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EXPORTAÇÕES COCATREL
Crescimento sustentável,
com valor agregado para o cooperado

E mais:
Plano de fidelidade,
como vai funcionar?

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.

Palavra do presidente
Expediente

Temos grandes projetos para 2020. Estamos prontos para
receber, com segurança e eficiência, 2 milhões de sacas de café, um novo recorde para a cooperativa, que tem
percebido a reciprocidade e a fidelidade do cooperado.
Outro grande projeto é a implantação de um novo sistema de ERP.
Depois de muitos estudos e pesquisas de mercado, decidimos
pela contratação do SAP, sistema utilizado pelas principais empresas do mundo, que atenderá às necessidades da Cocatrel, sistematizando e integrando os processos da cooperativa, o que nos permitirá prestarmos melhores serviços e ainda sermos inovadores.

Diretor Técnico-Industrial:
Francisco de Paula Vitor Miranda

Sempre digo que queremos continuar crescendo, mas agora não
mais em tamanho. Queremos crescer em eficiência e fazer da Cocatrel a melhor e mais segura cooperativa para os nossos cooperados, os rentabilizando melhor, com responsabilidade e sustentabilidade.
Para que tudo isso aconteça, teremos um ano de muitos desafios e
vamos precisar contar com vocês, pois em alguns momentos desta
transição poderemos ter alguns transtornos, mas que serão importantes para que consigamos atingir nossos objetivos.
Outra importante ação colocada em prática no início deste mês
foi o Plano de Fidelidade Cocatrel, que beneficia os cooperados
pela qualidade de relacionamento que possui com a cooperativa. Sem ferirmos o princípio cooperativista da igualdade, através
do plano de fidelidade conseguimos quebrar paradigmas, beneficiando quem é fiel no depósito de cafés, adimplente e que utiliza
toda a plataforma de negócios e serviços da Cocatrel, priorizando
a cooperativa também na hora da aquisição de insumos nas lojas
e feiras de negócios.
Enfim, nas próximas páginas desta edição da Revista Cocatrel você
encontrará tudo o que foi abordado aqui, porém com mais detalhes para que todos fiquem muito bem informados e por dentro
de todos projetos e realizações da gestão da sua cooperativa.
Tenha uma ótima leitura!
Marco Valério Araújo Brito - diretor-presidente da Cocatrel

EDITORIAL

É sempre importante falarmos das nossas
conquistas, mas não podemos deixar de
mencionar os desafios que teremos para
2020. Queremos ser cada vez mais eficientes e ter a cooperativa totalmente segura
para o cooperado. Para isso muito trabalho vem sendo realizado,
mas ainda há um longo caminho a ser trilhado.
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COMPLIANCE: A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA
DE GESTAÃO RESPONSÁVEL BASEADO NA
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A implantação do sistema compliance nas organizações garante transparência e continuidado no processo de gestão.
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TRABALHO COORDENADO PELO CNC
PRESERVA O FUNCAFÉ
O Conselho Nacional do Café (CNC) trabalhou intensamente para a retirada do
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
(Funcafé) e evitar que ele fosse extinto
através da PEC 187/2019.

www.cocatrel.com.br

COCATREL

Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda.

EDITAL
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Marco Valério Araújo Brito, Diretor Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas
Ltda., convoca os senhores associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia
31 de março de 2.020, no auditório da COCATREL, localizado à Rua Bento de Brito, 110, Centro, Três Pontas/MG,
em primeira convocação, às 15:00hs., com a presença de dois terços do número de associados em condições de
votar, em segunda convocação, às 16:00hs., com a presença de metade mais um dos associados e, em terceira e
última convocação, às 17:00hs., com a presença de, no mínimo, dez associados, com intuito de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:
•

Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo:
a) Relatório de gestão;
b) Balanço; e
c) Demonstrativo das sobras apuradas;

•

Destinação das sobras apuradas; e

•

Eleição dos componentes do Conselho Fiscal (mandato – abril/2.020 à março/2.021).

Para efeito de cálculo do quórum de instalação da assembleia objeto do presente edital, informa-se que o
número de associados existentes nesta data é 6.010.
Três Pontas, 02 de Março de 2.020.

REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 36
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SAP: Cocatrel 4.0
mais eficiente,
eficiente, segura e
transparente para o cooperado
Foi dado o pontapé inicial para a implantação, na cooperativa, do sistema
de ERP mais seguro e referência entre as principais empresas do mundo
Há cerca de três anos a Cocatrel vem realizando
estudos para a troca do sistema de ERP (sistema de planejamento da gestão empresarial) da
cooperativa, com o objetivo de integrar todos
os departamentos da empresa, com soluções
personalizadas que proporcionem praticidade
na produção, fluidez na comunicação interna,
transparência e agilidade na resolução dos problemas gerenciais diários.
Hoje a Cocatrel utiliza o Cobol, um sistema que
surgiu na década de 60 e que já não atende mais
às funcionalidades necessárias para a cooperativa, impedindo a implantação de inovações,
além de ser difícil encontrar programadores e
desenvolvedores que trabalhem com esse tipo
de linguagem na atualidade. Prova disso é que a
maioria das cooperativas já deixaram de utilizar
esse sistema há algum tempo.
Pensando na melhoria contínua e na excelência
dos serviços prestados aos cooperados, a Cocatrel, depois dos estudos finalizados, decidiu
trocar o sistema de EPR para o SAP, que tem a
sigla traduzida para o português como Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamen-

6

REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 36

to de Dados. “O SAP é o melhor e mais seguro
sistema do mundo na atualidade, por atender às
normas de governança e compliance exigidas internacionalmente, por conta disso é utilizado pelas principais empresas multinacionais. Só para
exemplificar, as empresas que trabalham com
esse sistema conseguem, dentre outras coisas,
melhorar o rating junto aos bancos. Queremos
segurança e transparência em todos os processos realizados na cooperativa”, explica Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.
O pontapé inicial para o início da implantação
da troca do sistema foi dado no dia 3 de março. Por ser uma ferramenta de implantação
bastante complexa, uma vez que a empresa necessita moldar-se às normas mais exigentes de
compliance, com necessária segurança jurídica,
através de implementações de políticas e a descrição de processos, o SAP ajuda a controlar as
falhas de comunicação, que geram má administração e grandes perdas para empresas e cooperativas. Portanto, a implementação efetiva do
sistema não é rápida e, por sua complexidade,
poderá causar alguns transtornos no primeiro
momento. Dessa forma, será necessário contar
com a compreensão e mesmo a participação

dos cooperados, para que a ferramenta atenda
com eficiência às demandas dos cooperados e
da cooperativa.

COCATREL

Aqui na Cocatrel será necessário identificar todos os processos e descrevê-los para que possam ser sistematizados adequadamente para
sua eficiente utilização em cada setor da cooperativa, que são muitos e com muitas particularidades. Sendo assim, é imprescindível que haja
uma pessoa especializada, juridicamente capacitada e preparada para gerir e coordenar este
projeto de implantação do SAP. Para essa vaga,
a Cocatrel contratou uma empresa de RH terceirizada, a Assisty, que realizou um longo e criterioso processo de seleção, entrevistando vários
candidatos ao cargo de gerente de projetos e
processos, que será responsável pela implantação do SAP. Por atender a todas às exigências
requeridas, o profissional selecionado para o
cargo foi Leiner Marchetti Pereira, que é gradu-

ado em Direito e possui grande experiência
na área de administração de projetos. Com a
exclusiva função de gerenciar e coordenar o
projeto de implementação do sistema, escrever os processos com todas as exigências jurídicas, atendendo as normas de compliance,
ele iniciou seu trabalho na Cocatrel no início
de março e contribuirá com seu conhecimento para esse tão importante e necessário projeto para o crescimento e eficiente na prestação de serviços da cooperativa para os seus
cooperados.

COCATREL

Estão abertas as inscrições para o Curso de Extensão
“Cafés Especiais: gestão da qualidade”
Capacitar seus cooperados para a produção
de cafés especiais e aprimorar a gestão de suas
propriedades. É esse o objetivo do curso que
a Cocatrel formatou em parceria com o Grupo Unis. O curso, antes voltado apenas para
a produção de especiais, agora foi ampliado
para que os produtores possam melhorar os
processos de gestão e produção do café.
Com duração de 9 meses, o curso terá módulos mensais que vão abranger temas como
cooperativismo, ERP aplicado, mecanização,
pós-colheita e qualidade de cafés, degustação
de cafés, gestão financeira rural, comercialização e exportação de café, mercado futuro do
café, gestão estratégica da cafeicultura, certificações e produção de cafés certificados, promoção internacional de cafés especiais, gestão de custos e negociação estratégica.
O curso oferecerá certificado de extensão
emitido pelo Grupo Unis e, para garantir comprometimento e assiduidade dos produtores
inscritos, será cobrada uma taxa de matrícula
de R$260, mais 9 mensalidades, também de
R$260 por participante. Por se tratar de um
8
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curso bastante específico, serão oferecidas
apenas 40 vagas, somente para cooperados
Cocatrel.
Exigências:
- Preenchimento de ficha de matrícula e assinatura de contrato;
- Pagamento da taxa de matrícula;
- Cópias dos seguintes documentos: CPF, RG
(aluno e titular do lote) e, para quem não for o
titular do lote, autorização por escrito, assinada pelo titular, informando que o mesmo autoriza o aluno a fazer o curso em seu nome.
Atenção: os boletos de matrícula e mensalidade serão gerados a partir do CPF/CNPJ do titular do lote. Como as vagas são limitadas, garantirá quem cumprir com todos os requisitos
dentro dos prazos estabelecidos. O boleto da
matrícula será gerado no ato da assinatura do
contrato.
As inscrições serão realizadas por ordem de
chegada e deverão ser feitas pelo telefone: 35
3255-8281 ou 99960-0779; e-mail avalenzi@
cocatrel.com.br ou pessoalmente.

