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O mês de junho marcou fatos importantes 

para a história da Cocatrel. Em meio à pande-

mia do Coronavírus, que chegou junto com 

a safra, os resultados tanto de recebimento 

quanto de entrada de novos cooperados têm 

sido muito expressivos. Para se ter uma ideia, apenas no mês de junho 

recebemos 159 novos cooperados e sabemos que isso é resultado de 

um trabalho de uma equipe engajada, da forma transparente que es-

tamos exercendo a nossa gestão, que gera credibilidade, confiança e, 

principalmente, a fidelidade dos cooperados.

Junho também ficou marcado pela participação da Cocatrel, pela pri-

meira vez, em uma feira digital. A Feira Coccamig Café com TV veio em 

um momento importante para os produtores e a cooperativa obteve um 

expressivo resultado com as comercializações de insumos, principal-

mente adubos, chegando em mais de R$30 milhões.

Aliás o formato digital tem feito parte do nosso dia a dia. Por questões 

das restrições decorrentes da pandemia do coronavírus, inauguramos 

oficialmente a torrefação Cocatrel, via live no youtube. Moderna e com 

grande capacidade industrial, a torrefação vai atender com eficiência 

aos cooperados e também possibilitar o aumento da produção da linha 

de cafés Cocatrel, que está com novas embalagens e foi reposicionada 

de acordo com os selos de classificação da Abic. 

Foi com muita alegria, também, que recebemos a notícia de que os in-

vestimentos que a Cocatrel vem fazendo na responsabilidade cultural, 

têm rendido resultados tangíveis e expressivos. O Festival Canto Aberto, 

que tem o apoio da cooperativa, tornou-se patrimônio imaterial de Três 

Pontas e fez com que o município aumentasse sua nota no ICMS Cultural 

do estado, ampliando o repasse para a cidade em cerca de 30%. Isso 

mostra que estamos no caminho certo, investindo nas responsabilida-

des social, cultural e ambiental, visando a sustentabilidade dos municí-

pios onde a Cocatrel atua. 

Resumi em poucas palavras um pouco do que você encontrará nas pró-

ximas páginas da Revista Cocatrel, que traz ainda artigos técnicos, curio-

sidades e muita informação. Tenha uma ótima leitura!

Marco Valério Araújo Brito
Presidente da Cocatrel
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restrições impostas pela pandemia, en-restrições impostas pela pandemia, en-
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Cocatrel Transforma dá mais um Cocatrel Transforma dá mais um 
passo e inicia a fase “Realizar”passo e inicia a fase “Realizar”

Cocatrel Transforma, como dito anteriormente, foi o 
nome escolhido para o projeto de implantação do novo 
ERP (sistema de planejamento da gestão empresarial), 
SAP. Com o objetivo de ser cada vez mais digital e estar 
em consonância com o mundo atual, ágil e conectado, o 
novo sistema fará da Cocatrel ainda mais eficiente para 
todos os seus públicos envolvidos.

“A Cocatrel passará para um estágio muito mais avan-
çado de gestão e prestação de serviços, melhorando 
os processos de negócios e incorporando as melhores 
práticas de governança e compliance oferecidas para a 
cultura do trabalho. Isso fará com que os processos in-
ternos da cooperativa tornem-se ainda mais robustos e 
transparentes”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presi-
dente da Cocatrel.

A implantação do SAP é estruturada com base na meto-
dologia Activate, que prevê quatro fases até a finalização 
do projeto: Preparar, Explorar, Realizar e Implantar. A Co-
catrel já finalizou as duas primeiras etapas e entra agora 
na fase “Realizar”, que visa configurar o SAP de acordo 

com os novos processos definidos na etapa “Explorar”. 
Apesar das dificuldades encontradas por conta da pan-
demia do coronavirus, tudo tem acontecido dentro do 
cronograma planejado, impactando principalmente as 
áreas financeiras como tesouraria, contabilidade e fiscal.

Segundo Ivi Chaves, gestora de mudanças da Cocatrel, 
“a implantação do SAP traz alguns desafios que preci-
sam ser superados, como a transformação da cultura de 
trabalho da cooperativa, que vem prevalecendo nas últi-
mas décadas, por isso estamos tendo bastante cuidado 
com o fator humano. Estamos contando com a participa-
ção dos colaboradores nos workshops e em breve nos 
treinamentos”. 

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

Na fase “Realizar” o sistema começa a ser configurado aNa fase “Realizar” o sistema começa a ser configurado a
partir dos processos desenhados na fase anterior e entrarão na partir dos processos desenhados na fase anterior e entrarão na 

fase de testes e treinamentos dos colaboradores envolvidos fase de testes e treinamentos dos colaboradores envolvidos 



.

Por que o ataque do ácaro da 
leprose foi tão intenso este ano?

Introdução

O ácaro da leprose (Brevipalpus phoenicis) tem sido constatado vivendo nos cafezais brasileiros desde 1950. Por meio da
raspagem dos tecidos da planta para sua alimentação, ele pode ser o vetor de um vírus, denominado Coffee Ring Spot Virus (CoRSV),
sendo que durante a evolução dos sintomas nas folhas e frutos, percebe-se a formação de manchas cloróticas em formas de anéis,
motivo pelo qual é chamado de ácaro da mancha anular ou anelar do cafeeiro. A praga pode ser encontrada em todas as partes da planta,
alojando-se preferencialmente na parte de baixo das folhas, próximos a coroa e pedúnculo dos frutos bem como também nas fendas
existentes na casca dos ramos e tronco do cafeeiro. A maior população da praga é encontrada nas épocas mais secas do ano, que
geralmente vai de março a outubro, sendo que surtos podem acontecer, principalmente quando se associa épocas secas com
temperaturas elevadas, momento quando geralmente o produtor faz seu controle com acaricidas específicos.

Como danos oriundos da evolução do vírus, podemos citar a queda prematura das folhas, principalmente as mais internas gerando
depauperamento da planta e perda de potencial produtivo e, quando nos frutos, levando a perda de qualidade na bebida, tanto pela
evolução do vírus como também por outras doenças oportunistas, como a cercosporiose do cafeeiro, sendo os dois sintomas muito
confundidos no campo, fato este que também pode levar a um alto índice de queda de frutos antes da colheita. É importante salientar que
o vírus não é sistêmico de modo que, para se transmitir de uma planta a outra é necessário o inseto vetor, neste caso, o ácaro. Assim
sendo, é de grande importância o controle desta praga a fim de se eliminar ou amenizar o problema para a safra seguinte.

Por que estamos tendo tantos problemas com ácaro da leprose nesta safra?

Naturalmente, os maiores problemas com ataques de ácaros no café são encontrados em regiões mais quentes e secas, como
Cerrado Mineiro, norte de Minas, Bahia e partes do Sul de Minas. Todavia, nesta safra temos encontrado o ataque do ácaro da leprose de
forma generalizada nas principais regiões produtoras de café do país, inclusive regiões de climas mais amenos e de elevadas altitudes.
Mas o que explica isso?

Ao analisarmos as características principais da praga nos parágrafos acima citados e, resgatando os acontecimentos climáticos
ocorridos durante a florada da safra atual, percebemos que vários fatores ocorreram ao mesmo tempo para que propiciasse essa situação.
Tivemos uma florada bastante concentrada nesta safra, sendo que a principal ocorreu na primeira quinzena de outubro. Outro fato de
extrema relevância pode ser facilmente entendido ao analisar a Figura 1: perceba que durante o período da florada principal (outubro),
tivemos um mês quente e seco, com temperaturas e médias pluviométricas muito diferente do que se observa historicamente. Certamente
essa associação climática levou a um surto populacional do ácaro da leprose, justamente em um dos principais momentos em que o
mesmo transmite a doença ao cafeeiro, na formação do chumbinho. Como produto de toda essas combinação, conseguimos entender
tecnicamente o motivo deste forte ataque de ácaro da leprose que estamos observando no campo ao longo desta safra.

Recomendação Syngenta para o controle do ácaro da leprose em cafeeiro

A Syngenta recentemente registrou uma tecnologia inovadora para o controle do ácaro da leprose. Um acaricida chamado Polo 500
SC que tem como grande diferencial seu flexível modo de ação, que se dá tanto por contato, quanto ingestão mas também por
fumigação, sendo este último algo revolucionário pensando no manejo desta praga. Isso traz um conceito diferente para controle do
ácaro da leprose, pois flexibiliza a aplicação do produto durante praticamente todo o ciclo da lavoura cafeeira e não apenas em pós-
colheita quando a planta está mais desfolhada e sob altos volumes de calda.

Polo 500 SC ao ser aplicado no cafeeiro tem parte de seu ingrediente ativo (Diafentiurom) convertido para um metabólito
ativo em forma de gás (Carbodimida) na presença de luz, sendo que este gás penetra no interior do dossel da planta aniquilando a
praga também por fumigação. O mesmo pode ser associado com outros produtos (fungicidas ou inseticidas) facilitando no operacional da
aplicação sem a necessidade da alta vazão.

Recomendamos a aplicação de Polo 500 SC no período de pós-colheita do cafeeiro, na dose de 800 ml/ha, bem como uma
segunda pulverização em pós-florada. Para o atual momento, em regiões de alta pressão da praga, é interessante fazer associação
com mais outro acaricida com ação ovicida, em pós-colheita, neste caso sob alta vazão, a fim de promover maior espectro de ação com
relação ao controle em diferente fases de desenvolvimento da praga.

Autores:
Luiz Henrique Fernandes | DTM Café Sul de Minas – luiz.fernandes@syngenta.com
Paulo Azevedo | DTM Café Cerrado – paulo.azevedo@syngenta.com
Felipe Borges | DTM Café Matas/ES/BA – felipe.borges@syngenta.com

Dica Técnica n° 28 – Safra 2019/2020

Figura 1. Regime
pluviométrico e
temperatura média do
mês de outubro de 2017,
2018 e 2019 na região do
Sul de Minas. Atentar
mês de outubro/19 em
comparação aos
anteriores (baixo volume
de chuvas e temperatura
acima da média)

Fonte: SISMET/Cooxupé

Regime Pluviométrico

Temperatura Média
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A Cocatrel participou da Feira Digital Coccamig Café 
com TV, que aconteceu entre os dias 22 e 26 de ju-
nho, com muito êxito. Os cooperados fizeram suas 
aquisições de insumos, que totalizaram no montante 
de R$30 milhões.

