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Em 2018 demos início à uma nova gestão, com o desafio
de estarmos cada vez mais próximos de nossos cooperados, dentro dos princípios da governança cooperativa,
garantindo transparência, maior eficiência nos serviços
prestados pela Cocatrel e segurança a todos.
Dentro desses princípios, a cooperativa passou a receber
cafés em todas as suas filiais, o que facilitou, agilizou e
diminuiu custos. Também criamos um setor de logística
de transportes, concentrando toda a frota da Cocatrel
em um só lugar, para melhorar o transporte entre lojas,
armazéns e centrais de recebimento.
Todo o trabalho realizado resultou em ótimos números
de faturamento, recebimento e da associação de novos
cooperados, com uma média de 3 novos cooperados
por dia.
Além disso, impulsionamos a exportação, saindo de 12
containers em 2017 para 88 em 2018, representando um
crescimento de 800%. Atualmente, a Cocatrel exporta
para todos os continentes do mundo, com responsabilidade e agregando valor aos cafés comercializados.
Inauguramos uma loja moderna em Nepomuceno, demos andamento às obras do armazém de Córrego do
Ouro, que ficará pronto ainda para essa safra, e demos
início à estruturação do centro de distribuição na loja matriz.
Além do recebimento eficiente, a Cocatrel passou a utilizar sua indústria de rebeneficiamento para preparar mais
cafés. Cerca de 40% dos cafés recebidos pela cooperativa foram rebeneficiados, o que garantiu maior liquidez e
melhor preço na comercialização.
Fecom, Expocafé e Semana Internacional do Café foram
ótimos momentos para fazer bons negócios, com ótimas
condições de preço e pagamento. Aliás, de 26 a 28 de
março, teremos a 6ª edição da Fecom, e contamos com
a presença de vocês, em Três Pontas.
2018 foi um ano de muito foco na aproximação da cooperativa com a comunidade e com os cooperados. Impulsionamos nossos projetos de responsabilidade social
e patrocinamos eventos culturais como o Festival Canto
Aberto.
Foram muitas grandes realizações e conquistas que estão sendo relembradas na matéria de capa dessa edição
da Revista Cocatrel. Além disso, trazemos muitas novidades, informação e entretenimento para todos vocês.
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CAPITAL INTELECTUAL: O CONHECIMENTO QUE TRANSFORMA A EMPRESA
A evolução das empresas não é linear e
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É MAIS PRODUTIVO
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FMC SOJA
A agricultura está em nosso
DNA. Investimos em tecnologia,
pesquisa, inovação e estamos
sempre ao seu lado para entender
o que você precisa.
Este é o nosso jeito, acreditamos
que a produtividade vai além de
fazer mais, está em fazer junto.

Vem conversar com a gente.

www.fmcagricola.com.br

AVISOS
Financiamento de máquinas para transporte a granel
A Cocatrel quer incentivar seus cooperados a apostarem na granelização, pois está comprovado que essa maneira de transportar os grãos reduz custos, eliminando gastos com sacarias
e mão de obra, agilizando o processo de descarga de café, além de ser muito mais segura.
Por isso, a Cocatrel financiará, para seus cooperados, a turbina de transporte e o suporte para
bags, disponíveis em suas lojas.
Além do financiamento, e sabendo que ainda há cooperados que tem a necessidade de utilizar sacarias, a cooperativa fará a doação de até 100 sacos de café, por cooperado.
Grupos e whatsapp
Para agilizar a comunicação com seus cooperados, a Cocatrel disponibiliza grupos de whatsapp. Para participar, basta enviar uma solicitação para (35) 99836-8153, com nome e lote.
Mantenha-se informado!

COCATREL EM CARMO DA CACHOEIRA
A nova gestão da Cocatrel tem como meta,
para 2019, a aproximação com os cooperados e, principalmente, o fomento de suas
atividades sociais, culturais e ambientais nos
municípios onde estão localizadas as filiais.
Visitamos a prefeitura de Carmo da Cachoeira e fomos recebidos pelo prefeito Godofredo José Caldeira Reis, para entender as
demandas e interesses da comunidade e do
município! O que podemos dizer é que vem
muita coisa boa por aí!
Aguardem...

Dando continuidade aos eventos que
têm sido realizados na Cafeteria
Cocatrel, o mês de fevereiro foi de
muita folia. A programação de Carnaval,
com a participação mais que especial da
banda de marchinhas, convidou a
criançada e também os adultos para
caírem no samba.