CURSO CAFÉS ESPECIAIS: GESTÃO DA QUALIDADE / 2020
Módulo

CH

Período

Conteúdo

Professor(a)

Cooperativismo

26/3/2020
(quinta-feira)

3h

8h às 11h

Princípios e fundamentos do cooperativismo. Estratégias e cultura de
cooperativas.

Marco Valério

Palestra – Exportação de Cafés Especiais

26/3/2020
(quinta-feira)

1h

11h às 12h

Palestra

Gabriel Miari

ERP Aplicado

26/3/2020
(quinta-feira)

4h

13h às 17h

Definição de ERP; O ERP na Prática; Principais Motivações; Tipos de
Ajustes; Fatores Críticos; Tendências.

Fabrício Peloso

8h

8h às 17h

Aspectos gerais da mecanização na cafeicultura, operações
mecanizadas de manejo da lavoura, custos operacionais da
mecanização, desempenho operacional e custo da colheita mecanizada
(colhedoras), princípios da colheita seletiva, colheita seletiva com duas
passadas, regulagens das colhedoras para colheita seletiva,
recolhimento de café de chão.

Fábio Moreira

16h

28/04 - 8h às 17h
29/04 - 8h às 17h

Aspectos técnicos pós-colheita; Inovações para obtenção de cafés de
qualidade; Cuidados Via-Úmida; Técnicas de Secagem - Verdes;
Técnicas de Secagem - Naturais; Técnicas de Secagem - CD;
Apresentação de protocolos de Fermentação Anaeróbica de cafés
naturais.

Bruno Ribeiro

Metodologia COB (classificação e degustação); Metodologia SCA
(classificação e degustação); Análise dos sabores básicos;
Reconhecimento de ácidos presentes no café; Prova de cafés de
27/05 - 8h às 17h
diferentes padrões de qualidade (COB); Identificação de gostos
28/05 - 8h às 12h
adjacentes negativos; Padrões de torra para degustação; Descritores de
sabores, ácidos, textura, retrogosto, fragrância; Classificação de cafés
verdes; Torra adequada para degustação; Defeitos do café.

Mecanização

8/4/2020
(quarta-feira)

Pós-Colheita e Qualidade de Cafés

28/04 e 29/04
(terça-feira e
quarta-feira)

Overview Sobre Desgustação de Cafés

27/05 e 28/05
(quarta-feira e
quinta-feira)

12h

Gestão Financeira Rural

25/6/2020
(quinta-feira)

8h

8h às 17h

Comprometimento financeiro, endividamento, saúde financeira,
ferramentas de gestão financeira e matemática financeira.

Cláudio Palmuti

Comercialização e Exportação de Café

30/7/2020
(quinta-feira)

4h

8h às 12h

Trâmites de Comercialização e Exportação de Café; Mercado Interno;
Preparação do Café; Documentação: Preços e Operações

Brayan

Mercado Futuro de Cafés

30/7/2020
(quinta-feira)

2h

13h às 15h

Fundamentos e análise técnica, mercado à vista, termo, CPR, futuro e
opções.

Edélcio EDFMan

Gestão Estratégica da Cafeicultura

30/7/2020
(quinta-feira)

2h

15h às 17h

Planejamento Estratégico Empresarial; Planejamento Estratégico
Competitivo; Gestão Operacional e de Recursos Humanos; Gestão
Financeira e Compras; Vendas e Agregação de Valor.

Lúcio Caldeira

Certificações e Produção de Cafés Certificados

27/8/2020
(quinta-feira)

8h

8h às 17h

Normas e procedimentos para a certificação de produtos e processos.
Orgânico, fair trade, UTZ, Rain Forest, 4C. Visita à fazenda certificada.

Train To Comply
WQS

Promoção e Mercado Internacional de Cafés Especiais

17/9/2020
(quinta-feira)

8h

8h às 17h

A História do Café; Mercado de Café Brasileiro; Produção de Café no
Mundo; Consumo de Café por Região; Concorrências; Crescimento dos
Cafés Especiais; Novas oportunidades.

Vanusia Nogueira

Gestão de Custos

29/10/2020
(quinta-feira)

8h

8h às 17h

Crédito e cobrança, rentabilidade, custo operacional, despesas,
orçamentos fixos e variáveis e controle do fluxo de caixa e ciclo
financeiro.

Cláudio Palmuti

Overview Negociação Estratégica

26/11/2020
(quinta-feira)

4h

8h às 12h

Quebrando barreiras: Negociação Estratégica e Resolução de Conflitos.

Warley Tana

* Grade proposta sujeita a alterações se houver necessidade. As alterações serão comunicadas aos alunos o mais breve possível.

COCATREL

Data

Cecília Sanada
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Programa de Fidelidade
Cocatrel

A Cocatrel mais uma vez inova no relacionamento com seus cooperados. Visando à reciprocidade
e para trazer benefícios àqueles que são realmente fieis, a cooperativa lança o Plano de Fidelidade
Cocatrel, um sistema de pontuação baseado em 13 indicadores, que classifica os cooperados em
categorias de acordo com a maneira com que eles utilizam e se relacionam com a cooperativa.
“Este é um projeto que há bastante tempo está sendo estudado e sistematizado para que, a partir do
dia 6 de março, esteja pronto para ser utilizado pelo produtor. Ele visa beneficiar aqueles cooperados
que vêm sendo fiéis à cooperativa ao longo dos anos, mudando a lógica do mercado, que geralmente
beneficia o produtor que atrasa e depois negocia; que beneficia o grande e não o pequeno. Aqui,
o cooperado bem classificado receberá prêmios na forma de benefícios, seja ele grande, médio ou
pequeno”, afirma Marco Valério Araujo Brito, presidente da Cocatrel.
Para participar do plano de fidelidade, o cooperado deverá assinar um termo de adesão, onde preencherá uma ficha com todas as informações necessárias para garantir que sua classificação esteja
fidedigna. A Cocatrel quer e precisa conhecer melhor cada um de seus cooperados e para isso é
imprenscindível que receba informações corretas sobre a fazenda, a capacidade de produção, a área
de produção, dentre outras per mediante comprovação in loco dos técnicos da cooperativa.
Uma das características do Plano de Fidelidade é a mobilidade, isto é, a possibilidade do cooperado melhorar ou piorar a classificação, de acordo com sua integração com a cooperativa e a utilização
dos serviços e produtos que a Cocatrel oferece, como laboratório de análises de solo e folhas, oficiREVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 36

11

COCATREL

na, lojas, participação nos cursos etc.
Três grandes pilares possuem mais peso
dentro do Plano de Fidelidade, são eles:
•

Fidelidade no depósito de café nos últimos anos;
• Fidelidade na aquisição de insumos e
produtos nas lojas;
• Adimplência, que leva em conta a capacidade de pagamento do cooperado garantias reais e a adimplência que têm nas
suas compras e serviços oferecidos pela
Cocatrel.
Os benefícios, que variam de acordo com o
rating, ou seja, a classificação de cada cooperado, vão desde de descontos nas compras à
vista nas lojas, descontos nos juros dos adiantamentos até condições especiais e diferenciadas nas Feiras Cocatrel de Negócios, conforme
explicado na tabela.

Para aderir ao plano, os interessados deverão
procurar as lojas da Cocatrel ou os setores de
Crédito e Cobrança ou ainda o de Cadastro
e assinar o termo, contemplando as informações necessárias.

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

(35) 3266-8100

Pronto

ATENDIMENTO

24
HORAS

Av. Nilson José Vilela, 230
Esperança - Três Pontas

Boas-vindas aos novos cooperados
LUCELENE MELQUIADES

ANTONIO MARCOS DE AMORIM

LUIZ HENRIQUE VILELA

ANTONIO MAURO SIMOES MACHADO NETO

MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO MESQUITA

DANILO GARCIA ARAUJO

MARIA HELENA MATIAS VAZ

EDMAR PEREIRA DA SILVA

MARINA CHAVES REIS SWERTS

FABIO BLANCO DE OLIVEIRA

MENIQUEM CAMPOMORI PEREIRA

FAUSTO TEODORO DE SOUZA

MICHELE RANGEL SILVA

FLUGENCIO FRANCISCO DE PAULA

NEWTON DE AGUIAR TORRES

GEOVANE DOS REIS PEREIRA

RITA DE CASSIA MARTINS EHREISER

GISELE CARNEIRO

RODRIGO MARTINS DA SILVA

JOAO BATISTA SILVA

ROSA IARA PEREIRA MEINBERG

JOSE MILTON DE LIMA

SEBASTIAO MENDES DE SOUZA

JOSE VINICIO COSTA

THIAGO LEMOS DE ANDRADE

JUAREZ FRANCISCO SANTOS

VIVIANE GARCIA DE ARAUJO MUDRIK

KLEBER LUIZ DE SOUSA

WEDER EIS DE PAULO

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

COCATREL

AGROPECUARIA SERRANO LTDA

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

|

PRODUTOS

|

Fungicidas

|

Opera
Cantus
Orkestra SC
Comet
Tutor
Abacus HC
®

Herbicidas
Heat

®

|

Inseticidas
Verismo
Nomolt 150
Fastac 100
®

®

®

®

®

|

Serviços
Troca
Agroclima PRO BASF
APP BASF Agro

®

®

®

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

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

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

COCATREL

Mercado de Café
por Lúcio Caldeira
A primeira semana de fevereiro foi a continuidade do movimento de baixa ocorrido
no mês de janeiro, período caracterizado por
baixas contínuas (o mercado saiu de 127,10
c/lb em 2 de janeiro para 102,65 c/lb no dia
31 de janeiro). Isso significou uma queda de
R$ 540 para R$ 500 a saca.
O primeiro dia útil do mês, 3 de fevereiro,
rompeu o suporte de 1,00 c/lb e fechou em
97,90 c/lb para o vencimento março na bolsa
de Nova Iorque. O mercado permaneceu estável durante a primeira semana com preço
médio de 98,06 c/lb com dólar médio cotado a R$ 4,26. No mercado à vista os preços
ficaram estáveis com média de vendas para o
café duro com 60 defeitos a R$ 484,00 a saca.
Na segunda semana o mercado voltou a “andar de lado” e só mudou sua trajetória no dia
14, quando atingiu 109,10 c/lb, fazendo o
mercado físico passar para 510 reais a saca,
representando uma alta de 25 reais em relação à primeira semana. O preço médio da semana foi de R$ 492 a saca, com dólar média
a R$ 4,33.
Nas terceira e quarta semanas, o mercado
passou por pequenas alterações e a variação