Devido às restrições impostas pela pandemia do co-
ronavírus, a feira virtual foi uma iniciativa que reuniu 
cooperativas e empresas do setor agrícola em uma 
plataforma digital e possibilitou aos produtores as 
compras dos insumos necessários para suas lavouras.

“Ficamos muito satisfeitos com o excelente resultado 
da feira que, mesmo em um formato inédito, remoto, 

teve a participação ativa dos cooperados. É importan-
te que a cooperativa não deixe de realizar as feiras de 
negócios, porque são nesses eventos que consegui-
mos comprar melhor e repassar os insumos aos co-
operados com bons preços. Estas iniciativas auxiliam 
muito os produtores, principalmente os pequenos, 
que conseguem comprar poucas quantidades com as 
mesmas condições dos grandes cooperados”, explica 
Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.

A Cocatrel participou com estante virtual e proporcio-
nou a venda presencial, em todas as lojas da coope-
rativa, com ótimos preços e condições para adubos e 
defensivos.

Participação da Cocatrel emParticipação da Cocatrel em
feira digital resulta em mais defeira digital resulta em mais de

R$ 30 milhões em negóciosR$ 30 milhões em negócios

7REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 40
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Em 2009, a Cocatrel iniciou o projeto “Melhores 
Cafés”, cujo objetivo é premiar os melhores cafés 
produzidos pelos produtores cooperados, depo-
sitados na cooperativa durante o ano safra. Desde 
2014, estes cafés premiados são transformados em 
cafés industrializados e oferecidos ao público, seja 
por meio das cafeterias e lojas da Cocatrel ou por 
meio de sua loja virtual, fazendo a conexão do pro-
dutor com o consumidor final. Além disso, esses 
cafés são exportados e a maior parte do valor agre-
gado é repassado ao cooperado.

O programa é diferente dos concursos de café pro-
movidos por outras cooperativas e entidades. Nos 
concursos, os produtores preparam lotes específi-
cos e concorrem para saber quem produziu o me-
lhor café. No programa da Cocatrel, todo café de-
positado na cooperativa participa, visto que todos 
os cafés são provados e classificados pelo departa-
mento de classificação. Aqueles que se destacam 
são enviados para o departamento de exportação 
da cooperativa – o Cocatrel Direct Trade (CDT). Ali, 
mais uma vez esses cafés são provados e destina-
dos à exportação. Vale aqui lembrar que o propósi-
to do CDT é analisar, selecionar, promover e vender 
os cafés dos cooperados. 

Trabalha-se apenas cafés especiais com valor agre-
gado e, tirando-se o custo da cooperativa, busca-se 
transferir os bônus aos cooperados. Diferentemen-
te de outras cooperativas, o objetivo da Cocatrel 
não é transformar a cooperativa em uma grande ex-
portadora. Ao contrário, a intenção é exportar cafés 
de alto valor agregado para gerar rentabilidade ao 
cooperado. 

Em síntese, após esses processos, os doze melho-
res cafés são escolhidos. Daí em diante, além da 
exportação com valor agregado, a Cocatrel trans-
forma esses cafés em produtos industrializados e 
os disponibiliza para o público em geral, inclusive 
nas cafeterias da cooperativa. Desse modo, as pes-
soas passam a ter acesso a cafés muito diferencia-
dos, que em outras épocas só seriam acessíveis aos 
públicos norte-americanos, europeus e japoneses, 
os grandes consumidores de cafés especiais do 
mundo. 

Mas não para por aí, além dos produtos industria-
lizados, que proporcionam visibilidade aos produ-
tores e suas fazendas, a Cocatrel destina a maior 
parte dos valores agregados na exportação aos 
produtores, como forma de reconhecimento ao seu 
trabalho. Tal atitude vai ao encontro do que existe 

Programa Melhores CafésMelhores Cafés
coloca a Cocatrel na vanguarda
do mercado de industrializados

8 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 40



9REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 40

C
O

C
A

TR
E

L

de mais moderno no mundo do café industrializa-
do, que é o fenômeno conhecido como “Farm Con-
nect” (Conexão com a fazenda). 

O Farm Connect é um programa mundial criado em 
2019 que conta com empresas líderes da cadeia do 
agronegócio café, que buscam trabalhar a rastrea-
bilidade – da fazenda para o consumidor, gerando 
maior conhecimento e consequentemente maior 
valorização nos aspectos relativos à procedência 
do café.

Assim, o programa oferece um aplicativo – o Thank 
my farmer (Agradecendo ao fazendeiro) que forne-
ce aos consumidores uma descrição completa do 
café que estão bebendo. Nesse sentido, a Cocatrel 
se orgulha de dizer que é pioneira, levando aos 
consumidores informações como produtor, fazen-
da, município, variedade e altitude, além de carac-
terísticas marcantes do café.

Para Marco Valério Araújo Brito, os “Melhores Ca-
fés Cocatrel” é uma iniciativa que busca valorizar 
os produtores da cooperativa. Não se trata de um 
concurso.

Todos os cafés que entram na cooperativa são pro-
vados e os 12 melhores são escolhidos para com-

por a linha de torrado e moído dos Melhores da 
Cocatrel. É uma forma de valorizar os produtores 
e de estar na vanguarda do mercado mundial de 
café. O programa é democrático e dá a oportuni-
dade para todos. Prova disso é que os vencedores 
são de perfis completamente diferentes, engloban-
do produtores grandes e pequenos. Os benefícios 
para os produtores são vários: bônus de preço dos 
cafés exportados, valorização do produtor e da fa-
zenda com a exposição e venda de seus produtos, 
e gratificação financeira dos cafés industrializados 
vendidos”.

No ano safra de 2019/2020, doze produtores foram 
escolhidos para compor os premiados. Foram seis 
de Ilicínea, quatro de Três Pontas, um de Carmo da 
Cachoeira e um de Nepomuceno. Dos doze cafés, 
quatro foram da variedade Mundo Novo, dois da 
variedade Bourbon Amarelo, dois Araras, um Para-
íso MG 2, um Catuaí Vermelho, um Topázio e um 
Acaiá. As altitudes variaram entre 900 e 1.250 me-
tros. 

Os maravilhosos cafés industrializados destes pro-
dutores continuam disponíveis nas cafeterias da 
Cocatrel e também na loja online da cooperativa.    



Financiamento de material para a colheita
A Cocatrel está financiando equipamentos e materiais para a colheita como EPIs, roçadei-
ras, derriçadeiras, determinadores de umidade e transportador pneumático (turbininha 
café a granel).

Início do Financiamento: 15/04/2020 
Término do Financiamento: 31/10/2020 
Limite de crédito: média de depósitos de café nos últimos 3 anos. 

• Haverá restrição de crédito para qualquer título vencido há mais de 45 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 a aprovação.
• Aumento de limite também deverá ser solicitado ao departamento de Crédito, com a 

comprovação do aumento da safra e sujeito a aprovação. 

Forma de pagamento: após a contratação do financiamento de material de colheita e até 
seu vencimento, será descontado em cada saca de café vendida (safra 2020/2021) o valor 
de R$ 20,00,  até que seja amortizado o valor do financiamento realizado.

Hospital Unimed 
Três Pontas

PLANTÃO PEDIÁTRICO
NOS FINAIS DE SEMANA.

Das 19h de sexta-feira
às 19h de domingo

(35) 3266-8100

Av. Nilson José Vilela, 230
Esperança - Três Pontas

Pronto
ATENDIMENTO

24
HORAS
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A Cocatrel se estruturou para ter armazéns em todas 
as cidades onde atua, com foco na agilidade na des-
carga dos cafés, redução de custos e segurança para 
o cooperado. São 13 pontos de armazenagem e rece-
bimento: Três Pontas, Santana da Vargem, Coqueiral, 
Nepomuceno, Carmo da Cachoeira, Santo Antônio do 
Amparo, Córrego do Ouro, Ilicínea, Guapé, Três Cora-
ções e Varginha, que juntos resultam em uma capaci-
dade estática para 2 milhões de sacas. 

Os armazéns Cocatrel são equipados com o sistema 
de rastreamento por radiofrequência (RFID), o que 

garante a completa rastreabilidade dos cafés depo-
sitados na cooperativa. Os armazéns estão aptos para 
o recebimento em sacarias, bags e granel e também 
para receber cafés das certificadoras: 4C, Rainforest 
Alliance, Café Practices, Certifica Minas e UTZ.

A Cocatrel possui em sua estrutura indústrias de rebe-
neficiamento com capacidade para preparar 150 mil 
sacos de café por mês. Serviços como rebenefício, es-
tufamento de containers e frete são disponibilizados 
também para terceiros, sendo mais uma maneira de 
agregar valor e rentabilizar melhor os cooperados.

A Cocatrel iniciou uma campanha de marketing, na qual aponta seus principais diferenciais nos serviços que 
presta aos cooperados. A partir desta edição da Revista Cocatrel, descreveremos cada um destes itens para que 
os produtores possam conhecer melhor a sua cooperativa.

Armazéns em todas
as cidades em que atua 
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Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda.

Tabela de Serviços 
Cooperados

1 Depósito de café e movimentação
1.1 Granel: Limite de 1 amostra por caminhão.
1.2 Big Bags: Limite de 2 amostras por caminhão.

1.3 Sacaria: Limite de 3 amostras por caminhão
1.4 Excedendo o limite será cobrado R$ 30,00 por amostra.

1.5 Seguro de Transporte e  de Armazenagem: R$ 0,15 ao mês por saca.
1.6 Cafés Especiais Personalizados: Taxa única de 0,4% sobre o valor de mercado.