MUSICA,~
DIVERSAO
E CAFE PRA
FAMILIA TODA
~

/

/

O projeto “Cocatrel Café e Cultura” visa
agregar a família em um ambiente
aconchegante, nas instalações da
Cafeteria Cocatrel, trazendo
apresentações de artistas locais,
exposições, lançamentos de livros, e
muita diversão nas tardes de sábado.

/
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CAFEÍNA
COCATREL
Integração e informação marcam
o lançamento do grupo das mulheres que produzem

A Cocatrel realizou , em 19 de fevereiro, o lançamento do grupo Cafeína Cocatrel. Essa iniciativa tem como
objetivo reunir mulheres cooperadas, que, atualmente,
somam 19% do quadro social da cooperativa, para troca de informações, conhecimento e maior aproximação
da gestão da cooperativa.
A primeira ação do grupo Cafeína Cocatrel foi uma integração com as cooperadas, que tiveram a oportunidade de, pela primeira vez, entrar nas instalações dos
armazéns de Três Pontas e conhecer todos os processos
desde o recebimento até a armazenagem rastreada de
seus cafés.
Maria da Glória Cruz, do Sítio Barreira, em Campos
Gerais, afirma que a visita foi positiva do início ao fim.
“Eu nunca havia entrado no armazém e, para mim, foi
uma experiência muito interessante, pois pude entender como funciona a organização, a segurança e todos
os processos de armazenagem”. Criada em família de
agricultores e produtora de café, ela considera positiva
a iniciativa da cooperativa. “Esse encontro entre mulheres que produzem é um incentivo a mais para nós, cafeicultoras, que queremos estar mais presentes no dia a
dia da Cocatrel”, finalizou Maria da Glória.
O encontro contou com a presença de cerca de 80 mulheres. Um bate papo com a Diretoria abriu o evento, as
cooperadas presentes puderam esclarecer dúvidas, dar
sugestões, opiniões e, ainda, conhecer melhor sobre as
atividades da cooperativa.
Laiz Mendonça Figueiredo, que é cooperada e uma das
integrantes da comissão organizadora do Cafeína, ga8
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rantiu que a Cocatrel está no caminho certo. “Fiquei
muito satisfeita em poder participar da criação do grupo, o foco não é apenas reunir mulheres para falar sobre café e, sim, valorizar as mulheres que produzem,
que estão realmente ligadas à cafeicultura e querem
melhorar suas práticas, compartilhando ideias, vendo
o que está dando certo em outras propriedades, para,
juntas, conseguirmos prosperar. Considero essa iniciativa da Cocatrel muito importante para a aproximação
efetiva das cooperadas junto da
cooperativa”, finalizou.
Além da integração do grupo Cafeína, outro lançamento surpreendeu as cooperadas presentes no evento: os
novos cafés especiais da linha Montrês, Pérola e Violeta, que são 100% produzidos por cafés de mulheres. Os
novos produtos chegam ao mercado em homenagem
ao mês da mulher (março), trazendo notas e aromas deliciosos para quem é fã de um bom café.
“Estamos extremamente satisfeitos com a criação do
grupo Cafeína Cocatrel, que tem nosso total apoio. Foi
muito bom ver o quão participativas e interessadas são
nossas cooperadas, que, tenho certeza, trarão muitas
ideias e contribuirão bastante com a nossa gestão, que
tem como princípios a transparência e a aproximação
constante de nossos cooperados”, afirma Marco Valério
Brito, diretor-presidente da Cocatrel.

COCATREL

Cocatrel lança cafés especiais
totalmente produzidos por
mulheres Linha Montrês é ampliada com a chegada dos
novos Pérola e Violeta

A Cocatrel acaba de lançar dois cafés especiais da linha
Montrês: Pérola e Violeta, totalmente produzidos por
mulheres. Os novos produtos chegam ao mercado em
homenagem ao mês da mulher (março), trazendo notas
e aromas deliciosos para quem é fã de um bom café.
Os lançamentos foram produzidos pelo departamento
de Cafés Especiais da Cocatrel, que selecionou os melhores cafés depositados na cooperativa por produtoras
e criou os dois blends, ambos com pontuação acima de
86 pontos.
O novo café Montrês Pérola possui notas de baunilha e
caramelo, toque floral, corpo e acidez equilibrados e doçura marcante. Já o Violeta possui notas de uva, sabor licoroso, tom de uva passa, corpo médio, acidez brilhante
e doçura intensa. Mantendo a identidade da linha Montrês, eles chegam com nomes de cores, que também são
nomes próprios de mulheres.

