que estão presentes em bolachas recheadas e pipocas de microondas, contribuem
para o aumento do colesterol.

- Possuem menos lactose que o leite e os
queijos brancos, o que pode auxiliar na
dieta para perder peso que privilegia proteína e baixo carboidrato.

UM ALIADO NA DIETA DE BAIXO CARBOIDRATO
Queijos com alto teor de gordura podem ser aliados na perda de peso. O endocrinologista Geraldo Santana explica
que, em casos de dieta com baixo consumo de carboidratos, os queijos podem ser ingeridos em maior quantidade.
“Nesse tipo de dieta o que importa é a quantidade de carboidrato no alimento. E o queijo tem uma taxa muito pequena de desses compostos, além de ser boa fonte de proteína”, diz.
Entretanto, aqueles que adotam uma dieta de baixa caloria devem evitar os queijos amarelados, pois esses exemplares possuem alto valor calórico e podem fazer com que a pessoa acabe ganhando peso.
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MAIS EFICIENTE E
MAIS PRÓXIMA
DO COOPERADO
O mês de junho foi marcado por duas importantes inaugurações na
Cocatrel. A primeira delas foi o armazém e a loja na cidade de
Guapé. Marcado pela grande participação dos produtores da
região, o coquetel, realizado nas instalações da Cocatrel,
oficializou a chegada da cooperativa no município.
22
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Guapé é bastante conhecida pelo turismo, por estar localizada às margens da represa de Furnas. Ao mesmo
tempo mas é também uma importante região cafeeira.
“A Cocatrel chega a Guapé para fomentar ainda mais o
agronegócio no município e auxiliar os cafeicultores da
região, levando sua plataforma de serviços e expertise,
que englobam loja, assistência técnica, oficina mecânica,
laboratório de análises de solo e folhas, feiras, soluções
financeiras, entre outros”, afirma Luiz Antônio Vinhas Oliveira, diretor comercial da Cocatrel.
O novo empreendimento da Cocatrel compreende um
armazém com capacidade para 40 mil sacas de café e
uma loja agropecuária com tudo o que o produtor precisa para sua produção e propriedade, como peças, maquinários, insumos, produtos veterinários, rações, entre
outros.
“É papel das cooperativas encontrar soluções que proporcionem segurança e tranquilidade para os cafeicultores, e é isso que a Cocatrel vem fazendo incessantemente. Consolidada há 58 anos, a cooperativa cresce e
se fortalece com segurança e credibilidade, estimulando a participação dos cooperados e o desenvolvimento dos municípios onde está inserida. É importante que
os guapeenses saibam que a Cocatrel chegou à cidade
para ficar”, diz Marco Valério Araújo Brito, presidente da
Cocatrel.
O endereço da Cocatrel Guapé é Avenida Marginal,
694, Jardim Alto Sumaré. O telefone de contato é: (35)
99877-5409.
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Em Córrego do Ouro, distrito onde a Cocatrel já possui
muitos cooperados, a cooperativa inaugurou seu novo
armazém, para receber os cafés daquela região. A inauguração foi marcada pela grande presença de cooperados, que puderam conhecer as instalações do moderno
armazém, com capacidade para 30 mil sacas e apto a
receber cafés a granel, bags e sacarias.
“A Cocatrel está em Córrego do Ouro há alguns anos,
em imóveis alugados pela cooperativa. Porém, com o volume de cafés que vínhamos recebendo e também para
atender as reivindicações de nossos cooperados, decidimos realizar alguns estudos que nos mostraram a viabilidade de se construir uma nova loja e um novo armazém
ali”, explica Luiz Antônio Vinhas Oliveira, diretor comercial da Cocatrel.
As inaugurações confirmam o objetivo da Cocatrel de
estar cada vez mais próxima dos cooperados. Desde a
última safra, a cooperativa recebe cafés em todas as cidades onde atua. “No total são onze pontos de recebimento, que trouxeram mais agilidade, segurança e redução de custos, tanto para a cooperativa quanto para os
cooperados. Estamos buscando ouvir as demandas dos
produtores para melhorar cada vez mais as estruturas da
cooperativa e, dessa maneira, entregar serviços eficientes a todos”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.
O armazém da Cocatrel em Córrego do Ouro está localizado à rua Silvestre Martins Coelho, s/n.
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OS PRODUTOS
COCATREL ESTÃO
DE CARA NOVA!
MESMO PRODUTO,
NOVA EMBALAGEM,
QUALIDADE COCATREL.