1.7 Limite mínimo de entrega a granel e big bags 600 kg.
1.8 Entrada de café (descarga) ensacado, granel, big bag: compreendendo as operações de 

descarga com emblocamento, pesagem em balança automática, furação e fornecimento de 
1,00

1.9 Saída de café (carga) - sacas de 60 kg 1,00
1.10.1 Remoção - sacas de 60 kg (cafés personalizados, preparo  e refurações) 0,60
1.10.2 Armazenagem de café, por mês/fração de mês, por saca 0,60

2 Devolucão -  A devolução poderá ser feita a granel, em Bag ou ensacado
2.1 Taxa de devolução: 1% do valor  de mercado.
2.2  Para os cafés  devolvidos ensacados, será cobrado o valor da sacaria (nova) 7,00
2.3 Para os cafés  devolvidos com linner bag será cobrado o valor do linner bag. 8,00
2.4 Devoluçao em Bag sera cobrado serviço para embegar. (por sacas 60kg) 0,50
2.5 Devoluçao em Sacaria sera cobrado serviço para ensacar. (por sacas 60kg) 1,00

3 Preparação/Rebeneficiamento de café (por saca de 60 kg)
3.1 Rebenefício (separação de peneiras, ventilação, catação de pedras, eletrônica) 6,00
3.2 Rebenefício simples (separação de peneiras) 4,00

3.3 Ventilação 4,00
3.4 Seleção eletrônica contínua ao rebenefício (por vez) 4,00

3.5 Repasse ventilação 2,50
3.6 Repasse seleão eletrônica 2,50

3.7 Seleção eletrônica - serviço único 4,00
3.8 Liga simples 2,00

3.9 Ensaque ou reensaque 2,00

Obs.: O rebenefício deverá ser solicitado no departamento de comercialização e será 
realizado conforme programação.
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horarios 

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

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

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

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

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

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

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

ARMAZÉM TRES PONTAS MATRIZ

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO GRANEL 

RECEBIMENTO BAG 

ARMAZEM NEPOMUCENO E COQUEIRAL

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZEM CARMO DA CACHOEIRA

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

ARMAZENS ILICINEA, CORREGO DO OURO E GUAPE

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZEM PARAISO

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

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

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG 

ARMAZEM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ARMAZENS COCATREL 

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

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

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

RECEBIMENTO BAG 

FUNCIONÁRIO SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

FUNCIONAMENTO 
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO BAG 

NÃO RECEBE 

Página 1
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As responsabilidades, sejam elas sociais, culturais ou 
ambientais estão no DNA da Cocatrel. Dentre os prin-
cipais projetos da cooperativa está a realização anual 
da Semana Cocatrel Café e Cultura, que tem o propó-
sito de valorizar e dar visibilidade aos projetos e aos 
artistas locais, em uma semana repleta de arte e boa 
música para toda a comunidade.

Durante essa semana cultural, um dos projetos abra-
çados pela Cocatrel é o Festival Canto Aberto, reali-
zado pela Prefeitura Municipal de Três Pontas em par-
ceria com a cooperativa. Desde a sua retomada, em 
2018, o Festival tornou-se um dos principais eventos 
da cidade de Três Pontas, fundamentando a valoriza-
ção da identidade cultural do município. Além disso, 
o Festival Canto Aberto pontuou com louvor nos crité-
rios estipulados pelo IEPHA-MG, sendo inventariado 
e registrado como Patrimônio Cultural do Município e 
reconhecido no âmbito estadual, como bem imaterial.

A Cocatrel tem orgulho em dizer que essa ação de 
apoio e parceria trouxe resultados tangíveis para o 
município, que melhorou sua pontuação junto ao es-
tado de Minas Gerais e aumentou em 30% a arrecada-
ção de ICMS cultural para a Três Pontas. Um exemplo 
prático da importância de se investir com responsa-
bilidade e com o foco na sustentabilidade de todos. 
Um pequeno investimento feito na cultura, trouxe um 
grande retorno financeiro para o município, que vai 
conseguir realizar ainda mais cultura, para toda a po-
pulação.

“É um orgulho ver que as ações que incentivamos tra-
zem resultados para a comunidade e ajudam a manter 
um trabalho efetivo nas políticas de preservação do 
patrimônio e referências culturais do município. Fica-
mos extremamente felizes com este resultado e para-
benizamos a todos os envolvidos com neste projeto. 
A Cocatrel cresce quando todos crescem”, afirma Luiz 
Antônio Vinhas Oliveira, diretor comercial da Cocatrel.

O Festival Canto Aberto, projeto que tem O Festival Canto Aberto, projeto que tem 
o apoio da Cocatrel, é reconhecido como o apoio da Cocatrel, é reconhecido como 

Patrimônio Cultural de Três PontasPatrimônio Cultural de Três Pontas
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BASE PARA CRESCER, PERTO PARA OUVIR E SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.

Boas-vindas aos novos cooperados
ADILSON FERREIRA DE ASSIS
ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADRIANO ANTONIO VILELA
ADRIANO ROBERTO PEREIRA
AFONSO MARTINS RODRIGUES
ALACE AUGUSTO DE MESQUITA
ALAIRTO AZARIAS CABRAL
ALCINDOR CARDOSO
ALFREDO MARCELINO DE OLIVEIRA
ALTINA MOREIRA REIS
ANDRE LUIS DOS SANTOS
ANGELICA APARECIDA BATISTA ALVES
ANTONIO ALVIM PEREIRA
ANTONIO ROBERTO BERNARDES
ANTONIO ROBERTO PEREIRA
ANTONIO SOARES FERREIRA
ARNON JOSE DE BRITO
BEATRIZ APARECIDA DA S. MEMENTO
BENEDITA DE FATIMA S. MENDROT
CARLOS ROBERTO SILVA SANTIAGO
CASSIA APARECIDA PEREIRA
CLAUDIO CESAR FREIRE VEIGA
CLAUDIO VITOR GIRALDELLO
CLEBER DE SOUZA CARVALHO
CLEUSA MARIA ALVES PINHEIRO
COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE JACUTIN-
GA LTDA
COSME DAMIAO CAMILO RESENDE
CRISTIANE ANTONIA DE OLIVEIRA
DALVANE DE FATIMA SILVA
DANIEL FIGUEIREDO TOTTI
DANIELE DE FATIMA R. MEMENTO
DENILSON MESSIAS SANTOS SILVA
DENIS FERREIRA LEMOS
DIEGO BARBOSA DE FARIA BRITO
DIEGO EMANUEL DA SILVA
DIRLENE APARECIDA PEDROSO
DULCINEIA MARIA S. ARAUJO VITOR
EDIMAR DA SILVA
EDMAR AFONSO BUENO
EDMAR AUGUSTO DE SOUZA
EDSON DA SILVA
EDSON DE OLIVEIRA FARIA
ELAINE CRISTINA R. MEMENTO
ELIAMARA APARECIDA VIEIRA
ELIANA VILELA MIRANDA FIGUEIREDO
ELISA REGINA R. LOURENCONI
ELMA FERREIRA DA SILVA SANTOS
ENIO JOSE DE FARIA
EVARISTO JUNQUEIRA NETO
FABRICIO TADEU AMARAL DE FARIA
FERNANDA APARECIDA SILVA
FLAVIO BENEVIDES DE OLIVEIRA

FRANCISCO SALES PEREIRA
GABRIEL BRITO SILVA
GERALDO BENEVIDES DE OLIVEIRA
GERALDO RENATO SILVA
GIOVANI CLEO LAUREDO
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
GUSTAVO RESENDE ALMEIDA
HELVIO REIS NAVES
HENRIQUE RODRIGO FRANCISCO
IVANI CIRINO NETO
JACIEL PEREIRA BORGES
JAMIR PEDRO FILHO
JANDER JUNIOR CRISTIANI COSTA
JANDERSON GERALDO OLIVEIRA
JESSE ESTEVES
JHONATHA DOS SANTOS MARCOS
JOAO AUGUSTO DA SILVA
JOAO PAULO NUNES
JOAO PAULO SANTANA
JOAO SEBASTIAO DA SILVA
JONAS CARDOSO FONSECA
JOSE APARECIDO DOS SANTOS
JOSE AUGUSTO CORREA
JOSE DIMAS ALVES
JOSE DONIZETE RITA
JOSE GLEISON TEIXEIRA DE LIMA
JOSE MARIA AVELAR
JOSE NICODEMOS MOREIRA
JOSE VALDECI PEREIRA CARVALHO
JOSE VITOR BATISTA
JOSE WALTER BALDONI
JULIO CESAR RODRIGUES
JUSCELIO RIBEIRO MARCOS
JUSSARA MARIA REIS
KEILA CRISTINA CUNHA 
LADISLAU DE OLIVEIRA JUNIOR
LEANDRO ANTONIO ALVES
LEANDRO CASSIMIRO DAMASCENO
LEIDIANA CATARINA BARBOSA
LEONALDO NEVES DE CASTRO
LOURIVAL OLIVEIRA BATISTA
LUAN ROQUE DE SOUSA
LUCAS CARVALHO BRITO
LUCAS MARCIEL DE SOUZA
LUIZ ANTONIO MOREIRA
MARAISA MARIA MIRANDA TISO
MARCIA HELENA DO CARMO
MARCO ANTONIO NEVES
MARCUS FELIPPE REIS VEIGA
MARCUS VINICIUS OENNING SILVA
MARIA ANGELA TISO DE M. FERREIRA
MARIA DE LOURDES DUARTE TAVARES
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
MARIA INES FONSECA TEMPESTA