“Ambos são cafés especiais que vão agradar aos paladares mais refinados. Assim como muitas pessoas apreciam
um bom vinho, a ideia é mostrar que também podem
apreciar um café de qualidade, com características únicas
e marcantes”, explica Marco Valério Araújo Brito, diretor-presidente da Cocatrel.
A linha de cafés especiais Montrês possui edições sazonais e limitadas, e já é conhecida pela qualidade e sabor
marcantes. Produzida com cafés cuidadosamente selecionados desde a origem, a linha Montrês utiliza, como
matéria-prima, os melhores grãos especiais de café 100%
arábica, em um encontro de aromas e notas que surpreende os paladares mais exigentes. Os primeiros Montrês,
Bordô, Carmim e Marsala, foram lançados em novembro
de 2018. Todos os cafés Montrês estão disponíveis em
duas variações: torrado e moídos e torrado em grãos, em
embalagens de 250g.
Os lançamentos Pérola e Violeta chegam ao
mercado nesta época do ano em uma homenagem da cooperativa ao Dia Internacional
da Mulher, comemorado em 8 de março. Os
novos Montrês produzidos por cooperadas
da Cocatrel estão disponíveis para venda na
Cafeteria Cocatrel, em Três Pontas (MG), e
também na loja online da cooperativa: www.
cocatrel.com.be/lojaonline, que entrega em
todo o País.
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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. E, consequentemente sua rentabilidade.
Com duração de 9 meses, o curso terá módulos mensais que vão abranger temas como
mecanização, pós colheita e qualidade de cafés, degustação de cafés especiais, gestão
financeira rural, mercado do café, certificações e produção de cafés certificados, promoção internacional de cafés especiais, cooperativismo, gestão de custos e negociação
estratégica.
Foram abertas e divulgadas 40 vagas, que foram rapidamente preenchidas, mostrando o
interesse dos produtores na atualização e capacitação, além do aprimoramento das técnicas para a produção de cafés de qualidade.
O curso oferecerá certificado de extensão emitido pelo Grupo Unis.

COCATREL

Cocatrel realizará curso de extensão:
“Cafés Especiais: Gestão da Qualidade”

COCATREL

Semana Interna da Prevenção
de Acidentes 2018
Realizada todos os anos em conjunto com o Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), a SIPAT
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes) tem como objetivo realizar ações que alertem os funcionários a respeito da prevenção de
acidentes, saúde e segurança no ambiente de trabalho.
Na Cocatrel, a SIPAT é, sem dúvidas, um dos eventos mais importantes
do seu calendário. Esse ano, a Cocatrel reuniu seus colaboradores para
participar de palestras que tinham como objetivo levar ao trabalhador
informações que o fizeram refletir sobre o seu comportamento em relação aos riscos com a saúde e segurança na cooperativa.
As palestras aconteceram durante toda semana nas instalações da Cocatrel de Três Pontas, Carmo da Cachoeira e Nepomuceno, abordando
de forma muito produtiva, temas variados, buscando promover melhoria na qualidade de vida e assegurar a segurança no trabalho de
todos os colaboradores, garantindo assim, a boa produtividade e o
crescimento da cooperativa e do colaborador, foram desenvolvidos temas como, como cuidar da coluna, alcoolismo, motivação no trabalho,
saúde e segurança no trabalho, hipertensão arterial e cooperativismo.

6ª FECOM

COCATREL

Vem aí!

Somar para se tornarem mais fortes. Esta é a filosofia que move
o encontro da intercooperação entre as cooperativas de café
Cocatrel e Minasul, na organização de mais uma Feira de Negócios, a Fecom. A feira se realizará nos dias 26, 27 e 28 de março,
em Três Pontas, e visa facilitar a aquisição de insumos, máquinas
e implementos agrícolas por parte do produtor.
A época estratégica do ano visa oferecer ao cafeicultor visitante
da feira a oportunidade de conhecer novas tecnologias e ferramentas que facilitam a sua vida, ainda antes do início do período
da colheita. Desta forma, o produtor que precisa de várias ferramentas antes de iniciar a colheita pode aproveitar a oportunidade da Fecom para deixar todos os preparativos em dia. A feira
se torna, portanto, uma excelente oportunidade para conferir
variedades de produtos, preços e condições de pagamento.
Os organizadores informam que tudo está sendo preparado de
forma a levar ao visitante produtos que tornem o dia a dia nas
lavouras mais prático e mais rentável, com ganho de tempo e
de produtividade. Ao todo são esperados mais de 70 expositores, cujas presenças nos estandes já estão sendo definidas.
Eles trazem para a Fecom a tecnologia agrícola de ponta nas
mais diferentes opções de máquinas e implementos agrícolas,
com preços exclusivos e condições de pagamentos veiculadas
às próximas colheitas.
O trabalho conjunto das cooperativas visa justamente produzir
como benefício o chamado ganho de escala, quando o preço
cai à medida em que sobe o volume de negócios feitos, ou
seja, mais gente comprando, melhores condições, que reduzem
também os custos com o transporte feito em maior quantidade.
Com todas estas iniciativas, a 6ª Fecom espera atrair um grande
número de produtores interessados em boas oportunidades de
fazer bons negócios com as melhores condições do mercado.
Portanto, não perca esta oportunidade! Dias 26, 27 e 28 de março, em Três Pontas-MG.
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COCATREL