www.cocatrel.com.br

VETERINÁRIO

Cetose

em vacas leiteiras

A atividade leiteira tem evoluído consideravelmente a
nível mundial, e por sua vez, vem obtendo a geração
de vacas mais produtivas e especializadas. Vacas mais
especializadas demandam mais cuidados e monitoramento contínuo, exigem melhores condições nutricionais, ambientais e de manejo. No período de transição
essas exigências são ainda maiores, pois é nesse período onde a maior parte dos distúrbios metabólicos e
outras patologias relacionadas ocorrem, tais como: hipocalcemia, acetonemia ou cetonemia (cetose), edema de úbere, deslocamento de abomaso e retenção
de placenta.
A cetose é um importante distúrbio metabólico de vacas de leite, e cada vez mais vem chamando a atenção
de pesquisadores e técnicos de campo, atentando
principalmente para o seu monitoramento, evitando-se desta forma os prejuízos relacionados a essa desordem metabólica. A cetose caracteriza-se pelo aumento de corpos cetônicos na corrente sanguínea, pois no
período de transição ocorre um aumento na demanda
energética da vaca para a produção de leite, isto associado a redução da ingestão de matéria seca pós-parto, gera uma condição de balanço energético negativo no animal. Assim, ácidos graxos não esterificados
(AGNE) são mobilizados e direcionados para o fígado
para serem utilizados como fonte energética, levando
o animal a “queimar” reservas de gordura. Quando a
mobilização de AGNE é excessiva, as vias de oxidação
e armazenamento de triglicerídeos são saturadas, fazendo com que os ácidos graxos sejam oxidados par28
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cialmente e formem as cetonas. As cetonas (corpos
cetônicos) são liberadas na corrente sanguínea dando origem aos quadros de cetose.
Desta forma, essa patologia pode ser definida como
o aumento da concentração de corpos cetônicos,
principalmente o betahidroxibutirato ßHBA ou beta-cetona, em todos os tecidos e fluidos corporais.
A cetose pode-se manifestar nas formas subclínica
e clínica. A cetose clínica caracteriza-se pela rápida
perda de score corporal, diminuição da produção de
leite, fezes secas, anorexia, odor de cetona no ar expirado, prostração, ocasionalmente sinais nervosos e
elevação dos corpos cetônicos sanguíneos.
A cetose pode ainda ser dividida como primária, secundária, alimentar e espontânea. A cetose primária
ocorre quando a vaca não recebe a quantidade de
alimento adequada e a secundária quando existe a
depressão do apetite resultante de doenças primárias como metrite, mastite, deslocamento do abomaso, entre outras. A cetose alimentar ocorre quando o
alimento oferecido é rico em precursores cetogênicos, como por exemplo silagem de milho, já a espontânea, menos comum, está relacionada à elevação
das concentrações de corpos cetônicos no sangue,
mesmo quando a ingestão da dieta é aparentemente
adequada, geralmente relacionado a lesão hepática
pré-existente.

VETERINÁRIO
µmol/L animais com cetose clínica. Esse monitoramento deve ser realizado em todas as vacas entre o 5° e
21° dia pós-parto.
A cetose subclínica ainda é a forma de maior prevalência nos rebanhos, e é caracterizada como estágio
inicial da cetose, não existem alterações clínicas evidentes, mas existe a elevação dos corpos cetônicos
sanguíneos. As alterações mais observadas são: hipoglicemia e acetonemia, principalmente o ßHBA. A cetose subclínica aumenta as chances de ocorrência de
outras patologias comuns na atividade leiteira, como
por exemplo a mastite, a metrite e o deslocamento de
abomaso, isto devido a redução da reposta imunológica e na redução da ingestão de alimento.
A cetose manifesta-se mais comumente na forma subclínica, secundariamente a uma patologia e/ou condição nutricional, com maior incidência em vacas com
alto escore ao parto, e com problemas de agravamento do balanço energético negativo, principalmente
por falhas de manejo nutricional, podendo ocasionar
lesões hepáticas (fígado gorduroso), e com maior incidência entre o 7° e 21° dia pós-parto.
O diagnóstico da cetose clínica é realizado através do
histórico e sinais clínicos, sem muitos diagnósticos diferenciais, a não ser quando existe comprometimento
neurológico. O diagnóstico da cetose subclínica pode
ser feita através de aparelhos que mensuram a concentração dos corpos cetônicos sanguíneos, o betahidroxibutirato (ßHBA) ou ß-cetona. Os valores de referência são de 0 a 1,4 µmol/L, animais normais, 1,4 a 5,0
µmol/L, animais com cetose subclínica e acima de 5,0