MARIA IZABEL DE SOUZA
MARIA TERESA TERRA
MARIO MARQUES DE OLIVEIRA
MATHEUS SOUSA MELLO
MAURICIO JUNIOR DA COSTA
MAURICIO LOPES JOANA
MAURO DA SILVA PEREIRA
MESSIAS BENJAMIM
MIGUEL FLAUZINO DE ANDRADE
NAERCIO GONCALVES LARA
NEUSA TORRES MIARI
NIESLEY RIBEIRO DE ARAUJO
NIVALDO BENEVIDES DE OLIVEIRA
OLIVEIRA BATISTA DUTRA
ORLANDO DIAS CARDOSO
OSWALDO RODRIGUES ELIAS
PEDRO CARNEIRO SOBRINHO
PEDRO GABARRA TAVARES REIS TEIXEIRA
RAFAEL DE REZENDE REIS
RAMON BRUNO DA SILVA
RAYSSA GABRIELA APARECIDA PEREIRA
REGINALDO FERNANDES SOUZA
RENATO LUIS JACINTO
RICARDO SOUZA OLIVEIRA
ROBERTO CARLOS DE CASTRO
ROGERIO ANTONIO ALVES
RONALDO VILELA DE FARIA
ROSANA ROSA DOS SANTOS TEMPESTA
SAMUEL AUGUSTO
SAUL DE OLIVEIRA VILLELA FILHO
SEBASTIAO DIOLINO MARCIANO
SILVANIO AFONSO PEREIRA
SILVONEI MANOEL FERREIRA
SINDOVAL PAULINO
SONIA LOPES DE SOUZA
SUELENE PIRES FERREIRA SILVA
TALITA ISABEL RODRIGUES
TALLYSSON RODRIGUES BALDONI
TAYNARA GEOVANA PEDROSO
THALLES PIMENTA BICHACO
THIAGO PELOSO CUNHA
TISO AGROPECUARIA LTDA.
UENDER ROBERTO DE LIMA
VALDIR DE FREITAS COSTA
VANESSA FERREIRA PARREIRA LOPES
VANILDO ALVES DE MORAIS
VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA
VITOR LUCIO DE ABREU BOTREL PEREIRA
VITOR PEREIRA DE ABREU
WAGNER PEREIRA
WALACE FERREIRA REZENDE
WARLEI DUTRA MIRANDA



Mercado de Café
Pode-se dizer que o mercado em junho de 2020 ter-
minou como começou. No dia primeiro, uma saca de 
café tipo 6 bebida dura foi vendida na Cocatrel por 
535 reais. E no dia 30, o mesmo tipo de café recebeu 
o valor de 540 reais. Entretanto, o preço médio do 
mês foi de 505 reais, o que mostra que os valores de 
início e fim de mês foram a exceção e não a regra.

De fato, 540 reais por saca foi o melhor preço do mês, 
que apresentou grande oscilação, já que o preço mí-
nimo foi de R$ 485 por saca – no dia 10. Junho foi o 
pior mês do ano até o momento e o produtor foi obri-
gado a vender café, nas duas semanas intermediárias 
do mês, por preços abaixo de R$ 500 a saca.

Em Nova Iorque, bolsa que serve de referência para 
os preços físicos no Brasil, a primeira semana foi de 
continuidade da baixa ocorrida durante todo o mês 
de maio, e os preços médios ficaram em 100,13 c/lb. 
Nas três semanas seguintes, os preços ficaram abai-
xo dos cem centavos por libra peso. A média do mês 
foi de 98,40 c/lb e a oscilação ocorreu basicamente 
em torno de 300 pontos para baixo (95,60 c/lb) e 300 
pontos para cima (101,00 c/lb). 

O dólar saiu de R$ 5,16 na primeira semana e recuou 
para R$ 4,93 na segunda semana. Dai em diante apre-
sentou recuperação atingindo R$ 5,24 e 5,26 nas se-

manas seguintes. Termina o mês em sua maior cota-
ção – a R$ 5,48.

Assim, os preços saíram de R$ 495 (R$ 493 e R$ 496) 
nas duas semanas intermediárias do mês para atingir 
média de R$ 506 entre os dias 22 e 26 de junho. A alta 
foi ainda maior nos dois últimos dias do mês com co-
tações a R$ 530 em 29/6 e R$ 540 em 30/6, atingindo 
o melhor preço do período.

Em síntese, a combinação de alta em Nova Iorque, 
que passou de 97,25 c/lb entre os dias 22 e 26 de 
junho para 100,5 na média dos dias 29 e 30 de junho; 
associada à alta do dólar, que saiu de R$ 5,26 entre 
os dias 22 e 26 para R$ 5,47 na média dos dias 29 e 
30, explicam a melhora dos preços ocorrida no final 
do mês.

Sem grandes notícias no que refere-se aos fatores fun-
damentais do mercado, tudo indica que os preços físi-
cos pagos ao produtor continuarão a depender mais 
da paridade dólar – real do que dos preços na bolsa 
de Nova Iorque, que continuam a apresentar cotações 
ao redor de 100 c/lb, um pouco para mais ou para 
menos.

Lúcio Garcia Caldeira
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TÁ NO
MINUTO

COCATREL

MANTENHA-SE
INFORMADO!

Toda semana um novo 
video com temas

importantes
para produtores e

cooperados Cocatrel.

Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Toda semana um video novo!
Leia o QR Code

com a câmera do seu 
smartphone ou baixe 

um app de leitura de 
QR Code

Minuto Cocatrel #95 - A Cocatrel na primeira
feira digital Coccamig Café com TV.

Minuto Cocatrel #97 - Comercialização do Café

Minuto Cocatrel #94 - A classifi cação do café
em 24 horas.

Minuto Cocatrel #96 - As várias modalidades de
comercialização na Cocatrel.



O Sindicato dos Produtores Rurais de Três Pontas está 
passando por uma grande renovação. Com o intuito 
de estar mais próximo dos produtores e contando 
com grande apoio da Cocatrel, a nova diretoria, com-
posta por uma nova geração bastante motivada e dis-
posta a fazer a diferença, tomou posse para o triênio 
2020/2023.

O novo presidente da entidade, que também é con-
selheiro administrativo da Cocatrel, Leonardo Sandy 
Reis, disse que o objetivo da nova gestão é mostrar 
ao produtor a importância do sindicato, comunicar 
melhor os serviços por ele prestados e ainda inovar, 
sendo mais eficientes também para os agropecuaris-
tas do município.

“Estamos com muita boa vontade para trabalhar em 
prol dos produtores rurais e contamos com o apoio e 
a reciprocidade deles. Olhando para o futuro, gosta-
ríamos muito de tentar retomar as antigas exposições 
agropecuárias, as festas de peão e os eventos que an-
tigamente também eram realizados pelo Sindicato”, 
explica Leonardo.

Em relação aos serviços prestados pelo Sindicato, um 
de grande relevância é a capacitação de produtores 
e trabalhadores rurais. “Mantivemos a parceria com o 
Senar e queremos impulsionar cada vez mais os cur-
sos e projetos de capacitação para os sindicalizados.

Já estamos com uma agenda pré-definida para 2020 
e a grande novidade é o início do programa AT&G 

(Assistência Técnica e Gerencial), que tem foco na 
gestão estratégica das propriedades assistidas, du-
rante 4 anos consecutivos. Nosso objetivo é buscar al-
ternativas em todas as esferas possíveis, para reduzir 
custos e gerar sustentabilidade para os produtores do 
município”, afirma Laís Reis, nova secretária do Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Três Pontas.

Após eleição, a nova diretoria ficou assim definida:

Diretoria
Presidente: Leonardo Sandy Reis 
Vice-Presidente: Gláucio Piedade Vilela 
Secretária: Laís Oliveira Reis 
Tesoureiro: Bruno Diniz Oliveira

Suplentes da diretoria
Adriano de Sousa Mesquita 
Carlos Alberto Mesquita Rabello 
Ely Mello Figueiredo 
Gabriel Goulart Schiavon

Conselho Fiscal
Adalgisa Vilela Sério Miranda 
Adriana Pereira Silva 
Flávio de Figueiredo Gomes

Suplentes do Conselho Fiscal
César Garcia Brito 
Carlos Evandro Corrêa Nogueira 
Gilvan Mendonça Mesquita

Nova diretoria assume o Sindicato dos Nova diretoria assume o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Três Pontas Produtores Rurais de Três Pontas 
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Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

O recebimento do café no 
Armazém em Córrego de Ouro.

Condições e benefícios 
oferecidos durante a  Feira 
Coccamig Café com TV. 

Comece a planejar o ano 

agrícola fazendo análise

de solo!

Comece a planejar o ano 

As modalidades da  
comercialização do café.
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O cafeeiro é uma planta da família das Rubiáceas. O 
gênero Coffea possui várias espécies, todas elas pro-
venientes de regiões tropicais da África. Esses arbus-
tos variam em tamanho, seus troncos são lenhosos 
e suas folhas assumem diferentes tonalidades, do 
verde até o avermelhado. Do ponto de vista da pro-
dução comercial são duas as espécies principais: o 
Coffea arabica e o Coffea canefhora.

O arábica, identificado pelo botânico Carolus Lineu 
em 1753 é o café de maior qualidade, e o único que 
se deve beber sem qualquer tipo de mistura. Produz 
os cafés industrializados do tipo 100% arábica. Seu 
habitat original é a Etiópia, em bosques na região su-
doeste do país e, também algumas regiões do Corno 
ou Chifre da África, incluindo o Sudão e o Quênia.

O Coffea canephora é conhecido mundialmente 
como robusta* e seu habitat de origem é bem mais 
ampla do que os cafés da espécie arábica. A região 
se estende da África ocidental até o planalto de 
Uganda, passando pela região do Congo da África.

Os maiores produtores de café arábica do mundo 
são o Brasil, a Colômbia e o Peru na América do Sul; 
e Honduras e México nas Américas Central e do Nor-
te. Os países que mais produzem robusta no mun-
do são o Viétnã, Indonésia e Índia na Ásia, Uganda 
e Costa do Marfim na África, e o Brasil, que produz 
robustas no Espírito Santo e em Rondônia. Cerca de 
61,5 % da produção mundial é de cafés arábicas, 
contra 38,5 de robustas.

A maior parte dos cafés consumidos diariamente são 
formados por blends (misturas) entre arábicas e ro-
bustas. Os torrefadores fazem isso como forma de 
reduzirem seus custos e aumentarem suas margens. 
Entretanto, os robustas são mais brutos e amargos, 
enquanto que os arábicas são mais complexos, refi-
nados e saborosos. Em síntese, os arábicas têm po-
tenciais para produzir cafés gourmets e especiais, 
enquanto que os robustas existem para compor mis-
turas. Por isso, costuma-se dizer que  “o grão arábica 
é o nobre da família, o robusta / conilon é o primo 
pobre”.