nos preços de fechamento NY foram de 103
c/lb a 110 c/lb (mínima e máxima), que foi
exatamente o preço do último dia de fevereiro. As médias dos preços à vista nessas semanas foram de R$ 505 e R$ 513 a saca para o
café duro com sessenta defeitos.
De fato, fevereiro apresentou altas nos preços da bolsa, do preço à vista e, também do
dólar. Em todos os três casos, apresentou-se
valorizações da primeira para a segunda e,
também para a terceira e quarta semanas. O
dólar, motivado por questões relativas à expansão do coronavírus teve preço médio de
R$ 4,37 e R$ 4,42 nas terceira e quarta semanas, e encerrou o mês cotado a R$ 4,50.
Os preços maiores, com dólar mais alto foram bons para a exportação, e fevereiro foi o
mês da recuperação. O menor preço negociado foi o do primeiro dia útil do mês (3/2), a
R$ 480 e o preço mais alto foi o do último dia
(28/2), cotado a R$ 520. A alta acumulada do
mês foi de R$ 40 a saca e o mês termina com
preços médios de R$ 498,50, maiores que
onze dos doze meses de 2019 e somente inferiores à média de dezembro.
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 36
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Inclua o iogurte natural
no seu cardápio
Entenda porque o iogurte é um alimento tão benéfico para o organismo
O iogurte é um alimento apreciado por pessoas das
mais diversas idades, sendo assim uma excelente
opção para incrementar as refeições.
Além de ser um alimento muito saboroso, é também
extremamente benéfico para o nosso organismo, pois é
uma importante fonte de: proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D), potássio,
cálcio, fósforo, magnésio, zinco, ferro, sódio, biotina, ácido pantotênico, ácido fólico, colina e inositol.

Porém, para se beneficiar totalmente da ingestão dos
lactobacilos, é importante consumir o iogurte o mais
próximo possível da sua data de fabricação. Isso se
deve ao fato de que os lactobacilos diminuem com o
passar do tempo.
Impacto do consumo de iogurte no organismo
Incluir o iogurte na sua alimentação diária pode contribuir nos seguintes aspectos:
•

Sendo assim, listamos nesta matéria os principais benefícios do consumo de iogurte natural e ensinamos como
fazer o iogurte natural caseiro, com uma receita simples
e prática. Confira.

•

Os benefícios do iogurte natural

•

O maior benefício que o consumo de iogurte proporciona ao nosso organismo é a ação dos lactobacilos
probióticos presentes nele. Os lactobacilos são organismos vivos que auxiliam o corpo na digestão dos alimentos, sintetização das vitaminas e processamento dos
hormônios.

•

Além disso, o consumo dos lactobacilos vivos ajuda na
prevenção e no tratamento de doenças como infecções
vaginais até outras mais sérias como úlcera e câncer do
intestino.
O iogurte também é uma excelente opção para quem
sofre de intolerância à lactose. Como os lactobacilos
acidificam todo o açúcar natural do leite – a lactose –
mesmo quem sofre com o problema pode consumir o
produto à vontade.
Segundo uma pesquisa recente do Departamento de
Bioquímica do Instituto de Biologia da UERJ, o iogurte
também ajuda a diminuir a quantidade de nitritos no organismo, responsáveis pela formação das nitrosaminas.
E considerando que as nitrosaminas podem provocar
câncer de estômago e esôfago a ingestão de lactobacilos se torna ainda mais importante.
16
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•
•
•
•
•
•

Bom funcionamento do intestino e combate às bactérias presentes nele, promovendo a limpeza do
local;
Aumento dos níveis de cálcio no organismo, ajudando no combate à osteoporose e mantendo os
ossos e dentes mais fortes;
Bom funcionamento do sistema de absorção de nutrientes;
Restauração da flora bacteriana, livre de efeitos colaterais;
Diminuição da fermentação, dos gases, das flatulências, das inflamações e das infecções intestinais;
Melhoria do sistema imunológico;
Renovação dos tecidos do corpo;
Desaceleração do processo de envelhecimento;
Melhoria na queima de gorduras e diminuição da
barriga;
Reposição do cálcio no período da menopausa.

Uma boa ideia para consumir o iogurte é batendo-o no
liquidificador com a fruta de sua escolha. Adicione alguns pedaços da fruta após bater para dar um gosto
ainda melhor ao iogurte.
Outra opção é servir o iogurte natural é adoçá-lo a seu
gosto e colocá-lo por cima de uma deliciosa salada de
frutas, transformando-o numa ótima alternativa ao leite
condensado ou caldas.
Sendo assim, fica evidente que o consumo do iogurte
só traz benefícios para a nossa saúde e deve ser incluído na alimentação de todos, especialmente das mulheres, porque também contribui para a prevenção do
câncer de mama.

fev/20

Atualmente, o leite, para ser caracterizado como de boa qualidade, deve apresentar as seguintes características:
composição química adequada, reduzida contagem de células somáticas (CCS), contagem bacteriana total (CBT)
e ausência de agentes contaminantes (antibióticos, pesticidas, adição de água e sujidades).
Parabéns aos produtores que destacaram-se no mês de fevereiro de 2020. São eles:

LATICÍNIOS

Ranking do leite
RANKING DO LEITE - VOLUME
Nº

Lote

1

5485

2

5402

3

2859

4

4861

5

5462

6

4921

7

915

8

5822

9
10

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês

José Alair Couto

Coqueiral

60.456

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

49.761

Estevan Mário de Resende Reis

Carmo da Cachoeira

44.067

Carlo Nansen Rossi

Coqueiral

35.596

Tarcísio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

25.679

Miguel Archanjo de Figueiredo

Santana da Vargem

8.976

Antônio Rodrigues de F. Neto

Três Pontas

8.817

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

8.660

27729

Oliveiro Reis Neto

Nepomuceno

7.016

2558

Sebastião Carlos Sarto

Três Pontas

6.604

RANKING DO LEITE - CCS
Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

CCS (cels x 1000/ml)

1

1968

Edward Spury

Nepomuceno

26

2

5845

Comunitário (Terezinha Silva de Jesus)

Nepomuceno

32

3

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

85

4

3158

Comunitário (Vicente Luiz Silvestrini)

Nepomuceno

87

5

21622

Everson Rodrigues Silva

Nepomuceno

104

6

2979

Cesar de Paula Mesquita

Campos Gerais

119

7

5780

Vitor Sérgio Pereira

Nepomuceno

129

8

5569

Antônio Expedito da Silva

Nepomuceno

147

9

3395

Edenisio Vitor Pereira

Campos Gerais

148

10

5882

Edson Pereira

Nepomuceno

163

Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês (UFC x 1000/ml)

1

5780

Vitor Sergio Pereira

Nepomuceno

6

2

5845

Comunitário (Terezinha Silva de Jesus)

Nepomuceno

7

3

5699

Evandro de Oliveira Brito

Campos Gerais

7

4

5320

Joaquim Antonio da Silva

Três Pontas

7

5

27729

Oliveiro Reis Neto

Nepomuceno

8

6

5462

Tarcisio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

8

7

18060

Maria de Lourdes M. Souza

Três Pontas

10

8

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

12

9

5485

José Alair Couto

Coqueiral

13

10

2558

Sebastião Carlos Sarto

Três Pontas

13

RANKING DO LEITE - CBT
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Café com Lei
Posso acumular Adicionais de Insalubridade e
Periculosidade?