O tratamento da forma clínica baseia-se na correção
da hipoglicemia, através da administração de soros
glicosados e reposição de propilenoglicol por via oral
(Drench), aplicação de isoflupredona (Silcort®) que
tem efeito hiperglicêmico pela sua atividade glicogênica (deposição de glicogênio). Deve-se também
corrigir outros fatores envolvidos, como por exemplo:
deslocamento de abomaso, metrite ou manejo nutricional. Na forma subclínica, na grande maioria das
vezes, o tratamento está relacionado na correção do
manejo nutricional do período de transição, reduzindo
as condições de agravamento do balanço energético
negativo dessas vacas.
Os prejuízos diretos e indiretos causados pela cetose,
principalmente em sua forma subclínica, são enormes,
trabalhos apontam prevalência entre 20% e 50% de
vacas até 30 dias pós-parto. Considerando todos esses pontos, o monitoramento das vacas torna-se cada
vez mais importante, isso possibilita o diagnóstico precoce e a rápida introdução de medidas corretivas e
preventivas, reestabelecendo dessa forma a saúde do
rebanho.
Allen Corsini
Médico Veterinário - Cocatrel
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Saiba mais em kmag.com.br

Sua safra

GRÃOS DE MELHOR
QUALIDADE
PARA MAIORES
RESULTADOS.

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

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

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

sc/ha*

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

LATICÍNIOS

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

RANKING DO LEITE - VOLUME
Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês

1

5485

José Alair Couto

Coqueiral

63153

2

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

54887

3

2859

Estevan Mário De Resende Reis

Carmo da Cachoeira

39477

4

5462

Tarcisio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

33069

5

4861

Carlo Nansen RossI

Coqueiral

26323

6

4921

Miguel Archanjo De Figueiredo

Santana da Vargem

15369

7

19896-1

Epamig

Três Pontas

9053

8

915

Antonio Rodrigues De F. Neto

Três Pontas

8611

9

4794

Raquel Assis De Andrade Claudino

Coqueiral

8181

10

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

7298

Cidade

CCS (cels x 1000/ml)

RANKING DO LEITE - CCS
Nº

Lote

Nome do Produtor

1

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

6

2

5757

Paulo Sarto

Carmo da Cachoeira

8

3

3158

Edson Pereira

Nepomuceno

12

4

5845

Sergio Lucio Moura

Nepomuceno

27

5

2023

Antônio Elizeu de Souza

Campos Gerias

63

6

26972

Maria De Lourdes Martins Souza

Três Pontas

64

7

4542

Evanilson Mesquita Da Silveira

Coqueiral

77

8

4861

Sebastião de Oliveira

Nepomuceno

79

9

1968

Celio Vitor de Oliveira

Três Pontas

98

10

5402

Geraldo Magela Correa (Comunitário)

Três Pontas

117

RANKING DO LEITE - CBT
Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês (UFC x 1000/ml)

1

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

3

2

5320

Joaquim Antonio da Silva

Três Pontas

3

3

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

5

4

5757

Sergio Lucio Moura

Nepomuceno

6

5

5882

Edson Pereira

Nepomuceno

7

6

4451

Vitor Galeno Meneses

Nepomuceno

7

7

5569

Antônio Expedito da Silva

Nepomuceno

9

8

5845

Terezinha Silva de Jesus (Comunitario)

Nepomuceno

11

9

20811

Vicente de Paula Da Silva

Nepomuceno

11

10

5462

Tarcisio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

12
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TÉCNICO

Entenda melhor
a análise de solo
realizada no
laboratório da
Cocatrel

A análise química do solo é um dos métodos de
avaliação da fertilidade do solo. Basicamente, essa
análise consiste em agitar uma amostra de solo,
com uma solução extratora, durante um tempo
definido. Em seguida, separa-se o extrato, do qual
são determinados os teores de elementos constituintes. Portanto, essa análise química compreende duas fases distintas: a extração do nutriente e
sua determinação no extrato.
A solução extratora recebe a denominação de extrator químico e sua capacidade de extração de
nutrientes, de diferentes extratores, é variável. A
fração que é extraída é denominada “disponível”,
pois ela deve correlacionar-se com a quantidade
do nutriente extraído pelo vegetal. O laboratório
de análise de solo da Cocatrel utiliza uma metodologia empregada em vários laboratórios de análises do Brasil. O objetivo deste artigo é entender o
que é determinado em nosso laboratório.
Quando nos referimos à análise de rotina, também
chamada de análise básica ou de fertilidade, determinamos o índice de acidez (pH), os teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio e acidez
total (H+Al) do solo. Com estes valores em mãos,
já conseguimos calcular a quantidade de calcário a
32
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ser usada e o tipo de calcário. Calculamos também
a quantidade de fósforo (Super Simples, MAP, etc.)
e potássio (cloreto, NPK, etc.).
Visando agregar informação ao produtor e ao técnico, estamos incluindo no pacote da análise de
rotina a determinação do boro (borax, ulexita, ácido bórico, etc.) e do enxofre (Gesso, Sulfato, etc.).
Esses nutrientes colocados no solo, têm nos dado
respostas produtivas muito significativas, portanto,
é de suma importância conhecermos seus níveis
no solo.
Outra determinação comum em nossa região é a
de matéria orgânica, excelente opção para a manutenção ou mesmo o aumento da fertilidade do
solo. A matéria orgânica no solo é fundamental
para a sustentação da lavoura agrícola pois ela
atua como uma fonte de energia e de nutrientes
para os organismos que participam de seu ciclo
biológico, exercendo um importante papel na fertilidade e na produtividade. Ela Influencia direto
na capacidade de troca de cátions do solo (CTC),
no resultado de solo do laboratório da Cocatrel,
representado pela letra (T), retenção de umidade,
estruturação do solo e manutenção da biodiversidade.