O Sul de Minas é a região que mais produz café em 
Minas Gerais e no Brasil, e todo o seu café é da espé-
cie arábica. Todos os cafés da linha da Cocatrel são 
100% arábicas. Isso reforça o compromisso da coo-
perativa com a qualidade.

* De fato, canephora é a espécie, e robustas e coni-
lons são variedades dessa espécie.

Lúcio Caldeira

A espécie do caféA espécie do café

O cultivo do arábica ocorre em regiões tropicais com 
altitude variando entre 800 e 2.000 metros. Os ca-
feeiros da espécie canephora (robustas) são mais 
adaptados às zonas com baixa altitude, entre 0 e 900 
metros. 

O teor de cafeína dos robustas é de 2,5%, contra 
1,4% nos arábicas. Os grãos de arábica são maiores 
e mais ovalados; os de robusta são menores e mais 
arredondados.

E por falar em café...

Robusta
30% do café

consumido no
mundo é da espécie 
Robusta, que tem 
sabor mais amargo 

e mais cafeína que o 
arábica. 

Arábica
70% do café

consumido no
mundo é da espécie 

Arábica, que tem 
sabor mais suave. É 

mais aromático.

x



NOVA
TORREFAÇÃO:
Além de reposicionar os cafés industria-
lizados, a Cocatrel inaugurou sua torrefa-
ção equipada com maquinário moderno 
e softwares de torra de última geração.



Na tarde de quarta-feira, a Cocatrel inaugurou 
oficialmente sua nova torrefação, que agora está 
em um amplo espaço, equipada com maquinário 
moderno e softwares de torra de última geração, 
que garantem uma bebida de extrema qualida-
de para o consumidor final.

“A Cocatrel disponibiliza aos cooperados todos os 
serviços que englobam o elo da cadeia do café, 
do pé à xícara. A torrefação é um dos diferenciais 
da cooperativa, que já vem prestando esse ser-
viço há 40 anos aos produtores associados, que 
podem torrar e consumir seu próprio café, com 
toda segurança alimentar e qualidade garantida”, 
explica Luiz Antônio Vinhas Oliveira, diretor co-
mercial da Cocatrel.

A Torrefação Cocatrel tem capacidade para tor-
rar em torno de 5 mil quilos de café por dia, man-
tendo à disposição do produtor um leque de 
opções de torra e de moagem, para atender aos 
variados tipos de métodos existentes para pre-
parar o café. 
“Com essa torrefação poderemos expandir a par-
ticipação do mercado para os cafés torrados e 

moídos, produzidos a partir dos melhores grãos 
depositados na Cocatrel. Além disso, o produtor 
tem a opção de ter seu próprio café em embala-
gens personalizadas, com sua própria logomarca, 
para presentear amigos ou vendê-lo com valor 
agregado. Queremos que essa torrefação seja a 
extensão de suas fazendas para que ele possa se 
conectar com a outra ponta da cadeia cafeeira, 
que é o consumidor”, afirma Marco Valério Araújo 
Brito, presidente da Cocatrel.

Cocatrel cresce em Cocatrel cresce em estruturaestrutura
e e eficiênciaeficiência para o cooperado para o cooperado
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o coador ou uma máquina de espresso, a moa-
gem precisa ser diferente. Os colaboradores da 
torrefação poderão orientá-los a definir o melhor 
tipo de moagem para o seu método preferido.

- Pagamento: todo o processo de recebimento, 
torra e embalagens é sistematizado e aconte-
ce através de um QR code. Sendo assim, assim 
que o café estiver pronto o cooperado receberá 
uma mensagem por SMS e poderá pagar a torra 
em qualquer local da Cocatrel que possua cai-
xa, como lojas, administração, oficina (ao lado da 
torrefação), entre outros. O valor da torra é R$70 
para 30kg do café verde.

- Endereço: a Torrefação Cocatrel está localizada 
à Rua Professora Bárbara Mendes, 7 – Santa Mar-
garida – Três Pontas (ao lado da Oficina Cocatrel).

Linha de cafés

Desde 2004, a ABIC (Associação Brasileira da 
Industria do Café) mantém o programa de qua-
lidade do café industrializado, conhecido como 
PQC (Programa de Qualidade do Café). O obje-
tivo é diferenciar os produtos em termos de qua-
lidade e preço. Com o slogan: “Café: não basta 
ser puro, tem que ter qualidade”, a entidade, jun-
tamente com as empresas participantes, estava 
literalmente educando o consumidor, visto que 
comunicava informações capazes de aumentar o 
conhecimento do público sobre os diferenciais 
entre os vários tipos de cafés.

O PQC segmentou o mercado de café industriali-
zado em três categorias: Cafés Tradicional / Extra 
Forte; Cafés Superiores; e Cafés Gourmets. Os 
cafés do tipo Tradicional e Extra forte são os mais 
consumidos no Brasil e respondem por mais de  
80% do total consumido. Possuem nota entre 4,5 

Serviços:

- Quantidade:  enquanto o maquinário antigo 
não esteja completamente instalado, o que deve 
acontecer no próximo mês, só é possível torrar 
acima de 30 kg de café. Portanto o cooperado 
deverá levar de uma só vez, o mínimo de 30 kg. 
Assim que possível, a cooperativa voltará a torrar 
pequenas quantidades.
- Embalagens de entrada: o café pode ser levado 
em latas para a torrefação, porém, ele será colo-
cado em recipiente padronizado, dentro da tor-
refação, e a lata devolvida ao cooperado. Inter-
namente, o recipiente receberá um código com 
todas as informações necessárias como nome do 
produtor, torra e moagem escolhidas.

- Embalagens de saída: a Cocatrel adotou um 
modelo de embalagem para que o café mante-
nha a qualidade por mais tempo. O modelo de 
6 kg já está inclusa no valor da torra, sem custo 
para o produtor. Porém, é possível escolher por 
embalagens menores, de 1/2 kg (normal ou vá-
cuo), 1kg e 2 kg, que são repassadas a um pe-
queno custo ao produtor (verificar valores na 
torrefação). Essas embalagens são perfeitas para 
presentear amigos ou mesmo armazenar seu 
café em casa, para consumo, com muito mais 
qualidade e segurança.

- Tipos de torra: você tem a opção de escolher 
pela torra clara, média ou escura, de acordo com 
o seu paladar. Os colaboradores da torrefação 
poderão orientá-los a definir o melhor tipo de 
torra para o seu café.

- Tipos de moagem: a granulometria do café 
é um fator importantíssimo para se obter uma 
bebida de qualidade. Portanto você poderá es-
colher pela moagem fina, média ou grossa, de-
pendendo de qual método você utilizará para 
preparar o café. Não é tudo igual, se você utiliza 
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categoria, a Cocatrel apresenta o Reserva Coca-
trel. Em versões lata, vácuo e capsulas compatí-
veis com as máquinas Nespresso, o café é pro-
duzido a partir de grãos selecionados de cafés 
especiais e vai agradar os paladares mais exigen-
tes.

Especiais e únicos

A Cocatrel ainda mantém em sua linha de cafés 
duas preciosidades: a linha de cafés Montrês e 
os “Melhores Cafés Cocatrel”. Os cafés da linha 
Montrês seguem as normas da Associação de 
Cafés Especiais e recebem a certificação 4 C. São 
cafés com edição limitada cuidadosamente sele-
cionados para proporcionar experiências senso-
riais exclusivas. São cafés raros e exclusivos. 

Já os “Melhores Cafés Cocatrel” é uma iniciativa 
que busca valorizar os produtores da cooperati-
va. Não se trata de um concurso. Todos os cafés 
que entram na cooperativa são provados e os 
12 melhores são escolhidos para compor a linha 
de torrado e moído dos Melhores da Cocatrel. 
É uma forma de valorizar os produtores e de es-
tar na vanguarda do mercado mundial de café, 
fazendo parte do movimento conhecido como 
“Farm Conect”, que oferece a oportunidade do 
consumidor conhecer café de uma propriedade 
específica.

Os cafés Cocatrel podem ser encontrados nos 
melhores mercados, nas cafeterias Cocatrel e na 
loja online da cooperativa (http://lojacocatrel.
com.br/).

e 5,9 na escalda da ABIC, que mede de 0 a 10 
pontos os cafés industrializados das empresas 
associadas que aderem ao programa. Na gran-
de maioria dos casos, seus blends são formados 
por cafés arábicas comuns e por cafés robustas, 
considerados inferiores aos da espécie arábica. 
Os do tipo Extra Forte possuem o ponto de torra 
mais acentuado, fato esse que encobre defeitos 
do café, visto que a torra mais forte “mascara” o 
sabor final da bebida.

A Cocatrel reposicionou sua linha de cafés indus-
trializados, que foram adequados às categorias 
da Abic e estão em novas embalagens. Todos 
eles são 100% arábica do Sul de Minas.

Você merece um café de verdade

O café de entrada da cooperativa é o Mokinha 
Cocatrel. Posicionado na categoria Tradicional, 
possui sabor e aroma intensos e torra média. 

Superior no nome e no sabor

Na categoria Superior, está o Cocatrel Superior, 
que possui sabor suave e aroma intenso. Bus-
cando a adequação aos selos da Abic, a Cocatrel 
substituiu o Gourmet Suave e está lançando este 
maravilhoso café para o seu dia-a-dia.

A escolha perfeita

A categoria dos cafés Gourmets apresenta os ca-
fés industrializados de melhor qualidade, que re-
presentam cerca de 12% do mercado. Para essa 
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| Inseticidas
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 Nomolt®  150

 Fastac®  100

| Herbicidas
 
 Heat®

PRODUTOS

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.

Com as soluções BASF, você consegue mais da sua lavoura de café: 
mais proteção, mais produtividade e mais resultados.