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 19 de março de 2.019, 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:
1. 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;
2. Destinação das sobras apuradas;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal (mandato – abril/2.019 à março/2.020); e
4. Autorização para proceder a aquisição de um imóvel, situado no município de
Coqueiral/MG.
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 5.448.
Três Pontas, 14 de Fevereiro de 2.019.
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BOAS-VINDAS AOS
NOVOS COOPERADOS
ABILIO RODRIGUES DE CARVALHO

JANDER CRISTIAN PEREIRA COELHO

ALISSON ALVES RODRIGUES

JOAO ALVES ALTIVO

ALOISIO ANTONIO DE ALMEIDA

JOAO PAULO MOREIRA DE SOUZA

AMILTON RESENDE PEIXOTO

JOSE AUGUSTO VILELA DE FARIA

ANDRE DONIZETI DE ARAUJO

JOSE FRANCISCO SALGADO

ANTONIO GERALDO DE SOUSA

JOSE MARCIO DE REZENDE

CLENILDA PENHA DE RESENDE

JOSE SALOMAO FURTADO FERREIRA

DANIEL LIMA SALGADO

LAUDEMIR FRANCISCO BARBOZA

DIEGO MOREIRA ANTENOR

LOURIVAL ROBERTO DA SILVA

ELISANGELA APARECIDA PEREIRA

LUAN ANTENOR MOREIRA

EVANDRO VITOR DE ASSIS

LUCIANA BORGES VILELA

FAUSTO VEIGA DE ALVARENGA

LUDIMILLA VERENA PENHA SEBASTIAO

FELIX EDUARDO VANELI

MARCOS ANTONIO DE FARIA

FREDERICO SCALIONI SEVIERO

MARIA JOSE ELPIDIO

GIOVANI CABRAL SILVA

NAYARA ALMEIDA DE ABREU

HUGO BELINELI MIRANDA

PEDRO FIGUEIREDO ROCHA

IRVANDO BUENO DA SILVA

RENATA ABREU BOTREL

ISAMAEL LAZARO FERREIRA

SILVIO CESAR REZENDE DE FARIA

IVAN GARCIA ANDRADE

VALDECI DOMINGOS NASCIMENTO

JAIR DE PADUA SILVA

BASE PARA CRESCER, PERTO PARA OUVIR
E SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº25
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Negociar bem é a melhor forma de mitigar riscos.
O uso de parte da colheita como moeda
de troca na cafeicultura é algo histórico,
mas essa modalidade vai ganhando cada
vez mais importância estratégica como
ferramenta para obtenção de negociações
mais lucrativas e mitigação de riscos.
Sobretudo porque o sucesso na atividade
está intrinsicamente relacionado à
agregação de valor e à redução de custos
da produção. Hoje, a troca de produtos
por insumos ou serviços é uma forma de
travar preços e evitar os efeitos das
variações cambiais. No segmento de
agroquímicos, esse modelo vem ganhando
força ano a ano.

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

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

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

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

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

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

a BASF recebe como pagamento dos
insumos é repassado a uma trade que
finaliza a operação vendendo a commodity
ao mercado. “Aí fechamos a triangulação
do conceito de barter”, diz Renata. Segundo
a agrônoma, é grande o espaço para
evoluir nesse processo, pois o conceito
ainda não está totalmente difundido. “Todo
mês temos visita a campo para mostrar o
que é a troca, como funciona. Cada dia
é um novo desafio”, acrescenta. Uma das
preocupações da empresa com a
divulgação institucional do barter é deixar
claro aos cafeicultores e ao mercado que
os ganhos são coletivos.
Esse trabalho tem evoluído bastante
com o avanço tecnológico no segmento das
negociações agrícolas. E para aproveitar
essa melhoria, a BASF conta com três
traders que fazem a capacitação das
diversas equipes envolvidas com o negócio,
desde o pessoal de venda até os
profissionais de comunicação. “Também há
treinamentos diretos com os clientes por
meio das cooperativas, nas próprias
fazendas e com as revendas agropecuárias.
É fundamental termos esse alinhamento
estratégico com quem está na outra ponta e
tem o contato direto com o cafeicultor,
até porque o número de produtores é
muito grande e estão bastante
pulverizados”, comenta Prata. O objetivo é
que o setor aproveite ao máximo os
benefícios dessa operação.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

RETROSPECTIVA 2018
ASSEMBLEIA GERAL

1º Encontro Mulheres do Café reúne produtoras do
Sul de Minas

Cerca de 150 associados da Cocatrel reuniram-se em
Assembleia Geral para tratar de assuntos referentes à
cooperativa e eleger os novos conselhos de Administração e Fiscal.