Em resumo, a análise básica que fazemos é rotina + boro + enxofre. Além da básica, o cooperado pode acrescentar o elemento que ele quiser
até chegar em uma análise completa. Na análise
completa, acrescida do fósforo remanescente
(Prem), denominamos completíssima.
Portanto, ao chegar com o material a ser analisado no laboratório da Cocatrel, o cooperado
tem ao seu dispor uma gama de análise, inclusive de folhas, fertilizantes e corretivos que o permite auxiliar na tomada de decisão, definindo
o que comprar e quanto comprar, objetivando
uma colheita máxima econômica sem, contudo,
desrespeitar as peculiaridades de cada sistema
de produção.

Solos com menores valores de Prem retêm o fósforo em maior quantidade e com mais energia.
Consequentemente, esses solos restringem mais a
liberação do fósforo (P) disponível para planta do
que os solos com maiores valores de Prem.

TÉCNICO

Além disso, a matéria orgânica contribui para a diminuição da fixação de fósforo no solo. Não menos importante são as análises de micronutrientes
(zinco, cobre, ferro e manganês) que nos permitem
fazer um ajuste fino ou até mesmo um direcionamento nas utilizações das pulverizações foliares.
Outra determinação importante é o fósforo remanescente (Prem) introduzido como critério auxiliar
e fundamental para interpretação da disponibilidade de fósforo e enxofre no solo. É uma medida
que reflete o teor e a qualidade da argila do solo.

Denilson Esteves de Oliveira
Resp. Laboratório da Cocatrel

Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

Mar
151
71,2
180,6
215,0

Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

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

Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

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

Abr
18,4
42
38,9
88,0

Mai
36,7
86,8
23,9
80

Jun
103,8
40,3
9,9
0

Jul
1,0
1,4
1,0
-

Ago
40,6
14,4
36,3
-

Set
0,4
80
68,1
-

Out
195,6
187,5
105,4
-

Nov
196,4
173,5
272,8
-

Dez
158,7
268,5
264,0
-

Total
1421,7
1235,5
1610,3
-

Out
119,5
97,0
133,0
-

Nov
232,0
96,5
290,5
-

Dez
152,5
266,5
313,0
-

Total
1266,6
1075,5
1336,0
-

Out
37,5
175,0
153,0
-

Nov
264,0
125,0
378,5
-

Dez
167,5
237,0
342,5
-

Total
1109,0
1019,5
1577,5
-

Out
113,5
148,7
178,4
-

Nov
207,5
87,8
336,8
-

Dez
176,6
243,0
237,0
-

Total
1249,2
876,32
1664,7
-

Nov
232,0
315,0
300,0
-

Dez
303,0
167,5
225,0
-

Total
1425,5
1486,5
1703,0
-

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

Mai
11,0
89,5
19,0
50

Jun
95,0
47,5
24,5
0

Jul
0
0
1,0
-

Ago
30,0
2,5
65,0
-

Set
5,0
45,0
53,0
-

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Abr
7,0
44,0
25,0
122,5

Mai
70,0
75,0
20,0
59

Jun
20,0
30,5
37,0
0

Jul
2,5
0
1,0
-

Ago
0
5,0
55,0
-

Set
155,0
65,0
66,0
-

Dados pluviométricos: Coqueiral
Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