Solução completa BASF.
Seu Legado de Café com 
mais confiança e resultado.
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2 para 1,2%. Então, a alíquota do FUNRURAL sobre a 
comercialização da produção é de 1,2%, que impli-
cará no recolhimento total de 1,5%, sendo que 1,2% 
refere-se ao INSS; 0,1% ao RAT e 0,2% ao Senar. Já, 
para os produtores rurais pessoas jurídicas, a alíquota 
permanece em 2,5%.

A última alteração importante trazida por essa lei foi 
que, em 2019, a lei permitiu a possibilidade do pro-
dutor rural, tanto pessoa física quanto jurídica, optar 
pelo recolhimento sobre a comercialização ou sobre a 
folha de pagamento. Essa escolha deverá ser feita no 
primeiro momento, geralmente em fevereiro, de cada 
ano e será manifestada através do recolhimento de 
uma ou outra opção, sendo válida para todo o ano ca-
lendário e só podendo ser alterada no ano seguinte.

Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

O FUNRURAL  é o imposto incidente sobre a receita 
bruta proveniente da comercialização da produção 
rural. Ele é composto do INSS, da contribuição para o 
Senar e do RAT.

Em janeiro de 2018, foi promulgada a Lei 13.606/2018, 
que instituiu o Programa de Regularização Tributá-
ria para regulamentar o passivo do FUNRURAL. Esse 
ocorreu porque, em 2011, o STF (Supremo Tribunal 
Federal) declarou inconstitucional a cobrança desse 
imposto. No entanto, em 2017, o mesmo STF reco-
nheceu a constitucionalidade da contribuição e essa 
decisão teve efeitos retroativos, o que colocou os con-
tribuintes do FUNRUAL em débito referente a esse 
período de 2011 a 2017.

Além disso, para os produtores rurais pessoas físi-
cas, houve a redução da alíquota da contribuição de 

Café com Lei
FUNRURAL
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Os títulos de crédito do agronegócio compõem mi-
crossistema jurídico que ainda carece de sistematiza-
ção dogmática, especialmente diante de sua íntima 
vinculação a políticas públicas de desenvolvimento 
do setor agrário e, por conseguinte, ao fortalecimento 
do agronegócio brasileiro enquanto mecanismo de 
geração e circulação de riquezas.

O incentivo ao crédito rural e às suas respectivas ga-
rantias corresponde a parte fundamental desse arca-
bouço de políticas estatais, na medida em que permite 
não somente o acesso a mecanismos mais eficientes 
de financiamento da produção agrária, como também 
confere segurança jurídica a transações fortemente 
marcadas pela incerteza.

Na esteira do já conhecido posicionamento gover-
namental de expansão e aumento da produtivida-
de e rentabilidade do agronegócio brasileiro, a MP 
897/2019 foi editada no intuito de estruturar instru-
mentos jurídicos teoricamente capazes de reduzir o 
custo do crédito no setor rural, sendo o maior exem-
plo de instituto jurídico inovador da MP 897/2019, 
seja o já afamado Fundo de Aval Fraterno (mecanis-
mo de garantia subsidiária de operações de crédito 
realizadas por instituições financeiras que decorre de 
demanda de longa data do setor produtivo).

Tais fundos são estruturados por produtores rurais 
que, com vistas a garantir sua liquidez em eventuais 
contratempos, avalizam-se entre si (razão pela qual o 
fundo também pode ser denominado de “aval cruza-
do”). Os produtores, assim, em grupos de no mínimo 

sob o olhar jurídicosob o olhar jurídico

dois e no máximo dez, integralizam recursos em troca 
de cotas primárias. Em seguida, a instituição credora 
e eventualmente outra instituição garantidora integra-
lizam recursos para adquirir cotas secundárias e ter-
ciárias. Dessa maneira, a possibilidade de instituição 
de garantia dessa espécie traz consigo a promessa de 
reduzir o custo do crédito e conferir maior poder de 
barganha aos produtores perante instituições finan-
ceiras e agroindústrias.

Apesar de se tratar de inovação no setor agrário, Fun-
dos de Aval já existem com a finalidade de garantir 
subsidiariamente – isto é, ao lado de outras garantias 
– financiamentos a pequenas empresas, como ocor-
re com o Fampe (Fundo de Aval às Micro e Pequenas 
Empresas), gerido pelo SEBRAE, que surgiu diante 
da constatação empírica da dificuldade de pequenos 
empresários obterem garantias reais ou fidejussórias 
para acesso a financiamentos bancários.

Ademais, em projetos piloto realizados a nível muni-
cipal já implementaram Fundos de Aval Fraterno no 
intuito de garantir operações no meio rural, em expe-
riências com resultados verdadeiramente interessan-
tes: em lugar de ficarem relegados à negociação fora 
do sistema financeiro por preços pouco convidativos, 
adquirem maior poder de barganha e competitivida-
de ao ver abertas vias de acesso ao crédito bancário 
por taxas de juros mais baixas.

Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

TÍTULO DE AVAL FRATERNO
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Atualmente a população mundial encontra-se em es-
tado de alerta, diante de uma pandemia devastadora 
causada por um vírus, o coronavírus. Esse vírus que 
afeta os humanos foi isolado e classificado como Co-
vid-19.

O coronavírus também infecta os bovinos, que so-
frem com quadros patológicos respiratórios e princi-
palmente entéricos. O vírus isolado em bovinos é o 
BCoV (Coronavírus Bovino), que começou a ser apon-
tado na década de 70, como responsável por surtos 
de diarreias. No Brasil esses surtos de diarreia foram 
descritos nos estados de São Paulo em 1998 e 2002, 
onde se determinou o coronavírus bovino como res-
ponsável pelos eventos. Hoje a doença tem distribui-
ção mundial, sendo diagnosticada em diversos países.

A doença principal causada pelo coronavírus bovino 
é a chamada disenteria de inverno, que é uma pato-
logia altamente contagiosa que afeta principalmente 
bovinos adultos durante a estação fria. Essa doença 
afeta principalmente o gado de leite, em forma de 
surtos e o período de incubação pode variar de 2 a 8 
dias. Em grandes rebanhos, a duração do surto pode 
se prolongar de 6 a 8 semanas, dependendo das con-

CORONAVÍRUS
BOVINO

dições nos quais esses animais estão submetidos.

A patologia apresenta-se como uma disenteria pro-
fusa de surgimento agudo, fezes esverdeadas com 
estrias de sangue, sanguinolentas ou marrom-escu-
ras, redução da produção de leite, graus variáveis de 
depressão, anorexia e sinais respiratórios como corri-
mento nasolacrimal seroso e tosse suave. Esses sinais 
respiratórios podem ser observados precedendo à 
diarreia. A morbidade é alta na ocorrência de surtos, 
porém a mortalidade é baixa.

O tratamento consiste em terapia de suporte nos ca-
sos mais graves, evitando dessa forma uma contami-
nação secundária. Recomenda-se também uma maior 
dispersão dos animais, evitando-se a aglomeração. 
Em geral, dentro de duas semanas do início da diar-
reia, todos os animais já se recuperaram.

Importante, o BCoV (Coronavírus Bovino) que afeta 
bovinos não é transmissível ao ser humano, porém, é 
importante o seu conhecimento, pois ele é responsá-
vel por perdas consideráveis na pecuária de leite.

Allen Corsini
Médico Veterinário - Cocatrel
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Mousse com iogurteiogurte
CocatrelCocatrel de morango
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Como fazer:

• Dissolva a gelatina como normalmente faz.

• No liquidificador acrescente o leite condensado, 
o creme e o iogurte Cocatrel de morango.

• Bata tudo por aproximadamente 8 minutos

• Coloque em recipientes dividindo as porções ou 
apenas em um. Decore com morangos,granula-
dos,caldas e o que preferir.

• É uma receita simples, fácil e agrada qualquer pa-
ladar.

Ingredientes:

• 1 lata de leite condensado

• 1/2 lata de creme de leite 

(opcional)
• 1/2 litro de iogurte 

Cocatrel de morango 
• 1 gelatina de morango
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Estamos em plena época de colheita e, um dos tratos 
culturais que se segue após seu término é a poda da-
queles talhões onde se faz necessário.

A decisão de podar um talhão vai de encontro a al-
guns questionamentos.  Por que podar? Você deve 
levar em consideração quais situações estão levando 
à poda, como:

- se a lavoura está depauperada, com derrame de saia 
ou com cinturamento;

- se as pontas dos ramos laterais (plagiotrópicos) estão 
com crescimento bastante diminuído ou praticamen-
te sem crescer, respondendo pouco às adubações;

- se houve ocorrência de geada ou chuva de granizo 
que tenham comprometido muito a produção seguin-
te;

-  se o talhão não está mais responsivo aos tratos cul-
turais, apresentando médias baixas de produtividade 
nos últimos anos (avaliar pelo menos os últimos qua-
tro anos);

-  se a decisão de podar se deve a um planejamento 
periódico de safra zero ou renovação anual dos ta-
lhões menos produtivos.

Mesmo assim, em algumas situações, nos depara-
mos com uma grande dúvida sobre esta tomada de 
decisão. No entanto, a “palavra final”, que pesa mais 
na decisão, é a produtividade média do talhão.  Daí a 
importância das anotações de produção,  talhão por 
talhão, ao longo dos anos. Este histórico será de muita 
valia neste momento para nos ajudar a acertar na de-
cisão de podar ou não podar.
Além disso, devemos considerar também se a lavoura 
foi pelo menos razoavelmente nutrida no ano ante-
rior, se há ocorrência significativa de nematóides ou 
se houve controle dos mesmos, e se existem muitas 
falhas, pois neste caso, simplesmente a poda não con-
tribuirá muito para o aumento de produção.

Dentre as principais podas que já conhecemos como, 

PODAS DO CAFEEIRO: 
VOCÊ SABE O QUE É PPA?

recepa, decote, decote + desponte, decote + es-
queletamento, capação, existe um tipo de poda não 
muito difundido, chamada de “PPA” – Poda Parcial do 
Arbusto. Uma de suas vantagens é a de permitir que 
haja produção no ano seguinte, nos ponteiros.