A razão pela qual tanto se questiona a possibilidade
de se cumular os adicionais de insalubridade e periculosidade, decorre da leitura do artigo 193, § 2º, da
CLT. Neste artigo, transcrito abaixo, o legislador não
permitiu que o trabalhador – submetido a condições
de trabalho insalubres e perigosas – recebesse os dois
adicionais ao mesmo tempo, devendo optar pelo recebimento de um dos adicionais, o que se mostra um
verdadeiro absurdo.
Art. 193. São consideradas atividades ou operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que,
por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem
risco acentuado em virtude de exposição permanente
do trabalhador a: § 2º – O empregado poderá optar
pelo adicional de insalubridade que porventura lhe
seja devido.
O TST (Tribunal Superior do Trabalho) vetou a possibilidade de acumulação dos adicionais por insalubridade e periculosidade. Como a legislação já é previa,
o trabalhador deverá escolher pelo mais benéfico. No
julgamento, analisou-se o caso de um ex-funcionário
de uma companhia aérea que já recebia adicional por
insalubridade, por causa do barulho das turbinas dos
aviões, e pediu também o adicional por periculosidade, por lidar com produtos inflamáveis. Por sete votos
a seis, o TST negou o pedido.
18

REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 36

Prevaleceu, no julgamento, o voto do ministro Alberto
Bresciani. De acordo com a tese jurídica fixada, o artigo 193, parágrafo 2º, da CLT foi recepcionado pela
Constituição da República e veda a cumulação dos
adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos.
A corrente do relator, ministro Vieira de Mello, ficou
vencida. Segundo seu voto, o dispositivo da CLT estaria superado pelos incisos XXII e XXIII do artigo 7º
da Constituição da República, que tratam da redução
dos riscos inerentes ao trabalho e do adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas.
Ainda de acordo com o ministro, a vedação à cumulação contraria a Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), relativa à segurança e à
saúde dos trabalhadores.
Assim, conclui-se que, perante o Tribunal Superior, não
é possível acumular-se os adicionais apesar de existirem correntes minoritárias que defendam essa teoria.
Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

JURÍDICO

sob o olhar jurídico
INTERCOOPERAÇÃO
“As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus
membros e dão mais força ao movimento cooperativo,
trabalhando em conjunto, através das estruturas locais,
regionais, nacionais e internacionais”.
A intercooperação deve começar pela base (também
conhecida como intercooperação ou integração horizontais), âmbito em que as entidades cooperativas de
primeiro piso, de diferentes ramos, operam entre si.
A cooperação na base, considerando, agora, o relacionamento entre cooperativas de um mesmo ramo, deve-se estimular, por exemplo, o atendimento de associados ou usuários de uma cooperativa financeira singular
ou cooperativa de trabalho médico por outra cooperativa de primeiro nível do mesmo segmento. Essa cooperação faz-se necessária quando o associado ou usuário está em deslocamento, tem atividades ou necessita
de serviço fora da área de ação da cooperativa a que é
vinculado. No âmbito das cooperativas financeiras, uma
boa medida seria o compartilhamento dos terminais de
autoatendimento por todo o país, independente da vinculação sistêmica. Só que, também aqui, e muitas vezes
dentro da rede de um mesmo sistema ou subsistema de
cooperativas.
No plano da integração vertical, todos os esforços devem ser feitos para que as cooperativas se organizem
em entidades de segundo (centrais e federações) e,
pela reunião de centrais ou federações, de terceiro
(confederação) pisos, compondo aglutinações sistêmicas. Esse formato organizacional permite ganho de escala, pela redução de estruturas e de investimentos
locais ou regionais, direcionados para entidades corporativas/centralizadoras em benefício do conjunto. O

padrão profissional e das soluções de negócio também
é um dos resultados imediatos dessa integração, pois
a redução de custos das estruturas da rede permite investimentos em equipes e produtos/serviços mais qualificados. Externamente, a intercooperação nesse plano
gera uma percepção de maior grandeza e de solidez,
cujos efeitos imediatos conduzem a uma maior sensibilização, apoio e adesão à causa.
No âmbito do ramo financeiro, por exemplo, a integração intersistêmica [entre (sub)sistemas diferentes]
é também aconselhável (logo mais passará a ser indispensável), especialmente a partir da aproximação entre as confederações e os bancos cooperativos, pois há
um conjunto de demandas e interesses estratégicos e
operacionais que são coincidentes, sugerindo comunhão de esforços, medida que gerará escala ainda mais
representativa e implicará redução de custos, tudo no
interesse dos cooperados (donos dos empreendimentos).
A intercooperação é uma das formas pelas quais se pratica o valor da solidariedade, já que é de interesse (na
sua concepção mais nobre) de qualquer cooperativa
que as entidades coirmãs do mesmo e de outros ramos
se desenvolvam e se mantenham saudáveis.
Em nossa legislação, o princípio vem reafirmado na
redação dos arts. 8º, parágrafo único, e 9º da Lei Cooperativista, assim como, tratando-se de cooperativas
financeiras, na dicção do preâmbulo, e dos arts. 14°, parágrafo único, e 15° da Lei Complementar 130/09.
Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 36

19

OS PRODUTOS
COCATREL ESTÃO
DE CARA NOVA!
MESMO PRODUTO,
NOVA EMBALAGEM,
QUALIDADE COCATREL.

www.cocatrel.com.br

EXPORTAÇÕES COCATREL
CAPA

Crescimento sustentável, com valor agregado para o cooperado
A Cocatrel tem focado em ações que possam
rentabilizar melhor o cooperado. Já foi dito em
outras ocasiões que 2019 foi um ano com resultados expressivos e muito positivos para a
cooperativa, que teve nas exportações um dos
destaques de crescimento e efetividade.
“As exportações cresceram exponencialmente
em dois anos. Mas é importante ressaltar que não
queremos ser grandes exportadores. A Cocatrel
mantém seu objetivo de ser uma cooperativa que
exporta, sim, mas visando agregar valor para o cooperado. Somos uma cooperativa com grande credibilidade no mercado porque realizamos todos
os processos, desde a comercialização até o embarque, com bastante transparência e segurança.
Temos volume, capacidade de preparar o café de
acordo com as demandas do cliente, além de consistência e profissionalismo nas nossas operações.
Por isso crescemos tanto e temos conseguido estes
resultados tão importantes para cooperados e cooperativa”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.
Este crescimento pode ser evidenciado através do
gráfico abaixo, que mostra a exportação em volume de sacarias (cafés comerciais, comerciais finos
e especiais), durante os anos contábeis de 2016,
2017, 2018 e 2019.
Como podemos observar, as exportações na Cocatrel obtiveram um crescimento de 451,5% de
2018 para 2019.

O gráfico seguinte mostra financeiramente o resultado dessas operações que, em 2019 resultou
no montante de R$52.513.358 (cinquenta e dois
milhões, quinhentos e treze mil e trezentos e cinquenta e oito reais), influenciando o faturamento
recorde da cooperativa de quase R$ 1 bilhão.

Como disse Marco Valério, a Cocatrel não tem interesse em exportar grandes volumes. O objetivo é
crescer aos poucos e não assumir riscos. É por isso
que a cooperativa não faz especulações em bolsas e todas as operações realizadas são travadas. A
ideia é manter as parcerias estratégicas com os exportadores nacionais, para a exportação dos cafés
comerciais, e encontrar um nicho diferenciado de
mercado, para a exportação direta dos cafés especiais, sempre com valor agregado para o produtor.
Por falar nas parcerias estratégicas, a intenção da
Cocatrel é fornecer os cafés comerciais, porém
com serviços agregados, como rebenefício, frete,
estufamento de container e embarque, o que agiliza e facilita o negócio dos exportadores parceiros
e ainda gera rentabilidade para a cooperativa e os
cooperados.
Cocatrel Direct Trade (CDT)
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Responsável pela exportação dos cafés especiais
da Cocatrel, o Direct Trade é um departamento
formado por 10 especialistas e amantes do café.
O time é dirigido pelo trader Gabriel Miari e conta ainda com Gustavo, Iandra, Giselli, Mauro, Luis

Guilherme, Rafael, Luiz Filipe, Bruno e Guilherme.

“Precisamos entender as nuances e especificidades que o mercado de cafés especiais possui para
definirmos onde e como atuar. Cada região e cada
importador possuem características que devem
ser bem analisadas para que possamos ser efetivos e gerar bons relacionamentos. É por isso que
os eventos internacionais, a parceria com a Apex e
BSCA, as visitas e as experiências que proporcionamos a estes clientes são tão necessárias e fazem
toda a diferença. É muito importante trazermos esses importadores para a Cocatrel, apresentar a eles
nossa estrutura, assegurar nosso profissionalismo e
garantir toda a segurança da cooperativa”, explica
Gabriel Miari, coordenador do CDT.
A maior intenção da Cocatrel é conseguir, através
da confiança e eficiência, o melhor preço possível para os cafés especiais, cobrir os custos com a
operação e repassar todo o ágio ao cooperado. O
trabalho que vem sendo realizado é comprovado
através dos valores máximos da comercialização
da saca de café, que vem crescendo ao longo dos
anos. Em 2017, o maior valor pago ao produtor foi
R$739, em 2018, R$888 e, em 2019, R$1.733, praticamente o dobro do ano anterior.
Essa conquista é fruto do trabalho do CDT de orientar, pois de nada adianta criar mercados se os cooperados não produzirem cafés especiais. É por isso
que o departamento tem pessoas especializadas
para dar todo suporte aos produtores, principalmente àqueles que são identificados como tendo
potencial para produzirem cafés de alta qualidade.
“Temos buscado parcerias interessantes que subsidiam os custos de consultorias especializadas
para o produtor, como o projeto “Aprimora Café”,
em parceria com o Sebrae, e o “Ilicinea Showcase”, que foi um evento que trouxe 20 compradores internacionais de referência à região de ação

CAPA

O Cocatrel Direct Trade é hoje um setor focado
nos cafés especiais. Com as funções de orientar,
analisar, promover e exportar esses cafés, o setor
tem buscado fazer a conexão entre os produtores
e os compradores internacionais, através de ações
estratégicas de inteligência de mercado e relacionamento que têm gerado bons resultados.

da Cocatrel, realizado em parceria com a Apex.
Além disso estamos atentos às novidades do
mercado em relação à pós-colheita e procuramos por em prática, para os produtores interessados, protocolos já testados, com resultados
positivos e outros ainda não testados, mas que
podem vir a dar resultados bastante interessantes”, explica Gabriel.
Nos últimos dois anos a Cocatrel teve dois produtores, orientados pelo time do CDT, finalistas
no Cup of Excellence, principal concurso de cafés especiais do mundo.