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

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

Mai
8,5
64,5
20,0
43

Jun
86,6
3,92
53,7
0

Jul
0
0
2,0
-

Ago
29,9
0
79,5
-

Set
6,4
57,7
97,2
-

Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

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

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

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2018
2019

152,0

340,0

298,0

12,0
82,0

27,0
76,5

22,0
0

1,0
-

45,0
-

144,0
-

205,0
-

382,0
-

333,0
-

1171,0
-

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Mai
47,0
35,0
22,0
52

Jun
32,0
125,0
17,0
6

Jul
8,0
0
1,0
-

Ago
35,0
42,0
99,5
-

Set
169,5
0
76,0
-

Out
79,0
193,5
174,5
-

Dados pluviométricos: Ilicínea

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2018
2019

145,5

285,0

165,0

11,5
79,0

17,0
43

19,0
12

1,0
-

120,0
-

99,0
-

179,0
-

343,0
-

311,0
-

1100,5
-

ÍNDICE
DE
CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)
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CUIDADO COM BAGS
CONTAMINADOS E OUTROS
RESÍDUOS NA ENTREGA DO CAFÉ
Uma das mudanças mais importantes em logística é a substituição gradual da tradicional sacaria de
juta pelos bags ou café a granel. Entre as vantagens da entrega do café em bags ou a granel estão a
redução de custos com mão de obra relacionada ao armazenamento, agilidade na carga e descarga,
facilidade de rastreabilidade no armazém, além de rapidez e eficiência na movimentação do café.
Uma preocupação da Cocatrel é a reutilização, pelos produtores, de bags que foram anteriormente utilizados para outros fins, a exemplo do transporte de fertilizantes, cereais, entre outros, para a
entrega de cafés nos armazéns. Bags com resíduos de borras de fertilizantes, mau cheiro e manchas
de óleo podem alterar a qualidade do café, visto que no momento da prova qualquer contaminação
pode ser caracterizada como um lote de café de qualidade inferior e com isso, haver alteração na real
qualidade da bebida desse lote.
Assim, os produtores devem separar bags exclusivamente para o
transporte de café, que após a devolução pela Cooperativa,
podem ser utilizados para nova entrega por vários anos, sendo que dependendo do manuseio, a vida útil da maioria dos
bags é de 5 a 10 anos.
Bags devem ser utilizados exclusivamente para o
transporte de café, bem secos, sem cheiro, sem
manchas e sem resíduos.
Em relação ao café à granel, a maior preocupação é relacionada com a limpeza e conservação dos caminhões
utilizados para o transporte. Resíduos de cereais (milho, soja, etc..) e outras sementes configuram como
impurezas que resultam em defeitos, interferindo na
qualidade do café.
Como forma de manter a qualidade do café transportado deve-se realizar a limpeza, varrendo ou
assoprando a carroceria do caminhão, de forma
a eliminar os resíduos do transporte de outras
culturas, manchas de óleo, corretivos ou fertilizantes, assim como o café de outros transportes que ficam aderidos nas frestas das carrocerias. Outra maneira é colocar uma lona
limpa e seca de forma a proteger o café do
contato direto com a estrutura do caminhão.
Para granel, recomendamos a varrição
dos caminhões para o transporte do café
ou uma lona limpa e seca, a fim de evitar
o contato direto do café com o caminhão.

34
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Solução completa BASF.
Seu Legado de Café com mais
tradição e resultado.
Com as soluções BASF, você consegue mais da sua lavoura de café:
mais proteção, mais produtividade e mais resultados.

|

PRODUTOS

|

Fungicidas
Opera
Cantus
Orkestra SC
Comet
Tutor
Abacus HC

|

®

Herbicidas
Heat

®

|

Inseticidas
Verismo
Nomolt 150
Fastac 100
®

®

®

®

®

|

Serviços
Troca
Agroclima PRO BASF
APP BASF Agro

®

®

®

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

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas.
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir outros
métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP)
quando disponíveis e apropriados. Registros MAPA: Abacus ® HC nº 9210,
Cantus ® nº 07503, Comet ® nº 08801, Opera® nº 08601, Tutor® nº 02908,
Orkestra® SC nº 08813, Fastac ® 100 nº 002793, Nomolt® 150 nº 01393,
Verismo ® nº 18817, Heat ® nº 01013 e Finale ® nº 0691.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.
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COCATREL

Novidade no Portal do Cooperado: emissão da
Nota Fiscal de transporte de café
A Cocatrel traz mais um benefício para o cooperado. Agora não é mais necessário ir até a cooperativa para emitir a nota fiscal (guia) de transporte de café, você mesmo poderá emiti-la
através do Portal do Cooperado, com facilidade e agilidade. O melhor de tudo isso: seu café
está assegurado a partir da emissão na nota.
Confira o passo a passo:

1 - Utilize o menu “NFe (Entrada Café)” para iniciar
a emissão da Nota Fiscal.

2 - É possível iniciar uma nova emissão através do
ícone abaixo ou clicando na Inscrição da Fazenda.

3 - Após a emissão da Nota, além de receber um
e-mail com o Danfe, é possível imprimir.

4 - Será exibido um termo com as responsabilidades sobre a emissão da nota. Para continuar com a emissão é necessário aceitar o
termo. Caso não concorde com o Termo de
Responsabilidade, é só clicar em cancelar que
o sistema voltará para a página anterior.