A PPA consiste no corte das extremidades dos ramos 
laterais (plagiotrópicos), dos terços médio e inferior, 
quando os mesmos não mais apresentam potencial 
produtivo, estando os ponteiros com razoável expec-
tativa de produção (fig abaixo). Neste contexto, é im-
portante se ter a ideia do custo de produção da saca 
de café na propriedade, para decidir por este tipo 
de poda, analisando se compensa ou não em função 
desta expectativa de safra.

 Antes da poda:                                                     

Após a poda:

TÉ
C
N
IC
O



Imagens: prof José Donizeti Alves(UFLA)

Façamos uma análise de uma situação onde temos 
um stand de 4.000pl/ha, com carga pendente de 
3,0L/planta nos ponteiros: adotando um rendimento/
sc beneficiada de 500 litros, teremos uma produção 
de 24 scs/ha. Conforme os valores do café no merca-
do, é de se pensar um pouco.

Normalmente a PPA é aplicada após uma primeira 
poda normal, por exemplo, após um decote + esque-
letamento, que resulta numa primeira safra alta. Então, 
ao invés de fazermos uma “safra zero” novamente, ou 
não, dependendo da carga pendente dos ponteiros, 
podemos nos utilizar da PPA para renovação dos ter-
ços médio e inferior, tendo uma safra razoável no ano 
seguinte, e garantindo uma alta safra novamente no 
segundo ano.

Algumas vantagens deste tipo de poda:

-  Proporciona a recuperação do potencial produtivo 
da saia sem perda total de safra;

- Não requer desbrotas, não ocasionando custos adi-
cionais.

- Redução de custos com trituração dos ramos, pois 
são mais finos, portanto não se fazendo necessária;

- Não atrapalha a varrição, devido a estes ramos se-
rem pequenos e mais finos.

Diante destas informações, cabe ao produtor avaliar 
bem a situação da lavoura, considerando mais esta 
opção de poda, contando também, caso tenha dúvi-
da, com nossos colegas do Depto Técnico, para auxi-
liar na tomada de decisão.

Augusto Cézar Martins Gomes
Departamento Técnico Cocatrel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍNDICE
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- Proteção do solo contra erosão e compactação;

- Manutenção de umidade do solo;

- Disponibilização de nutrientes de forma equilibrada 
para o cafeeiro;

- Diversificação de organismos no solo, favorecendo o 
controle biológico de pragas;

- Supressão de plantas invasoras nas linhas do café, 
reduzindo a necessidade do uso de herbicidas.

Há também diversas opções para o uso de plantas de 
cobertura nas entrelinhas do cafezal. Essas espécies 
são de comprovada eficiência na fixação de nitrogê-
nio e/ou produção de biomassa. Alguns exemplos de 
adubos verdes interessantes para o plantio nas entre-
linhas do café (espécies não trepadeiras).

- Porte alto: crotalária-juncea e guandu-forrageiro;
- Porte médio: crotalária-spectabilis (Imagem 1) e mi-
lheto;
- Porte baixo: mucuna-anã, crotalária-breviflora e fei-
jão-de-porco.

O porte do adubo verde deve ser definido em função 
do manejo (mecanizado ou não).

Imagem 1- Crotalária sendo utilizada como planta de 
cobertura na cultura do café. Imagem: café e clima

Referência: Manejo Sustentável do Cafeeiro
Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira

Biomassa é o mesmo que matéria orgânica, princi-
palmente de origem vegetal ou animal. Sua ação vai 
muito além do fornecimento de nutrientes para as 
plantas. Ela contribui para uma crescente e duradoura 
fertilidade do solo. Essa biomassa pode ser produzida 
na própria área de cultivo, na propriedade rural ou ad-
quirida de outros locais.

A biomassa produzida na área de cultivo possui diver-
sas vantagens, pois dispensa o trabalho de transporte 
e aplicação. Por exemplo, podemos citar as plantas de 
cobertura nas entrelinhas (gramíneas, leguminosas, 
etc..) que podem ser roçadas periodicamente e tam-
bém os resíduos da própria cultura (folhas e galhos 
do cafeeiro). Vale destacar que as raízes das plantas 
também contribuem para a incorporação de matéria 
orgânica no solo.

Caso tenha disponibilidade, o produtor pode aplicar 
biomassa produzida em sua propriedade ou adquiri-
da de outros locais como compostos orgânicos, es-
tercos (bovinos, suínos ou de aves), palha de café e 
materiais de poda de cercas-vivas e quebra-ventos.

A biomassa tem importância fundamental na cafei-
cultura sustentável pois, além de fornecer nutrientes 
para o cafeeiro, ela alimenta os seres vivos do solo. Ao 
decompor a biomassa, esses organismos são respon-
sáveis pela formação de húmus e pela manutenção da 
estrutura grumosa do solo. Consequentemente, have-
rá condições mais favoráveis no solo para:

- Retenção de nutrientes dos fertilizantes (diminuição 
das perdas);
- Manutenção de umidade e aeração;
- Melhor desenvolvimento de raízes;

Todos esses fatores são essenciais para uma melhor 
absorção de nutrientes pelo cafeeiro.

Entre as formas de produzir biomassa nos cafezais 
está o manejo do mato. O mato nas entrelinhas do 
cafezal, com diversas espécies de plantas espontâne-
as, pode ser roçado periodicamente e sua biomassa 
pode ser colocada sob a saia do cafeeiro. Essa bio-
massa diversificada é um ótimo alimento para os seres 
vivos do solo.

Assim a formação de uma generosa camada de co-
bertura morta sobre as linhas do café proporciona di-
versos benefícios como:
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O que é a biomassa do solo e o que ela 
tem a ver com a nutrição do cafeeiro?
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Ainda sobre a torrefação...
Na Cocatrel, a torrefação iniciou seus serviços em 1980, quando adquirimos o primeiro ma-
quinário, um torrador Lila do antigo IBC. Lá, o torrador era utilizado para fornecimento de 
café para os funcionários da autarquia. O torrador ainda era abastecido por lenha e após 
muitos anos foi doada ao Museu do Café, que fica na fazenda Pedra Negra, em Três Pontas.

A torrefação foi uma ideia do nosso ex-diretor Adelino Nogueira, no intuito de torrar café 
com melhor qualidade. Naquela época, as torrefações torravam cafés de péssima qualidade 
e, diferentemente dos dias de hoje. Hoje é possível escolher um café com alto padrão, com 
sabores diferenciados e até pontuados e utilizarmos softwares de última geração para obter-
mos excelentes torras.

Com o passar do tempo criamos a marca Cafés Cocatrel e passamos a distribuir os cafés tor-
rados e moídos na região. Como nossos produtos são de qualidade superior, veio a ideia dos 
diretores e conselheiros de ampliar a torrefação aqui existente, para fornecimento em grande 
escala.

A título de curiosidade, solicitei que este pequeno histórico sobre a torrefação fosse publi-
cado aqui, na Revista Cocatrel. Junto com ele, mostramos abaixo o comparativo das embala-
gens dos Cafés Cocatrel, desde sua primeira edição inserida no mercado há 38 anos.

Manoel Rabelo Piedade
Superintendente da Cocatrel
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O sucesso de uma família em todos seus aspectos positivos 
está na união responsável de seus entes, e isto nada mais é do 
que um exemplo bem simples, porém nítido e incontestável de 
cooperativismo, onde todos trabalham seguindo um projeto, 
cujo objetivo é o bem-estar da prole.

E, assim, cada membro participando desse processo com es-
forços segundo suas capacidades, com essas forças bem coor-
denadas almejam o seu intuito e a “empresa” cresce.

Nossa cidade e toda uma vasta região têm na Cocatrel um pilar 
seguro, bem alicerçado, como peça fundamental na história de 
um crescimento sadio, inteligente e cada vez mais promissor, 
graças à participação de milhares de pessoas, cada qual contri-
buindo conforme suas possibilidades, habilidades e esforços, 
fazem com que o sonho de crescer com afinco, perseverança 
e acima de tudo responsabilidade, cada dia e cada ano se re-
nove, sempre com bons frutos colhidos e caminhos seguros a 
seguir.

Em todos os lugares onde a Cocatrel se faz presente, aí está 
mais um alicerce no desenvolvimento local, como podemos 
afirmar no Distrito de Córrego do Ouro, onde ela está presente 
com instalações recém inauguradas, oferecendo toda uma in-
fraestrutura para atender a todos os seus cooperados e àque-
les que a ela se filiarem.

E de longe, de bem longe, de Três Pontas com destino  a Cór-
rego do Ouro podemos avistar um ponto branco de mais uma 
mão amiga da Cocatrel, cada vez mais se tornando realidade, 
nunca deixando apagar o  objetivo dessa Cooperativa que foi 
idealizada por trespontanos que lutaram pelo progresso de 
nossa terra e que continua capitaneada por pessoas igualmen-
te responsáveis pelo destino desta empresa grandiosa que nos 
enche a todos de muito orgulho e carinho.

Lázaro José

A FORÇA DO
COOPERATIVISMO

C
O

C
A

TR
E

L



Um homem, atormentado pela difícil situação em que vivia, foi pedir conse-
lhos a um rabino.

– Rabino, minha casa é muito pequena. Eu moro com minha esposa, meus 
filhos e meus sogros em uma sala, vivemos nos esbarrando. Passamos o dia gritando um com o outro. Eu não 
sei o que fazer – ele disse em um tom desesperado.

O rabino perguntou se o homem tinha uma vaca. Ouvindo-o responder que sim, então o rabino aconselhou a 
colocá-la dentro da casa também.

O homem ficou perplexo com o conselho do rabino, mas o seguiu ao pé da letra, de modo que, uma semana 
depois, voltou reclamando que tudo era muito mais desagradável do que antes.

– Também coloque suas duas cabras em casa – o rabino o aconselhou.

Mais uma vez, o homem seguiu o conselho, mas retornou novamente explicando que a situação havia piorado.
O rabino perguntou se haviam outros animais ainda. Quando o homem respondeu que só tinha um cachorro e 

algumas galinhas, o rabino disse a ele para colocá-
-los na casa e retornar na semana seguinte.

Desconcertado, o homem voltou para casa e se-
guiu o conselho do rabino, mas desta vez, quando 
voltou, ficou fora de si.