Segundo Gabriel, o mercado trabalha em ondas
e evolui a cada ano. “Quem conseguir surfar essa
onda primeiro, sai na frente. Só para exemplificar,
há alguns anos tivemos a onda do cereja descascado, e o mercado pagava muito bem para quem tivesse esse tipo de café, depois todo mundo começou a fazer. Hoje esse tipo de café já não tem tanto
valor agregado assim. Depois vieram os acima de
82 pontos, logo após, os acima de 82 pontos, certificados. Recentemente tivemos bons ágios para os
cafés acima de 84 pontos. Agora a régua vai subir,
porque já não é mais tão difícil, para quem está no
ramo dos especiais, produzir cafés com essa pontuação. A nossa intenção é orientar e dar suporte aos
nossos cooperados para que sejamos os primeiros
a surfar a onda dos 85 pontos.”
De uma maneira geral, os cooperados ainda não
sentem tanto esse ágio porque são poucos os produtores de cafés especiais com os cafés exportados. Atenta a tudo isso, a Cocatrel quer, cada vez
mais, que mais cooperados estejam capacitados e
aptos a produzirem cafés de qualidade, com sustentabilidade, consistência e, através de uma gestão eficiente, agregar valor aos seus cafés. A Universidade Cocatrel, que promove cursos e eventos
de capacitação para o produtor, é um dos canais
para esse tipo de capacitação. O curso “Cafés Especiais: Gestão da Qualidade”, em parceria com o
grupo Unis, é um exemplo disso e, ainda no mês
de março dará início a uma nova turma, com vagas limitadas, porém abertas a todos os cooperados interessados. Para fazer sua inscrição, procure
o departamento de Comunicação da Cocatrel, no
telefone 3266-8280 ou 8281.
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MAPA DA EXPORTAÇÃO
A Cocatrel hoje, através de suas ações de inteligência de mercado e relacionamento, está presente em todos os continentes, exportando para 17 países.
Veja no mapa abaixo.

A COCATREL ESTÁ
PRESENTE EM TODOS
OS CONTINENTES!
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Países:
Alemanha, Grécia, Estados Unidos, África do Sul, Itália, Polônia, Inglaterra, Austrália,
Japão, Bélgica, Espanha, Canadá, China, Coreia do Sul, Noruega, Qatar e
Arábia Saudita.
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MANTENHA-SE
INFORMADO!
Toda semana um novo
video com temas
importantes
para produtores e
cooperados Cocatrel.

Minuto Cocatrel #79 - Plano de fidelidade Cocatrel

Minuto Cocatrel #78 - Os Melhores Cafés Cocatrel
2019/2020: Eduardo Henrique Barbosa

Minuto Cocatrel #77 - Os Melhores Cafés Cocatrel
2019/2020: João Paulo França

Minuto Cocatrel #76 - Inauguração da Cafeteria
Cocatrel Nepomuceno

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

JURÍDICO

TÁ NO
MINUTO
COCATREL

TÉCNICO

Pavimentações alternativas de
terreiros para secagem de café
Estamos às vésperas de reforma e/ou construção de terreiros para secagem de café. Diante
disso, temos algumas alternativas de pavimentação, a saber: Lama Asfáltica (espessura média de
0,4cm), Lama de Cimento (espessura em torno
de 1,5cm), como também a opção de um pavimento de Concreto de Menor Espessura, em torno de 2cm.
Considerando os elevados custos para se fazer um
terreiro de maior espessura em concreto, avaliamos
então os custos/metro quadrado aproximados das
opções acima, com base em terreiros feitos por alguns cooperados:

RL .......................... 15 litros
Cal para massa ....... 800g (opcional)
Água ........................ ao ponto
Rendimento : 21 m²
Lama de cimento (1,5cm espessura ):
Pó de Brita ............. 180 litros
Areia Grossa .......... 240 litros
Cimento ................. 01 saco
Água ...................... ao ponto
Rendimento : 15 m²

Lama Asfáltica - R$2,00 a R$2,20 ;
Lama de Cimento - R$3,80 a R$4,10 ;
Concreto de Menor Espessura - R$4,40 a R$4,60;

Concreto (2cm espessura):
Brita 0 ................. 140 litros
Areia Grossa .......160 litros
Cimento ............... 01 saco
Água .................... ao ponto
Rendimento : 9,5 m²

Esses valores não incluem o custo do serviço de
compactação e regularização do piso do terreiro
de terra, comum à todas situações descritas anteriormente, bem como da mão de obra, que muitas
vezes é aproveitada a da própria fazenda, ou custo
do dia de serviço de pedreiro que varia segundo a
região.

Matérias primas (valor posto fazenda, distância +15km da cidade ):
Areia -------------- R$62,75/m³
Brita 0 ------------ R$103,25/m³
Pó de Brita ------ R$138,00/m³
RL ----------------- R$2,42/litro
Cimento ---------- R$19,00/saco

Abaixo, os coeficientes técnicos de referência para
cada tipo de pavimentação alternativa e valores das
matérias primas, que podem variar em função da
distância dos fornecedores.

Diante das informações acima, esperamos facilitar a
tomada de decisão daqueles que estiverem se preparando para pavimentar seus terreiros, o que sem
dúvida, contribuirá para a melhoria da qualidade de
seus cafés.

Lama asfáltica (0,4cm espessura):
Pó de Brita ............. 50 litros
Areia Fina lavada ... 15 litros
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Engº Agrº Augusto C M Gomes
Depto Técnico Cocatrel

O IMA juntamente com os postos e centrais de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos estão
endurecendo a fiscalização. Assim, precisamos do
auxílio do produtor no sentido de entregar corretamente as embalagens de agrotóxicos nos postos e
centrais.

Na nossa região, existem os seguintes locais de entrega de embalagens de agrotóxicos que são credenciados pela COCATREL.
•

Três Pontas- Central de Recolhimento de Embalagens Vazias fica na Rua Barão da Boa Esperança, n° 2340 e funciona de Segunda a Sexta-feira
das 07:00 as 11:00 e das 12:30 as 17:00 hrs. Telefone: 3266 5167.

•

Carmo da Cachoeira- Posto de recolhimento
de Embalagens Vazias de Carmo da CachoeiraADRICC, localizado no Distrito Industrial, n° 280
e funciona de Segunda a Sexta-feira das 08:00
as 11:30 e das 13:00 as 16:00 hrs.

•

Nepomuceno- Posto de recolhimento de Embalagens Vazias de Nepomuceno- ADRINEP,
localizado na Rua João Baratti, n° 1255, Bairro
Cleide Alves Vilela. Funcionamento de Segunda
a Sexta-feira das 07:00 as 11:00 e das 12:30 as
17:00 hrs.

- As embalagens dever estar:
- Tríplice lavadas (como demonstrado acima);
Para embalagens flexíveis, o recomendado é que
estas sejam colocadas em sacos de resgate e entregues nos postos ou centrais de recebimento.
- Furadas;
- Tampas e anéis devem ser entregues separadamente.

POSTOS E CENTRAIS PODERÃO RECUSAR
O RECEBIMENTO DE EMBALAGENS FORA
DAS CONFORMIDADES ACIMA.

SUSTENTABILIDADE

Devolução de embalagens
vazias de agrotóxicos
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Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano
2019
2020

Jan
126,0
204,5

Fev
247,0
413,3

Mar
215,0

Abr
88,0

Mai
80

Ano
2019
2020

Jan
149,0
338

Fev
281,0
533,5

Mar
249,0

Ano
2019
2020

Jan
110,5
235

Fev
331,0
485

Mar
280,0

Abr
122,5

Ano
2019
2020

Jan
95,8
271,3

Fev
243,4
407,7

Mar
220,7

Abr
66,6

Ano
2019
2020

Jan
109,0
235,5

Fev
336,0
679,5

Mar
246,5

Abr
90,0

Ano
2019
2020

Jan
152,0
263,5

Fev
340,0
577

Mar
298,0

Abr
82,0

Ano
2019
2020

Jan
145,5
355

Fev
285,0
556

Mar
165,0

Abr
79,0

Ano
2019
2020

Jan
215

Fev
564,5

Mar
-

Abr
-

Jun
0

Jul
4,6

Ago
6,4

Set
75

Out
64,4

Nov
204,7

Out
76

Nov
211,5

Dez
Total
162,3 1.273,4

TÉCNICO

Dados pluviométricos: Nepomuceno
Abr
42,5

Mai
50

Jun
0

Jul
2

Ago
6

Set
73

Dez
207

Total
1.347

Dados pluviométricos: Santana da Vargem

ÍNDICE
DE
CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)

Mai
59

Jun
0

Jul
11

Ago
31

Set
70

Out
12

Nov
180

Dez
Total
166,5 1.373,5

Out
40,6

Nov
143

Dez
Total
136,7 1.067,9

Out
84

Nov
178

Dez
Total
168,5 1.376,5

Out
25

Nov
151,5

Dez
Total
196,5 1.413,5

Dados pluviométricos: Coqueiral
Mai
43

Jun
0

Jul
9,6

Ago
7,5

Set
61

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Mai
52

Jun
6

Jul
10

Ago
25

Set
71,5

Dados pluviométricos: Ilicínea
Mai
76,5

Jun
0

Jul
5,5

Ago
23,5

Set
63

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo
Mai
43

Jun
12

Jul
1

Ago
8

Set
62,5

Out
161

Nov
190,5

Dez
172

Total
1.324,5

Out
52

Nov
161

Dez
207,5

Total
490,5

Dados pluviométricos: Guapé
Mai
-

Jun
-

Jul
-

Ago
-

Set
70

Como funcionará o plano
de fidelidade Cocatrel?
Como funcionará a nova
torrefação da Cocatrel?