5 - Nesse ponto são exibidos os dados do cooperado, da fazenda, e também devem ser informados os dados do transportador.
36
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Algumas observações precisam ser levadas em conta. Por questões fiscais e da seguradora, é muito importante que
todos os dados sejam preenchidos com responsabilidade e corretamente. Informe os dados do café que será transportado como quantidade de sacas, processo de seca e certificados (se for o caso), etc.
1- Local de origem: é preciso atentar-se de qual propriedade o café está saindo. Alguns cooperados, principalmente
aqueles que possuem mais de uma propriedade, têm por hábito, inserir o nome da mesma fazenda para todas as cargas.
Caso a carga seja roubada, ou aconteça algum sinistro, se a rota informada for diferente da que está sendo percorrida,
não haverá cobertura pelo seguro.
2- Armazém onde será entregue o café: pelos mesmos motivos citados acima, o local de entrega deverá ser preenchido
corretamente.
3- Data de emissão da nota: a nota fiscal de café deverá ser emitida no mesmo dia da entrega. Caso a carga não chegue
na cooperativa após 24 horas da emissão da nota, ela será cancelada. Caso o cooperado, por algum motivo, queira cancelar a nota antes desse prazo, ele deverá entrar em contato com o setor fiscal da Cocatrel.
A emissão da nota fiscal é rápida, cômoda e segura. Caso você ainda não tenha a senha de acesso ao Portal do Cooperado, por motivos de segurança o primeiro contato deverá ser presencial, para que seja assinado um termo de responsabilidade. Todas as lojas filiais da Cocatrel estão aptas a liberar essa senha. Portanto, caso você more em alguma outra
localidade será necessário enviar um e-mail para fparreira@cocatrel.com.br para ter o acesso liberado.

COCATREL

6 - Informe os dados do café que será transportado
como quantidade de sacas, processo de seca e certificados (se for o caso), etc.
Informe os dados de entrega:
Local de entrega = Armazém da Cocatrel
Embalagem de entrega = sacaria, granel ou big bag
E-mail = E-mail para qual será enviado o Danfe após
a emissão da Nota.
Após preenchidas todas informações, clique em “Emitir
NFE”.

ENTRETENIMENTO

Fondue de doce de
leite cocatrel

O inverno chegou, e junto com ele o frio. Nada melhor que curtir as noites
frias com uma boa companhia e um delicioso fondue. Saiba como preparar o Fondue de Doce de Leite Cocatrel.
• 1 pote de doce de leite Cocatrel (500g)
• 1 caixinha de creme de leite (200g)
• 1 pitada de sal
• 2 colheres (de sopa) de conhaque (opcional)
1. Coloque o doce de leite e o creme de leite em uma panela e leve ao
fogo baixo, mexendo.
2. Assim que aquecer, coloque o conhaque e o sal e deixe ficar bem quente (não precisa ferver)
Pronto! Sirva o fondue com os acompanhamentos de sua preferência.
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Plantas medicinais:

ENTRETENIMENTO

cebola

A cebola é muito utilizada na culinária e considerada a base de todos os temperos,
mas a sua utilização não se limita unicamente a esse fim. É um alimento com diversas
propriedades medicinais, tanto na versão crua como depois de cozida.
Pertence à família das “liliáceas”, subfamília das “alioídeas”, e tem por nome científico
“allium cepa”. Ela é a fonte mais rica em quercetina e alicina, potentes antioxidantes
que auxiliam na prevenção do câncer de estômago, afinam o sangue, aumentam o
bom colesterol, afastam os coágulos do sangue, combatem a asma, bronquite crônica
e as infecções.
A cebola, assim como o alho, o agrião, e outros vegetais que a natureza nos oferece, são
os melhores purificadores do sangue, eliminando toxinas e sendo usada como planta
medicinal para tratar diversas doenças e maleitas.
Dentre as principais propriedades medicinais da cebola podemos destacar:
- A sua ação depurativa.
- Alto poder desinfetante anti-inflamatório e bactericida.
- A cebola crua tem ação antibiótica e mucolatica
- Facilita a expulsão da expectoração e combate infeções respiratórias.
Já se comprovou também que o consumo regular de cebolas ajuda a reduzir níveis elevados de colesterol e da pressão arterial, o que ajuda a prevenir a arteriosclerose e outras
doenças cardíacas, reduzindo assim o risco de ataque cardíaco ou enfarte. A cebola crua
protege-nos dos efeitos nocivos dos alimentos sobre o sangue, dado que contem uma
substância que evita a coagulação do sangue e que aumenta a velocidade da dissolução de coágulos. Aconselhamos a ingestão de cebola
assada às rodelas com sumo de
limão, para ajudar a prevenir o
enfarte do miocárdio.
A cebola tem também diversos
benefícios a nível do sistema
gastrointestinal. Melhora o seu
funcionamento e reduz o risco
de aparecimento e desenvolvimento do cancro do cólon, um
dos mais mortíferos. Os seus benefícios estendem-se também
aos ossos, uma vez que contém
um composto que inibe a atividade de elementos nocivos que
podem levar à osteoporose.
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº28
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Observando algumas formigas no jardim aqui de casa, percebi que todas
seguiam uma mesma rota carregando
folhas maiores que elas mesmas, mas,
seguiam firme em direção ao formigueiro, que descobri, estar poucos passos
adiante, o que para elas deveria representar uma grande viagem.
De repente percebo que uma delas está
com uma folha exageradamente grande nas costas, deveria ser pelo menos
vinte vezes maior que ela, e seu esforço
era notado a distância. Fiquei ali imaginando o orgulho dessa formiga presunçosa, carregando aquela folha gigan-