A Cocatrel realizou o 1º Encontro Mulheres do Café.
O evento reuniu mulheres de todo Sul de Minas para
discutirem as ações da mulher no agronegócio. Foi uma
oportunidade incrível com diversas trocas de experiências, onde uma pode aprender e se inspirar no sucesso da outra. O encontrou contou com palestrantes de
peso e foi marcado pela entrega da premiação da “Cafeicultora Inspiração do Ano”, recebida pela cooperada
Henriqueta Miranda Carvalho Silva.

Rainha Expocafé e Girl Coffee Internacional
Paralelamente ao 1º Encontro das Mulheres do Café,
aconteceu o concurso Rainha Expocafé e Girl Coffee
Internacional. Nove meninas, de diversas cidades de
Minas Gerais e São Paulo, participaram do evento e
concorreram aos títulos que representam as mulheres
cafeicultoras do Brasil. A representante de Barbacena,
Lara Campos foi a eleita a Rainha Expocafé e a participante de Contagem, Pâmella Soll recebeu o título de
Girl Coffee International 2018. O concurso é realizado
pela Wofse Produções e conta com apoio da Cocatrel.

Curso de Cafés Especiais para cooperados
Em 2018 a Cocatrel realizou nova edição do curso de
Cafés Especiais para seu cooperados. Seis módulos,
com aulas teóricas e práticas, abrangeram os temas
certificações, degustação
de cafés especiais, mecanização, mercado do
café, pós colheita e terreiro, além da promoção e
mercado internacional de
cafés especiais.

CAPA

INSTITUCIONAL

O Conselho de Administração eleito para o mandato
2018-2020 ficou assim definido: Adriana Pereira Silva,
Ernane Vilela Lima, Francisco de Paula Vitor Miranda,
Leonardo Sandy Reis, Luiz Antônio Vinhas Oliveira,
Luiz Eduardo Vilela de Rezende, Marco Valério Araújo
Brito, Paulo Luis Rabello e Vitor Flavio Lorenzon.
Para o Conselho Fiscal, que tem mandato de um ano,
foram eleitos: Antônio Miranda Pereira, Claudio Herodiano Nonato, Eugênio Machado Piedade, Marcos
Ovidio Marques, Sotirios Magriotis e Vagner Teixeira
Reis.
Além dos assuntos em pauta, a AGO ficou marcada
pela despedida do Presidente Francisco Miranda de
Figueiredo Filho, que fez um discurso que emocionou
os cooperados presentes. Ele deixou a cooperativa
após 37 anos de serviços prestados e 21 anos na presidência da Cocatrel.

CICLO DE PALESTRAS, DIAS DE CAMPO E MUITA
INFORMAÇÃO
É papel importante da
Cocatrel deixar o cooperado informado sobre
colheita, pós colheita e
todos os procedimentos
para o correto manejo da
produção do café. Para
tanto, nada melhor do
que ir até o produtor para deixá-lo informado sobre
as melhores técnicas de manejo e gestão de suas propriedades, para melhorar produtividade e, consequentemente, diminuir os custos com sua produção. Em
2018, um ciclo itinerante de palestras, dias de campo e
informações úteis ao produtor, aconteceram em várias
comunidades e filiais da Cocatrel, com a participação
efetiva dos cooperados e das empresas que são parceiras da cooperativa neste projeto.
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº25
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FEIRAS INTERNACIONAIS E EXPORTAÇÃO

ENCONTRO SUL MINEIRO DE CAFEICULTORES

Durante todo o ano a Cocatrel participou de feiras e
eventos internacionais para a promoção de seus cafés,
abertura de mercado de venda e divulgação da marca
e serviços. Em relação à exportação, muita coisa vem
evoluindo, como o volume, preços e, principalmente,
vê-se um aumento considerável no número de clientes, países e regiões para os quais a cooperativa vem
exportando. Hoje a Cocatrel está presente em todos
os continentes, com exceção da África, por não ser um
país importador. “As feiras são importantes locais para
mostrarmos quem somos e para estreitar o relacionamento com torradores e importadores de referência.
As exportações são importantes porque, não só tornam a cooperativa conhecida lá fora, trazendo visibilidade, mas principalmente, porque ela pode agregar
valor ao café do nosso cooperado”, explicou Marco
Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.