Como será cobrado o Funrural?
Saiba como fazer a sua opção.

Dicas do agrônomo Bruno Ribeiro para
a produção de um café de qualidade.

Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

NOTÍCIA

Inovar é o futuro!

Como já dito anteriormente, a Cocatrel está em
busca de melhorias constantes na prestação dos
serviços aos cooperados. Buscar a inovação é essencial nos dias atuais e, através da troca do sistema, capacitação das lideranças e descrição dos
processos da cooperativa, a Cocatrel estará no caminho certo para a evolução.
Inovar é a capacidade que se tem de introduzir no
mercado um novo produto, processo, método ou
modelo de negócio que ainda não existia ou que
seja significativamente melhorado. É a capacidade de pensar de forma empática como melhorar
a vida, e isso por ora é uma característica humana.
Há diversos métodos que podemos utilizar para
identificar a inovação dentro das organizações,
lembrando que há modelos de negócios, exemplo startups, que já nascem com este DNA, portanto, é mais fácil notar uma cultura diferenciada em
relação às empresas mais tradicionais. De qualquer forma, para que possamos entender como
a inovação está realmente disseminada dentro da
32
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organização e saber se há de fato uma gestão da
inovação, utilizamos um instrumento de avaliação.
Esse diagnóstico aponta, com base em dez fundamentos da capacidade de inovação, qual o grau
de “maturidade” e quais fundamentos precisam
ser melhor trabalhados para que se obtenha clareza em relação a condução de projetos, processos,
ações, pesquisas, recursos e o desenvolvimento
de pessoas com foco em inovação. Não basta ter
uma parede com tinta de giz colorido, ou mesas e
cadeiras descoladas, puffs ou uma cozinha compartilhada. É preciso verificar mais que isso.
Por que é importante que haja uma transformação cultural na cooperativa? Por onde começar?
O cooperativismo por si só é um conceito inovador. Entretanto, as cooperativas, por características
próprias, possuem ambientes mais tradicionais e
lineares. Com base em estudos de tendências e
megatendências, observamos que com a velocidade em que as informações são compartilhadas
e invenções são realizadas, até mesmo modelos
de negócios que foram criados para dar certo no

ser contrário e questionar. Boas perguntas geram respostas melhores ainda!

Com o aumento de tecnologia e com a era do
compartilhamento, as cooperativas, inclusive as
que já desenvolvem ações voltadas à inovação
e que possuem projetos de inovação, precisam
criar e fomentar ambientes mais favoráveis à disseminação de práticas de inovação, mais tolerância ao erro da experimentação e, cada vez mais,
a participação de mais pessoas em ecossistemas
de inovação e a intercooperação, que potencialize
seus princípios e práticas junto ao mercado.

Qual o maior erro na hora de buscar inovações
externamente? Como as cooperativas e organizações podem verdadeiramente aplicar, na
prática, o que absorvem?

Uma estratégia propulsora da inovação é a difusão do conhecimento. É preciso capacitar, organizar, sistematizar e ter agentes de inovação dentro
das cooperativas. Entretanto, tudo começa com a
liderança. Líderes precisam ser capacitados para
que se tornem facilitadores e apoiadores da inovação dentro das organizações. Nem mesmo a mais
poderosa ferramenta ou o último software com
a tecnologia mais robusta irá resolver os dilemas
da inovação se não tivermos líderes capacitados a
liderar pessoas em ambientes inovadores. A mudança inicial é pelo modelo mental e pelas atitudes.
O mundo está em constante evolução e o conhecimento se torna cada vez mais necessário. Como
é possível acompanhar essas evoluções? Como o
Brasil se encaixa nessa questão?
Não é possível ter todo o conhecimento do mundo. Somos uma esponja que absorve apenas parte
do conhecimento e não todo ele. Ainda não somos seres oniscientes e, de certa forma, buscamos
meios de cada vez saber mais. Com tanta informação e com tanto conhecimento sendo difundido,
é preciso acompanhar aquilo que neste momento
faz sentido pra você, para seu negócio, ou seja, o
foco ainda é fundamental. Onde se coloca foco se
obtém resultados!
Acompanhar a evolução é um processo natural, alguns se adaptam mais, outros nem tanto e alguns
nem fazem questão. O importante é ter a “cabeça
aberta” para a experimentação, observar, ampliar
sua rede de contatos, associar o que antes parecia

O maior erro é buscar a tecnologia sem ter a
um processo organizado, sistemático e contínuo. É fundamental saber por que é necessário
tal aparato tecnológico e ferramenta e qual será
sua aplicação. Desenhar isso antes facilitará em
muito o processo de desenvolvimento de novas
soluções. Muitas organizações podem cair no erro
de querer apenas se tornar inovadoras fazendo
rearranjos na estrutura física e pintando algumas
paredes, o que de certa forma contribui e muito
para a criação de ambientes estimulantes à criatividade. Agora, é fundamental que além de pincéis
atômicos e giz de quadro branco, tenhamos em
nossas mãos instrumentos capazes de medir a capacidade atual, bem como um box de ferramentas
que proporcione a arquitetura de soluções inovadoras com ou sem tecnologia embarcada.

NOTÍCIA

século passado, têm uma forte chance de sofrer
fortemente ou até mesmo findar, caso não inovem.

O cooperativismo tem sido cada vez mais evidenciado como uma tendência necessária. O movimento pode ser considerado uma inovação?
Sem dúvida. O cooperativismo tem se destacado
em função de seus princípios e dos resultados que
apresenta. Cada vez mais vemos um avanço em
relação à intercooperação, que dentro do tema
inovação aberta tem muita aderência e correlação.
O cooperativismo aflora com a união de pessoas
ou grupos a fim de um objetivo comum, o que é
exatamente necessário para que se promova a interação desejada para o fomento à cultura de inovação.
Fonte: Redação MundoCoop
A MundoCoop conversou com o Coordenador do
Programa de Inovação para as Cooperativas em
todo o Brasil do Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul (ISAE), Thiago Martins Diogo, para saber mais sobre essas ações!
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NOTÍCIA

Espresso, capuccino e com leite: startup
brasileira lança "café para comer"
BitCoffee será apresentado em abril, na
Espanha,
durante
feira internacional de
alimentos

A inovação será lançada em três sabores: “espresso”,
“cappuccino” e “café com leite”, proporcionando uma experiência até então desconhecida pelo consumidor.

Se café já é bom de
beber, imagina comer? Essa é a novidade que a startup brasileira Cafene Innova, de tecnologia alimentar, acaba de criar para lançar um novo hábito
de consumo do café.

O café para comer estará disponível ao consumidor a
partir de abril. Será lançado para todo o mercado de
food service, varejo e exportação e também estará disponível no e-commerce da empresa.

A linha inédita de café comestível será apresentada ao
mercado internacional com a marca Bitcoffee, durante
a Alimentaria, feira bienal de inovações do setor de alimentos em Barcelona, em abril.
O BitCoffee é obtido a partir do processamento de café
100% Arábica Premium, resultando em uma massa de
café integral que consegue preservar 85% de todas as
ofertas nutricionais do grão, além de manter o aroma e o
sabor do arábica, diferente do café líquido, em que essas
características ficam retidas em até 90% em sua borra.

À venda a partir de abril

Atualmente, há embalagens promocionais, criadas especificamente para eventos, degustações e atender clientes que desejam comprar no showroom da empresa, em
São Paulo. São embalagens de Blister (5g) e caixa com
30g. O preço sai a partir de R$ 1,00 no ponto de venda.
"É uma grande responsabilidade apresentar uma inovação brasileira para o mercado europeu dentro da maior
plataforma internacional na indústria da alimentação. É
um passo muito importante para a marca", afirma Pedro
Melo Jr, CEO da Cafene Innova.
Fonte: Globo Rural