tesca e como ela deveria estar ansiosa
em mostrar a formiga rainha como ela
era forte, como ela era capaz, quem
sabe até ganharia uma promoção.???
Enquanto a fila de formigas seguia em
direção ao formigueiro, essa formiga
girava em volta de si mesma, sem conseguir sair do lugar, seu esforço era tão
grande que mal avançava um passo, voltava dois para trás, estava tão cega, tão
entretida na sua luta de carregar aquele
mundão nas costas que nem percebeu
que todas as formigas largaram as folhas para escapar do pé de um menino
que vinha correndo atrás de uma bola.

LOGGIA

ENTRETENIMENTO

A formiga e a folha

As formigas escaparam por pouco, mas
nossa amiguinha não teve a mesma sorte, morreu esmagada, agarrada a sua
folha gigante.
Assim como a formiga, nós seres humanos inteligentes e sensíveis, vez em
quando queremos carregar mais coisas
em nossas costas que podemos suportar, os problemas dos outros, as dores do mundo e a ganância de querer
sempre mais, de ser mais e melhor e
quando acordamos para a realidade estamos esmagados pelo peso de nossa
insensatez.

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

Cuide mais de você, o dia passa, as
pessoas passam, o tempo passa, mas
você fica, você será a sua eterna companhia, todos podem até fugir de você,
mas você não pode fugir desse encontro com você mesmo, com a sua paz interior, com a sua felicidade.
Por amor a você, carregue apenas a
sua mala, e de preferência, o mais vazia
possível!

Proporcionando experiências
Pode-se dizer que Alvin Toffler foi o primeiro autor
do chamado Marketing de Experiência, quando
lançou o livro O Choque do Futuro, em 1971. Naquela época, o autor usou o termo “experiências
incríveis”, para explicar a nascente “indústria experencial”.
Muito tempo se passou até que Schmitt (1999) escreveu o livro Marketing Experimental: um novo
modelo para design e comunicação. Foi a partir desse ponto que o conceito se popularizou e
recebeu os nomes de marketing experimental,
marketing experiencial ou ainda marketing de engajamento. A ideia básica é que cada vez mais as
marcas de produtos e empresas precisarão proporcionar experiências aos consumidores.
Isso para irem além do diferencial tangível, baseado em atributos funcionais, passando para o diferencial intangível, construído com base em benefícios sensoriais, expressivos e emocionais.
O objetivo é criar conexões inesperadas e envolventes, que podem ser de cinco tipos: com base
em percepção, sentimentos, pensamento, ação
e relacionamento. As experiências com base em
percepção ocorrem a partir dos cinco sentidos.
Um exemplo é uma perfumaria em que o cliente
escolhe as matérias-primas e produz seu perfume
personalizado. As experiências com base em sentimentos buscam despertar a emoção das pessoas, situação proporcionada pela Mercedes em seu
Museu do Automóvel em Stuttgart.
As experiências com base no pensamento buscam incitar reflexões mais racionais. Um exemplo
é o uísque irlandês Jameson, que realiza degustações comparativas entre o seu produto e o esco-

cês mais vendido – Johnie Walker, e o bourbon
mais vendido – Jack Daniel´s. Experiência com
base em ação é proporcionada pela Nike em
suas lojas – Nike Factory Store, concebidas para
que as pessoas possam testar os produtos. Por
fim, ainda existe a experiência com base em relacionamento, que promove conexões para gerar
identificação com o posicionamento da marca,
como o caso da Harley Davidson, que estimula
a criação de clubes de motociclistas da marca –
HOG (Harley Owner`s Group).

OPINIÃO

por Lúcio Caldeira

Segundo Lenderman e Sanches (2008), autores
do livro Marketing Experimental: a revolução
das marcas, as experiências devem proporcionar um benefício significativo para os consumidores, para criar envolvimento. Isso ajudaria as
empresas a atrair novos clientes, fidelizar clientes, gerar identificação com a marca e favorecer
o aparecimento de feedbacks.
Enfim, essa é a ideia do marketing experimental. Criar experiências únicas e memoráveis. Por
meio da interação e conexão, busca-se o envolvimento das pessoas para se construir marcas
fortes. E, de quebra, consegue-se consumidores
leais e defensores da marca. No caso do café, o
marketing experimental já é realidade e pode
ser visto em fazendas de cafés especiais que
recebem compradores do mundo todo, bem
como em cafeterias e também em marcas de
cafés diferenciados. A ideia básica em todos esses casos vai além de promover o produto e tem
como objetivo proporcionar experiências incríveis aos consumidores, o que volta à concepção
inicial proposta por Toffler.