O Encontro Sul Mineiro de Cafeicultores, que aconteceu na área física da Agência de Inovação do Café (InovaCafé), no campus da Universidade Federal de Lavras
(UFLA), contou com mais de mil inscrições, nove estações de campo, 60 estandes, visitantes de 140 cidades
de dez estados brasileiros e até presenças internacionais, advindas de países
como Honduras, Nicarágua e Japão. A Cocatrel
foi um dos patrocinadores do evento e marcou
presença com estande
de degustação, exposição e venda de seus
produtos de laticínios e
cafés.

GESTÃO TRANSPARENTE E MAIS PRÓXIMA
DO COOPERADO
Foi definida a nova
diretoria da Cocatrel para o próximo
mandato de três
anos, que ficou assim
constituída: Marco Valério Araújo Brito - presidente; Luiz
Antônio Vinhas Oliveira - diretor comercial; Francisco
de Paula Vitor Miranda – diretor técnico-industrial. Com
uma gestão renovada e cheia de disposição para o triênio que está por vir, muitas realizações e atitudes, que
visam a melhoria tanto das estruturas, quanto dos processos e dos sistemas da cooperativa, foram tomadas e
os resultados começaram a aparecer. A Cocatrel filiou,
em média, três novos cooperados por dia e ampliou seus
locais de recebimento de café, passando a receber em 9
pontos diferente, o que facilitou, trouxe mais segurança,
diminuiu os custos para os cooperados e trouxe um significativo recorde histórico de recebimento. O objetivo
desse triênio é aproximar a Cocatrel do cooperado. “A
função principal da cooperativa é fazer gestão, orientar,
capacitar e dar suporte para que o cooperado tenha ferramentas para diminuir seus custos e, consequentemente, vender melhor seu café para garantir maior renda. A
Cocatrel vem trabalhando nisso e pretendemos, a partir
de agora, ser mais flexíveis para atender às demandas de
todos os cooperados”, afirma Marco Valério Araújo Brito.
18
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DIAGNÓSTICO DA CAFEICULTURA
NO SUL DE MINAS
O Sebrae e a Fundação Procafé realizaram o diagnóstico da Cafeicultura no Sul de Minas, objetivando levantar e analisar informações relacionadas à estrutura do
parque cafeeiro, realizadas nas propriedades cafeeiras,
como as de natureza técnica, de inovações no manejo
das lavouras, além da condição socioeconômica envolvida na exploração do café. Com base neste diagnóstico, conduzido pela equipe técnica da Fundação Procafé, desenvolveu-se o simpósio, para apresentação dos
resultados, na Cidade Universitária – Grupo UNIS, em
Varginha.
Giro de Mercado: logo após o simpósio, empresas
âncoras do setor, como a Cocatrel, apresentaram aos
participantes do Simpósio suas soluções, produtos/
serviços para cafeicultores, empresários e estudantes.
A iniciativa visou conectar os produtores com cooperativas, corretores, exportadores, centros de pesquisa,
armazéns, varejistas e indústria.
SAFRA 2018/2019 - NOVIDADES QUE FIZERAM A
DIFERENÇA
A Cocatrel fez melhorias em seus armazéns e centrais
de recebimento de café, para que os serviços prestados
aos cooperados tivessem menores custos, mais agilidade, eficiência e segurança.
Recebimento, classificação, comercialização e rebeneficiamento
A cooperativa passou a receber cafés em todas as suas
filiais. Além disso, novos colaboradores foram contratados e capacitados, para que os trabalhos nos armazéns
e classificação de café fossem feitos em dois turnos,
possibilitando agilidade e consequente diminuição de
filas, além da disponibilização do resultado da classi-

ficação em um dia, o que proporcionou a venda mais
rápida do café.

A cooperativa bateu o recorde histórico de recebimento com, aproximadamente, 1.600.000 (um milhão
e seiscentas mil) sacas, recebidas e de preparação de
cafés, com 649.953 mil sacas sacas rebeneficiadas.

A Cocatrel inaugurou sua nova loja em Nepomuceno. Com área de 22 mil m², construída dentro de um
conceito moderno, a loja traz aos cooperados mais
conforto e agilidade no atendimento. Cerca de 200
pessoas, entre cooperados, colaboradores e autoridades, estiveram no local para o coquetel preparado
pela cooperativa, para celebrar essa importante data.
A Cocatrel homenageou o Dr. Carlos Manoel de Oliveira Lima, renomado juiz de direito, que foi muito
importante para a cafeicultura da região, dando seu
nome à esta loja.