Isso é insuportável! Eu tenho que fazer alguma coi-
sa ou vou ficar louco. Por favor ajude-me!

– Ouça com atenção: pegue a vaca e leve para o 
estábulo e as cabras para o curral, deixe o cachorro 
fora de casa e devolva as galinhas para o galinhei-
ro. E em poucos dias venham me ver novamente. 
Quando voltou, o homem estava eufórico.

Ah, rabino! Agora em casa há muito mais espaço, 
só há minha esposa, meus filhos e meus sogros!

Existem situações difíceis de tolerar. Não há dúvida. 
Mas na maioria das vezes somos nós que perde-
mos a perspectiva e adicionamos mais pressão a 
uma realidade que não é tão ruim quanto a dese-
nhamos. Às vezes, precisamos que as coisas piorem 
para valorizar o que tínhamos, como aconteceu 
com o homem da história. O problema é que nem 
sempre é possível voltar atrás.

A CASA PEQUENA
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esférico e prolongado de 6 a 20 cm de compri-
mento, num tom que vai de amarelo-esverdeado a 
amarelo intenso, pele consistente e enrugada. Ob-
viamente, a polpa é ingerível, esverdeada, amarga, 
envolvendo pequenas sementes brancas.

Sua frutificação se dá no inverno e a propagação 
acontece através da semente e da enxertia.

Alguns benefícios:

Atua como tônico: A relação de um tônico com o 
corpo é bastante semelhante à revisão e manuten-
ção de um veículo. Um tônico fortalece cada peça 
que funciona em todo o corpo, mantém o sistema 
metabólico na forma adequada e aumenta a imuni-
dade.

O óleo da laranja lima pode ajudar com diversos 
benefícios: Ele serve como um desintoxicante, au-
menta a imunidade, trata a constipação e dispepsia, 
e é muito bom para manter a pele saudável, lisa e 
cheirosa. Também ajuda a curar a acne e a dermatite.

Prevenção da anemia: A anemia, diminuição da 
quantidade de glóbulos vermelhos ou hemoglobina 
no sangue, é frequentemente causada por deficiên-
cia de ferro. Embora as laranjas lima não sejam uma 
boa fonte de ferro, elas são uma excelente fonte de 
ácidos orgânicos, como a vitamina C (ácido ascórbi-
co) e o ácido cítrico.

Auxilia na prevenção de pedras nos rins: As limas 
são uma boa fonte de ácido cítrico e citratos, que 
ajudam a prevenir a formação de pedras nos rins.

Podem ajudar com doenças do coração: A doença 
cardíaca é atualmente a causa mais comum de mor-
te prematura no mundo. Os flavonoides nas laranjas, 
especialmente a hesperidina, podem ter efeitos pro-
tetores contra doenças cardíacas.

Laranja lima atua na prevenção de inflamações: A 
vitamina C é um poderoso antioxidante natural. O 
consumo de alimentos ricos em vitamina C ajuda 
o corpo humano a desenvolver resistência contra 
agentes infecciosos e a eliminar os radicais livres 
pró-inflamatórios nocivos do sangue.

Fonte: www.villalvafrutas.com.br

A Laranja Lima possui grandes atributos para o sis-
tema corporal, auxiliando na prevenção de diver-
sas doenças, e restituindo vitaminas essenciais. A 
ingestão da fruta deve acontecer dentro de uma 
dieta balanceada para que a saúde permaneça 
em equilíbrio.  Muito recomendada por ser menos 
ácida e com vitamina C em abundância, possuindo 
ainda antioxidantes e características com ação an-
ti-inflamatória.

A laranja atua no funcionamento contra a geração 
de coágulos no sangue, sendo recomendada tam-
bém para equilibrar o colesterol, controlar o intesti-
no, aperfeiçoar o sistema circulatório e fortalecer as 
proteções do corpo humano. A laranja lima é uma 
variedade da laranja cujo suco é excelente fonte de 
energia, adotando a tarefa de hidratar o corpo.

As propriedades da Laranja Lima: A fruta tem 
ações positivas em indivíduos com complicações 
gástricas. Nesses casos, o ideal é comer a laranja 
in natura para não danificar a vitamina C. Porém, é 
crucial, antes de consumi-la, realizar a remoção de 
resíduos através da lavagem.

A planta apresenta como características arbustos 
que podem chegar até 4 m de altura, galhos com 
espinhos resistentes, folhas prolongadas e arestas 
entrecortadas, além de amplas flores rosadas.

Laranja Lima

Abacate, carambola, cupuaçu, 
laranja lima, maracujá doce,

mexerica/tangerina, morango.

Agrião, alho-poró, chicória,
coentro, couve, erva-doce,

espinafre, mostarda e salsão.

Frutas verduras
É ÉPOCA DE QUE?

Cenoura, abóbora, batata-doce, 
cará, cogumelo, ervilha, inhame, 
mandioca, mandioquinha, milho-
-verde, nabo, palmito, pepino e 

rabanete.

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

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

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

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

- Sítio São José, a 4 Km da cidade de Três Pontas (Mor-
ro do Peão - Usina Boa Vista), 4 alqueires, sendo 3,5 de 
café; 200 pés de eucaliptos, pasto, luz, pomar, tuias, 
casa e muita água. Aceito imóvel. Tratar: (31) 98773-
2710 / (35) 3015-7850.

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

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

- Um tanque de armazenamento e resfriamento de 
leite, marca Etscheid, com capacidade de 800 litros, 
trifásico. Tratar com Gimenez: (35) 99895-2531.

Oportunidades
VENDE-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

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

- Uma ordenha com dois conjuntos, do tipo balde ao 
pé. Tratar com Gimenez: (35) 99895-2531.

- Criatório Jr está com reprodutores da raça índio 
gigante, de boa genética, disponível para a venda. 
Filhos do reprodutor Heitor Di 104 cm , reprodutor  
Heitor da genética Guareí – SP.  O criatório Jr  fica na 
Capoeirinha, Nepomuceno. Interessados  na aquisi-
ção dos índios gigantes, tratar no (35) 997148465.

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

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

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

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

- 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 ou-
tra, com 1.42 ha – formado de pastagens. É possível 
que sejam plantados aproximadamente 12 alqueires 
de café. A propriedade fica a 5km de Santana da Var-
gem – estrada para Coqueiral. Tratar: (35) 99931-1263.

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

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

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

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

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

VENDE-SE OU TROCA-SE

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

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

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

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

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

ALUGA-SE

COMPRA-SE

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

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

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

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

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

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

- 2 Casas em Varginha uso comercial, sala, 3 quartos, 
banheiro, copa, cozinha e garagem 2 carros, área de 
serviço. Av Manoel Diniz, 600 e 709 - Industrial JK. Tra-
tar 31 99637-8451.
 
-Galpão em Varginha 450m² instalações elétricas e 
hidráulicas novas. Av. Manoel Diniz 645, Industrial JK. 
Tratar 31 99637-8451. 

- Aluga-se apartamento em Belo Horizonte, Rua Pro-
fessor Moraes, 501, apto 104. 3 quartos. Fone 3265-
2451 (próximo ao Pátio Savassi)
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- 3 cachorras mestiças pitbull, porte médio e bravas. 
Tratar com Gilberto ou Larissa nos telefones 99823-
2349 ou (zap) 98469-2129.

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

- Área rural para plantio de mudas de café com água. 
Localizado em Três Pontas na Fazenda Brejão a 17 km 
da cidade. Tratar 9 9166-0097

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

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

Por fim, os programas de fidelização também con-
templam a possibilidade de mobilidade. Ou seja, 
as classificações não são estáticas. Ao contrário, 
são pensadas para possibilitar ao cliente melhorar 
ou piorar sua classificação e por consequência seu 
acesso aos “pacotes” de benefícios.

Em síntese, tais programas são orientados por uma 
filosofia de ganha-ganha. A empresa ganha ao ge-
rar benefícios reais que geram ganhos para o clien-
te. Assim, clientes diferentes são tratados de forma 
diferente, baseados em um sistema justo, que não 
pune ninguém. 

Vale por último observar que esses programas de 
fidelidade provocam um impacto substancial no 
crescimento da carteira de clientes das empresas. 
Há um efeito positivo nos clientes potenciais o fato 
de que a empresa dificilmente perde clientes. Por 
outro lado, as consequenciais da retenção e fideli-
zação são várias, dentre elas: 1) a receita por cliente 
tende a aumentar; 2) os custos operacionais tender 
a cair; 3) a empresa obterá mais referências pesso-
ais; e 4) o número de clientes defensores da marca 
aumentará.

Programas de Fidelização: atraindo e retendo clientes
por Lúcio Caldeira

Mais do que simplesmente vender, o desafio de 
muitas organizações evoluiu para fazer com que 
os clientes sejam fiéis às suas marcas. Por isso, não 
basta atrair clientes. É preciso construir relaciona-
mentos capazes de reter e transformar clientes em 
defensores da marca. Nesse sentido, os programas 
de fidelização são fundamentais. 

Os programas de fidelização funcionam no sentido 
de proporcionar benefícios em função de compra/
consumo. Ou seja, quanto mais fiel é o cliente, mais 
benefícios ele obtém. Tais programas geralmente 
trabalham com sistema de pontuação. As pessoas 
acumulam pontos em função dos critérios estabe-
lecidos. Desse modo, alguns exemplos de critérios 
utilizados para pontuação são: adimplência, histó-
rico de compras, uso de serviços e outros. De fato, 
tais critérios são bem específicos e variam de em-
presa para empresa. 

Em função dos pontos, que medem o desempenho 
dos clientes em função dos critérios, são criadas 
categorias para classificar os clientes. É comum o 
uso de letras para discriminar as categorias. Assim, 
fala-se em clientes A, B, C, D e E, por exemplo. Des-
se modo, cada categoria gera determinado “mix de 
benefícios”. Tudo é pensado no sentido de incenti-
var as pessoas a “subir” de categoria, visto que isso 
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BASE PARA CRESCER,

PERTO PARA OUVIR E

SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.
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