Lúcio Caldeira é professor, palestrante, consultor e escritor, atuando nas áreas de Marketing e Gestão Estratégica. É autor dos
livros: A Guerra do Café; e Revoluções no Café. Atua como comentarista do programa de TV - Café com TV, da TV Alterosa/SBT,
e é colunista da Revista Cocatrel. É formado em Administração, especialista em Finanças, Mestre em Estratégia e Doutor em
Marketing.
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OPORTUNIDADES

Oportunidades
VENDE-SE

PROCURA-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

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

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

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

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

VENDE-SE OU TROCA-SE

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

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

- Touro Nelore (mocho, tabapuã e guzerá) registrado por gado de corte.
Tratar 9 9976-1963
- Casa em Três Pontas localizada na Rua: Cônego José Maria, Centro,
com 3 quartos sendo uma suíte, garagem para 3 carros, ampla cozinha e
quintal. Tratar pelo 9 9825-2589

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

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

- Redutor da bomba de foliar do trator Agrale e sub tampa da carroceria
do caminhão F 4000. Tratar Milson (córrego do ouro).Tel: 99954-4340 ou
99706-3717

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

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

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

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

ALUGA-SE

- Carro Tuckson 2012, GLE 2.0 Automatic Completo. Valor R$35.000,00.
Tratar 98858-4633
- Vende-se Máquina Palini 800 arrobas. 20 sacas por hora. Em ótimo estado
de conservação. Tratar com Flávio 35 99813-1953
- Nepomuceno - Sítio com 24 hectares à 11 km da cidade de Nepomuceno
com 18 mil pés de cafés produzindo. O restante em pasto, com terreirão feito com lama asfáltica, curral e rancho e casa para caseiro. Interessados entrar em contato pelo telefone (35) 9 9904-4712 falar com Antônio Francisco.
- Casa situada em Três Pontas na Rua Ouro Preto 28, bairro Ouro Verde
com 230 m² de terreno sendo 140 m² de construção, 4 quartos sendo 2
deles com guarda roupas embutido, banheiro social, sala, copa, cozinha
com armários embutidos, área de serviço e duas garagens cobertas. Tratar
com César (35) 9 9889-7508
- Terreno com 1.870 m² com toda infraestrutura, localizado no Centro de
Córrego do Ouro, em Campos Gerais. Valor R$ 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.

- Área rural para plantio de mudas de café com água. Localizado em Três
Pontas na Fazenda Brejão a 17 km da cidade. Tratar 9 9166-0097
- Propriedade em Campo Belo com 20 hectares toda formatada, separada
em seis piquetes, todos com Curral, embarcadores e troncos, pastagens
em ótimo estado. Toda cercada com fios de arame em bom estado a 10
km da cidade. Tratar pelo telefone 9 9976-1963
- Aluguel de máquinas: esqueletadeira, trincha pesada, adubadeira,
carreta esparramadeira, entre outros. Tratar ciom Tobias. 9 9936-6699 ou
9 9733-8651
- Casa Bairro Ouro Verde. Tratar com Sandra pelo telefone 9 9966-5645
- Apartamento mobiliado em Belo Horizonte, bairro Santo Antonio, a uma
quadra da Savassi e próximo ao Shooping Pátio Savassi, sendo 3 quartos
com camas, sala com sofas, copa com mesa jantar, cozinha com fogão e
geladeira duplex nova, 2 banheiros, àrea de serviços com máquina de
lavar e garagem para 1 vaga. Tratar com Emanuel 35 9.9800-2298

COMPRA-SE
- Trator Massey Ferguson 250X 4X4 ou 255X 4X4 Cafeeiro ano 1995.
Tratar com José Rozendo 99906-5863
- Bomba foliar de arrasto, semi-nova de 4001 ou 7001. Tratar 9 9802-1115

- Adubadeira de hidráulico para 500 kg Miname, em bom estado de conservação. 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, AUTORIZAÇÃO 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
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- Presta-se serviços de secagem e limpeza de café. O serviço é feito em
um pré- secador de 125 mil litros e, a limpeza, em uma máquina para 540
sacos. Tratar com Clélia Maria Pereira Rosa (35) 9 9977-3457 ou Felício:
(35) 99904-9192. O sítio “Formiga’ fica a 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

Cais
EXPERIMENTE AS
DELÍCIAS DA
CAFETERIA DA
SUA COOPERATIVA

Avenida Ipiranga, 1745

Três Pontas - MG