CAPA

A Cocatrel recebeu e, em 2019, continuará recebendo
cafés personalizados, certificados (UTZ, Café Practices,
Rain Forest, Fair Trade e 4C), além de utilizar sua indústria para preparar estes cafés.

NOVA LOJA COCATREL NEPOMUCENO

COCATREL LOGÍSTICA
O Encontro Sul Mineiro de Cafeicultores, que aconteceu na área física da Agência de Inovação do Café (InovaCafé), no campus da Universidade Federal de Lavras
(UFLA), contou com mais de mil inscrições, nove estações de campo, 60 estandes, visitantes de 140 cidades
de dez estados brasileiros e até presenças internacionais, advindas de países como Honduras, Nicarágua e
Japão. A Cocatrel foi um dos patrocinadores do evento
e marcou presença com estande de degustação, exposição e venda de seus produtos de laticínios e cafés.
10 ANOS EM COQUEIRAL
No dia 19 de julho, a loja de Coqueiral completou 10
anos na cidade. “Estamos crescendo a toda velocidade. Isso se deve a um trabalho de muita dedicação de
nossos colaboradores, com o suporte e apoio da diretoria e superintendência. Estou na Cocatrel há 14 anos
e foi uma excelente oportunidade e um grande desafio
poder gerenciar a loja e crescer junto com ela”, contou
Wiliques Honório, gerente da loja de Coqueiral.
A Cocatrel orgulha-se por fazer parte da história deste
município, gerando emprego e renda e aproximando-se cada vez mais de centenas de cooperados que residem ali.

MELHORES CAFÉS DA SAFRA 2018/2019
A bela e aconchegante Pousada Travessia foi novamente o local escolhido para a 9ª edição da premiação
“Melhores Cafés Cocatrel”. O evento coroou um ano
de muito trabalho, importantes conquistas e de cafés
de muita qualidade. Na safra 2018/2019, mais de 44
mil amostras foram analisadas. Destas, cerca de 15 mil
foram consideradas com potencial e enviadas ao laboratório do Cocatrel Direct Trade, que teve a difícil
missão de identificar as 13 melhores do ano. “Os premiados com os Melhores Cafés Cocatrel 2018/2019
receberam, além de um troféu personalizado, 20 kg
de seu café torrado e moído, em embalagens especiais. Os lotes premiados receberam R$ 850, por saca,
bica corrida, e estão à venda na Cafeteria Cocatrel e
também na Loja Online.
Categoria Cereja Descascado:
Helcio Antonio Chagas Reis, José Carlos Dos Reis
Categoria Natural:
Agostinho De Fatima Marcelino, Antenor De Oliveira
Lima, Carlos Cesar Cougo Filho, Carlos Henrique Teodoro, Francis Figueiredo Oliveira, Gilberto Augusto
Cainelli, Glauco Beggiato Carvalho, Josias Cardoso
De Oliveira, Oswaldo Gomes Pinto, Valdeci Domingos Nascimento.
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PORTAL DO COOPERADO
O departamento de TI da Cocatrel vem trabalhando para
desenvolver as melhores soluções em sistemas e tecnologia para nossos cooperados.
Dentre essas entregas, está o
Portal do Cooperado. Seja através do site ou do aplicativo da Cocatrel, é possível acessar o portal com segurança, login e senha individuais, e consultar classificação e extratos de vendas de café, análises de solo e
folhas, imprimir segunda via do boleto da Unimed e,
em breve, solicitar a venda de seus cafés.
MONTRÊS
A Cocatrel lançou uma
nova linha de cafés especiais, a Montrês. Produzidos no Sul de Minas
Gerais, os cafés Montrês
utilizam, como matéria-prima, os melhores grãos
especiais de café 100% arábica, em um encontro de
aromas e notas que irá surpreender os apreciadores
da bebida. O nome Montrês é uma brincadeira que
surgiu da junção de montanhas de Três Pontas, onde
cafés de muita qualidade são produzidos. A edição limitada da linha Montrês conta com os seguintes cafés:
- Bordô – com notas de vinho, toque bem acentuado
de uva e maçã e acidez brilhante.
- Marsala – chega com notas de chocolate, avelã e
amêndoas, além de um toque especial de frutas cítricas.
- Carmim – tem notas de frutas vermelhas, morango e
tutti-frutti. Toques de frutas bem maduras tornam seu
corpo e doçura intensos.