COCATREL

Cocatrel lança os cafés premiados dos
produtores de Ilicínea Eduardo e João Paulo
Os cafés dos produtores Eduardo Henrique Barbosa e João Paulo França foram lançados e degustados em evento que marcou mais um lançamento dos “Melhores Cafés”
Na tarde de quarta-feira, 19 de fevereiro, seguindo com o projeto de lançamento de dois “Melhores Cafés” por mês, a Cocatrel lançou os cafés do
Eduardo Henrique Barbosa e do João Paulo França, ambos da cidade de Ilicínea.
“Estou muito feliz pela oportunidade de reconhecer o trabalho dessas pessoas. Estamos aqui vendendo não somente café, mas também emoção,
dedicação, trabalho, vida, história. A Cocatrel está
aqui para isto: fazer a conexão entre o produtor,
através de seu produto, com os compradores nacionais e internacionais e, com os consumidores
finais”, disse o presidente da Cocatrel, Marco Valério Araújo Brito.
A Cocatrel separou algumas sacas dos grãos premiados e vai comercializar, na cafeteria e também
na loja online, os 12 melhores cafés premiados,
sendo lançados dois a cada mês. Cada embalagem tem um um código específico, que leva à
rastreabilidade dos cafés. “Todos nós sabemos
que o trabalho de produção de cafés especiais
é complexo, sabemos que os trâmites dentro da
Cooperativa também são cercados de atenção,
mas o consumidor final muitas vezes não conhece todo o percurso. A rastreabilidade é a garantia
da transparência, é uma forma límpida de passar
toda a informação daquele café para o consumidor”, explica.
Os produtores terão participação na venda de
cada embalagem contendo seu próprio café. Ou
seja, parte do valor será depositada diretamente
na conta do produtor!
A Cocatrel também inovou com um sistema de
gratificação em dinheiro, do consumidor ao produtor. As pessoas que experimentarem e gostarem daquele café poderão acessar o QR code
da embalagem, entrar na página, clicar no botão
"valorize o produtor" e gratificá-lo com qualquer

quantia em dinheiro, que será depositada diretamente na conta do produtor escolhido.
“Sou novato na Cocatrel, participo da Cooperativa
há um ano e este é meu primeiro Prêmio, resultado de muito esforço, de vários anos trabalhando
na cafeicultura. Nosso sítio é pequeno e o processo é bastante natural; tudo é manual desde o
plantio, passando pela roçada, até a pós-colheita e secagem no terreiro. A grande infraestrutura
da Cocatrel nos ajudou muito a conquistar mais
qualidade e o Prêmio Melhores Cafés 2019-2020.
Contamos com o apoio dos agrônomos, com as
dicas, com ideias e com técnicas passadas pela
Iandra (Coffee Hunter da Cocatrel). Ela e o pessoal todo da Cooperativa colaboraram demais para
que a gente fizesse esse café especial. Agradeço a
Deus pela oportunidade, à Cocatrel, e agradeço o
suporte da minha família. Aprendi a lidar com café
com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos
mais velhos que sempre ensinaram e ajudaram.
Esse Prêmio é de todos nós.” (João Paulo França)
“Também sou novato na Cooperativa. A nossa fazenda fica em um lugar bem alto, numa ladeira.
Então, estamos sempre buscando tecnologia para
melhorar o desempenho das lavouras, para melhorar a qualidade dos cafés e diminuir os custos
de produção. A Cocatrel nos dá importante suporte e temos conseguido. Prova disso é este Prêmio
que para nós é muito importante. A todos da Cooperativa, nosso obrigado.” (Eduardo Henrique
Barbosa)
As duas novas edições dos Melhores Cafés já estão disponíveis na Cafeteria Cocatrel e na Loja
Cocatrel Online.
Fonte: Sintonize Aqui
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COCATREL

Afonso Pinto
Fazenda Olhos d'Água (Nepomuceno - MG)
Variedade: Catuaí Vermelho
Altitude: 980m
Café doce e frutado, com notas de uva passa e melaço
de cana.
Afonso, desde os 11 anos trabalhou em fazendas próximas de sua casa. Com
o tempo, ele aprendeu a cuidar das colheitas e a secar o café no pátio. No
ano de 2004, Afonso comprou sua pequena fazenda. Com a ajuda da esposa
e dos dois filhos, hoje eles cuidam das plantações de café com muito cuidado, pensando em melhorar a qualidade dos lotes todos os dias. A fazenda
Olhos d'Água possui uma grande área de preservação ambiental. Afonso e
sua família estão sempre procurando melhores maneiras de pós-colheita e,
assim, garantir uma boa qualidade nos cafés.
28
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COCATREL

Fábio Araújo Reis
Fazenda do Salto (Carmo da Cachoeira – MG)
Variedade: Bourbon Amarelo
Altitude: 1.230m
Café frutado licoroso, que remete à uva e vinho.
Doutor Fábio, como é conhecido, cultiva café há muitos anos. Nascido em
família tradicional de cafeicultores, ele teve seu primeiro contato com o café
quando ainda era bem jovem. Frequentou a faculdade de Medicina e, mesmo na universidade, dedicou-se à produção de café. Hoje, a Fazenda do Salto é administrada por Fabio e seus filhos. Eles estão sempre em busca de novas tendências, tecnologias e capacitação para produzir cafés de qualidade,
buscando a excelência. Fabio dá muita importância às questões de sustentabilidade ambiental e social na sua propriedade.
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 36
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ENTRETENIMENTO

Trabalho coordenado pelo CNC
preserva o Funcafé
Conselho realizou diversas ações junto à cadeia produtiva do café e ao
Congresso Nacional para retirar Fundo da PEC 187

Reforçando a importância de sua representação
institucional, o Conselho Nacional do Café (CNC)
trabalhou intensamente, desde o fim de 2019,
para a retirada do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (Funcafé) da PEC 187/2019 e evitar que
ele fosse extinto através da Proposta de Emenda
à Constituição que trata da desvinculação dos
fundos públicos na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal.
O trabalho gerou resultado na quarta-feira, 4 de
março, quando o relator da PEC 187, senador Otto
Alencar, acatou a Emenda nº 21, de autoria do
senador Jorginho Mello e elaborada pelo CNC,
que retirou o Funcafé do conteúdo da Proposta.
"Contamos com o apoio de nossas cooperativas e
associações nesse pleito, além das demais entidades de classe. Todos foram fundamentais no contato com os senadores e contribuíram sobremaneira para que conseguíssemos retirar o Funcafé
da PEC 187", explica Silas Brasileiro, presidente
do CNC.
Ele agradece o empenho e a atenção dada pelos
parlamentares que trataram da matéria na CCJ
do Senado. "Temos uma gratidão especial pelos
senadores Jorginho Mello, que apresentou a nos-

sa Emenda nº 21 solicitando a retirada do Funcafé, assim como do senador Antonio Anastasia, que
fez a defesa de nosso pleito na sessão da CCJ.
Também merecem menção os senadores Fabiano
Contarato e Eduardo Braga por seus posicionamentos na audiência", comenta.
Segundo Brasileiro, a conquista obtida na CCJ
permitirá que a cadeia produtiva tenha tranquilidade para realizar seu planejamento. "Para a safra
2020, teremos a reunião do Conselho Deliberativo da Política do Café quando, entre outros assuntos, acertaremos a distribuição dos recursos do
Funcafé para linhas de financiamento de Custeio,
Comercialização, Aquisição de Café, Capital de
Giro e Recuperação de Cafezais. Isso é vital para
sinergia entre os segmentos e o equilíbrio entre
as partes vendedora e compradora", explica.
O presidente do CNC anota que a liberação de
capital do Fundo permite que a cafeicultura brasileira siga na vanguarda mundial. "Com os recursos do Funcafé, realizamos investimentos em pesquisa e tecnologia que geram frutos como mais
sustentabilidade, renda, qualidade, certificações
e produtividade”, conclui.
Fonte: CNC
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abacate, abacaxi, acerola,
ameixa, banana-maçã, banana-nanica, coco verde, figo,
fruta do conde, goiaba, jaca,
limão, maçã, mamão, mangostão, nectarina, pera, uva, pêssego, seriguela e tangerina

verduras

acelga, alface, alho-poró,
coentro, endívia, escarola,
repolho, rúcula e salsa

Acerola

A acerola é uma fruta que pode ser usada como planta
medicinal devido à alta concentração de vitamina C.
Os frutos da acerola, além de saborosos, são muito nutritivos, porque são muito ricos também em vitamina
A, vitaminas do Complexo B, ferro e cálcio.
O seu nome cientifico é Malpighia glabra Linné e pode
ser comprada em mercados e lojas de produtos naturais. A acerola é uma fruta com poucas calorias e por
isso pode ser incluída em uma dieta para emagrecer.
Além disso, é rica em vitamina C o que ajuda a fortalecer o sistema imune.

legumes

ENTRETENIMENTO

Frutas

É ÉPOCA DE QUE?

abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cará, chuchu,
gengibre, inhame, jiló, milho-verde, nabo, pepino, quiabo
e tomate

Benefícios da Acerola
A acerola é uma fruta rica em vitamina C, A e do complexo B, sendo importante para fortalecer o sistema
imunológico e combater infecções, por exemplo.
Além disso, a acerola ajuda a combater o estresse,
fadiga, problemas do pulmão e do fígado, varicela e
poliomielite, por exemplo, já que possui propriedades
antioxidantes, remineralizantes e antiescorbúticas.
Devido às suas propriedades, a acerola também aumenta a produção de colágeno, previne problemas
gastrointestinais e cardíacos e evita o envelhecimento
precoce, por exemplo, já que é rica em antioxidantes,
combatendo os radicais livres.
Além da acerola, há outros alimentos que são ótimas
fontes de vitamina C e que devem ser consumidos diariamente, como morango, laranja e limão, por exemplo. Conheça outros alimentos ricos em vitamina C.

Suco de Acerola
O suco de acerola é uma ótima fonte de vitamina C,
além de ser bastante refrescante. Para fazer o suco,
basta juntar 2 copos de acerolas com 1 litro de água
no liquidificador e bater. Beber após seu preparo para
que a vitamina C não se perca. Também pode-se bater
2 copos de acerolas com 2 copos de suco de laranja,
tangerina ou abacaxi, aumento assim a quantidade de
vitaminas e minerais.
Além de fazer suco também se pode fazer chá de acerola ou consumir a fruta ao natural. Veja outros benefícios da vitamina C.
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INSPIRE-SE

Parábola da gratidão
O homem que estava atrás do balcão olhava a rua
de forma distraída.
Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o
narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor
do céu brilharam quando viu determinado objeto.
Entrou na loja e pediu para ver o colar de turqueza
azul.
- É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito?, disse ela.

- Isso não dá?
Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa.
- Sabe, – continuou – eu quero dar este presente para
a minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa
mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela.
É aniversário dela e tenho certeza que ela ficará feliz
com o colar que é da cor de seus olhos.

O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e
lhe perguntou:

O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar
em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde.

- Quanto dinheiro você tem?

- Tome! Disse para a garota. Leve com cuidado.

Sem exitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo
amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão, e feliz disse:

Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo.
Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de
cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis adentrou a
loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou:
- Este colar foi comprado aqui?
- Sim senhora.
- E quanto custou?
- Ah! falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial
entre o vendedor e o cliente.
A moça continuou:
- Mas minha irmã somente tinha algumas moedas. O
colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para
pagá-lo.
O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem.
- Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa
pode pagar: ELA DEU TUDO O QUE TINHA…
O silêncio encheu a pequena loja, e duas lágrimas rolaram pela face emocionada da jovem enquanto suas
mãos tomavam o pequeno embrulho.
“A verdadeira doação é doar-se por inteiro, sem restrições. A gratidão de quem ama não coloca limites
para os gestos de ternura. Seja sempre grato, mas não
espere pelo reconhecimento de ninguém. Gratidão
com amor não apenas aquece quem recebe, como
reconforta quem oferece”.

Estar em conformidade com as leis vigentes,
com os valores e procedimentos internos e com
questões éticas envolvendo a relação da empresa com consumidores e sociedade é um processo fundamental visto que ajuda a criar uma
cultura organizacional baseada em princípios e
regras de conduta. Isso é o sistema de gestão de
compliance, que ao prever o cumprimento de
regulamentos internos e externos garante transparência e continuidade do processo de gestão
nas diversas organizações.
A implantação do sistema de compliance nas organizações envolve alguns requisitos importantes tais como: a definição dos objetivos e metas;
dos indicadores de desempenho; dos procedimentos internos; e dos responsáveis pelas atividades e tarefas. Depois disso, é necessário a
realização de auditorias internas, visando a identificação, acompanhamento e correção dos problemas e não conformidades. Isso tudo acaba
por resultar em maior eficiência nos processos,
melhoria contínua nos resultados, maior envolvimento dos funcionários e maior confiança no
ambiente de trabalho.
Além disso, o sistema de compliance gera transparência interna e externa e isso acaba con-

OPINIÃO

Compliance: a criação
de um sistema de gestão
responsável baseado na
conduta íntegra por Lúcio Caldeira
tribuindo positivamente para a imagem e reputação das empresas junto aos funcionários,
clientes, fornecedores, bancos, acionistas, sociedade e até governo.
Atualmente, os sistemas de gestão de compliance tornaram-se importantes ferramentas no combate à corrupção e ao suborno. Ao definir regras
de conduta e mecanismos de controle, inibe-se
práticas danosas ao negócio na medida em que
tudo na empresa é orientado por um código de
ética. O foco passa a ser a solução de problemas
e riscos que impedem ou dificultam o alcance
dos resultados, mas de forma tal que as práticas
estejam subordinadas à cultura organizacional.
Em síntese, os sistemas compliance visam a conduta íntegra e responsável da empresa. O modelo gerencial é orientado para garantir continuidade empresarial (lucros no caso de empresas ou
sobras no caso de cooperativas) de forma ética.
A transparência nos processos também é vital e
busca legitimar os procedimentos, evitando que
novos administradores alterem os processos de
gestão em benefício próprio. Desse modo, também a alta administração fica subordinada ao
modelo de gestão, o que reduz os riscos do negócio.

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.
41
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 36

OPORTUNIDADES

Oportunidades
VENDE-SE

PROCURA-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

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

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.

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

- 1 recolhedora de café Dragão Sol - ano 2000 - valor R$ 4.000,00.
Fone 9 9906-5863
- Colhedeira de forragens S250, Prêmio II. Tratar com Eliana: (35) 99979-1107.

- Vagão forrageiro SIAF, 16 m³, com depósito de ração para 1.4 tonelada. Tratar com
Eliana: (35) 99 979-1107.
- Bomba Shineider, 4CV, monofásica, zero, ainda na caixa. Tratar com Eliana: (35)
99 979-1107.
- Caminhonete Strada, prata, 1.4 fire, cabine estendida, ano 2010, um só dono (Pereirão). Valor: R$21.000,00. Encontra-se em ótimo estado de conservação, com 4
pneus novos, bateria nova e todos os impostos pagos em cota única. Tratar (35)
99943-2255.
- Duas glebas, unidas, de terra – 122 ha, sendo uma gleba de 4 ha de café, o resto
formado em pastagens braqueirão, cercada de água de queda natural. A outra,
com 1.42 ha – formado de pastagens. É possível que sejam plantados aproximadamente 12 alqueires de café. A propriedade fica a 5km de Santana da Vargem
– estrada para Coqueiral. Tratar: (35) 99931-1263.
- Vende- se um sitio com 58 hectares a 17 km de Três Pontas com 30.000 pés de
café produzindo, o restante com ótimas pastagens. Casa de colono, casa-sede com
varanda, 3 quartos e 1 suite, 15 cavalos de energia, com terreiro acimentado, tulha.
Interessados podem entrar em contato com Raquel pelo telefone (35) 9 9805-2442
-Rancho em Córrego do Ouro - Campos gerais, com 1500m com casa, luz ,30m de
distância da água. Aceita-se troca por caminhão ou camionete. Tratar 99845-6493.

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

VENDE-SE OU TROCA-SE
- Tacho de cobre 120 litros - Rosalina 35 9 9923-9943
- Catadeira de café: Mogiana ética pé de boi 2016 c/ regulagem de bitola.
Único dono. Aceito troca em semitrator e esqueletadeira.
Mauro Fabiano 35 99970-1404
-Trator Agrale 4100 com carreta, capacidade 1,7m³, com roçadeira lavrale.
Tratar 99925-4275.
- Casa em Alfenas com terreno de 400m², área construída de 80m², R. Francisco Esteves, 127, bairro Bosque dos ipês, próximo ao supermercado Alvorada. Troca-se por sítio na região de Alfenas, Campos Gerais ou Três Pontas.
Falar com João Ribeiro (Dão) no telefone: 35 98713-7404.
- Touro Nelore (mocho, tabapuã e guzerá) registrado por gado de corte.
Tratar 9 9976-1963

ALUGA-SE
- 2 Casas em Varginha uso comercial, sala, 3 quartos, banheiro, copa, cozinha e garagem 2 carros, área de serviço. Av Manoel Diniz, 600 e 709 - Industrial JK. Tratar 31 99637-8451.

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

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

- 1 carreta Mecampo de 3 toneladas e 1 carreta Santa Isabel de 4 toneladas. Ambas
em ótimo estado de conservação. Tratar com Fávio: (35) 99813-1953

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

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

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

-Apartamento em Três Pontas com área de 180m², novo, na Av. Oswaldo Cruz, 110
mesmo prédio loja Lounge, com 3 suítes, 4 banheiros, cozinha ampla, elevador,
garagem para dois carros. Valor R$700.000,00. Tratar 99965-5518.

- 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

-Motor de Popa-Haupt-SL.Eletronic 7, 5HP, completo, revisado. Valor R$870,00.
Tratar 99925-4275.
-Abanadeira de café seminova marca Pinhalense. Tratar 99906-5863.
-Apartamento em Três Pontas, na Av. Oswaldo Cruz em frente à Real Veículos, recém
construído, 120m² de construção, possui elevador e garagem para 2 carros. Aceita-se troca em terrenos ou veículos. Tratar com Paulo: 99971-5364.
-Chupim marca Pallini com motor e 6m de comprimento, 45 m de cabo. Tratar Nilson 99954-4340 ou 99706-3717.
- Chupim motor 5 cavalos, de 9 polegadas, ano 2014, super conservado. Tratar com
João Paulo Tiso no telefone: 99911-5639.
-Abanador de Café marca Pinhalense tipo AB3, ano 2008. Valor R$6.500,00. Tratar
(35) 99906-5863.
- Mudas de Café em geral. Aceita-se encomendas. Tratar 99971-5245 ou 3265-6693.

COMPRA-SE
- Trator cafeeiro New Holland tt3880f 4X4. Tratar 99906-5863.
- Trator Massey Ferguson 250X 4X4 ou 255X 4X4 Cafeeiro ano 1995.
Tratar com José Rozendo 99906-5863

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- Apartamento em Belo Horizonte, na rua Prof. Moraes - Savassi (20m do
pátio Savassi e próximo ao curso Determinante). Tratar: 35 98855-9963 ou
98621-9524 ou 35 3265-2451.
- Presta-se serviços agrícolas de roçadeira, folear, trincha leve, adubadeira
e esparramadeira. Disponibilidade de trator cafeeiro e padrão. Apenas
nas proximidades de Três Pontas. Todos os serviços são prestados com
óleo diesel incluso. Tratar com João Paulo Tiso, no telefone (35) 999115639.

- Casa em Três Pontas, situada na Rua XV de novembro, 537, Catumbi, terreno de
438,28 m², com área construída de 171 m². Tratar com Carlos 3266-2348 ou 991332001.

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

- Vendo ou troco: Roçadeira Lavrale ATD-8Rotação 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

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

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

- Aluga-se trator com trincha pesada, esqueletadeira e decotadeira, tratar
com Wagner, nos telefones (35) 9 9816-7248 ou 9 9915-6863
- Trator com trincha pesada e conjunto Miaki completo. Tratar 9 9939-7083
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DISPONÍVEL NA CAFETERIA COCATREL
Avenida Ipiranga, 1745

Três Pontas - MG