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO RECEBE, DA COCATREL, PEDIDO DE APOIO PARA A CAFEICULTURA
A Cocatrel teve a oportunidade de enviar, através de
seu cooperado Luiz Fernando
Monteiro de Rezende Sobrinho, filho do Coronel Reynaldo Monteiro de Rezende,
seus produtos e também uma
carta, desejando boa sorte e
solicitando o olhar do Presidente, Jair Bolsonaro, para
a agricultura e, especialmente, para o café. Sem se
posicionar politicamente, é importante lembrar que a
Cocatrel tem como missão proporcionar soluções para
trazer sustentabilidade para a cafeicultura e, principalmente, para as mais de 6 mil famílias de produtores
rurais, que fazem parte de seu quadro social, que empregam outras tantas milhares de famílias, gerando
renda, fomentando a economia e o PIB da região.
FEIRAS E EVENTOS
Festival de Gastronomia
Entre os dias 21 a 23 de abril, a Cocatrel participou do
4º Festival Gourmet e Cultural do Sul de Minas, no estacionamento do Via Café Garden Shopping, em Varginha. Com a intenção de consolidar ainda mais seus
produtos no mercado, a cooperativa, que também patrocinou o evento, montou seu estande e fez durante
todo o festival degustações de cafés especiais, queijos e iogurtes.

NOVA LOGO PARA OS PRODUTOS COCATREL
A Cocatrel vem
demonstrando
uma postura mais
moderna para falar com seus diversos públicos. A cooperativa inovou e lançou com
uma linha de presentes, que traz desde moedores e
cafeteiras portáteis, até canecas, bonés, havaianas e
camisetas, que chegaram para agregar valor à cooperativa e completar o ciclo que vai desde o pé de café
até o consumo dos produtos com a marca Cocatrel.
Seguindo essa tendência moderna, para dar uma nova
roupagem aos produtos de laticínios e cafés, novas
embalagens serão desenvolvidas e para isso, foi também criada uma nova logomarca.
20
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Semana Internacional do Café
A Cocatrel patrocinou e participou da Semana Internacional do Café, evento que aconteceu em Belo Horizonte, entre os dias 7 e 9 de novembro. O estande
foi muito elogiado, visitado e palco para o lançamento
de uma nova linha de cafés especiais, a Montrês, e de
uma linha de presentes. A Cocatrel foi destaque entre
os expositores, com sucesso nas vendas dos produtos,
além de importantes reuniões e prospecções de importadores e torrefadores, que lá estiveram presentes.

CAPACITAÇÕES
Treinamento sobre tecnologia de aplicação
No intuito de melhorar o atendimento e a prestação
de serviços aos cooperados, a Cocatrel disponibilizou
cursos e treinamentos para atualização dos técnicos
e agrônomos da cooperatival. O primeiro deles foi o
treinamento sobre tecnologia de aplicação, oferecido
pela Magnojet. Além desse, o Engenheiro Agrônomo,
Eduardo Piedade Garcia, participou da 6ª Edição do
NutriExperts, evento realizado pela Produquímica, que
reúne as principais autoridades acadêmicas e profissionais do agronegócio.
16ª Curso de Atualização Manejo Tecnológico da Lavoura Cafeeira
O Corpo técnico da Cocatrel participou do curso, Manejo Tecnológico da Lavoura Cafeeira, realizado pela
Procafé. O curso faz parte do programa de difusão e
transferência das tecnologias geradas pela Fundação
Procafé e está voltado para o treinamento de técnicos
e profissionais ligados ao agronegócio café. Dentre os
temas abordados, estavam Mulheres do Café no Brasil,
Manejo de Nematoides, Recomendação de Cultivares
de Café, Adubação do Cafeeiro, Ocorrências do Clima
na Cafeicultura, Pós Colheita e Secagem de Café, Disturbios Fisiológicos do Cafeeiro, Controle de Broca do
Café.

VISITAS
Alunos de Administração da Fateps
Os alunos do curso de Administração da Faculdade
Três Pontas (FATEPS) realizaram uma visita técnica ao
armazém da Cocatrel, com o objetivo de demonstrar,
na prática, temas que foram sendo abordados pelas
turmas de 3º e 7º períodos, nas matérias de Gestão da
Produção e Serviços e Gestão Ambiental e Agronegócios, respectivamente. O coordenador do curso, Prof.
Me. Thaylor Rodrigues Duarte, explicou que os alunos
ficaram bastante surpreendidos com a estrutura do armazém e conseguiram visualizar, com clareza, como
são realizadas as etapas como recebimento, armazenamento e distribuição do café, além da utilização das
ferramentas do Toyotismo (Kaizen, Kanban, Manutenção Preventiva e Preditiva, Just in Time).
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Fecom
Consolidada em 2016 pela Cocatrel e a Minasul (Cooperativa do Café de Varginha) a Feira de Negócios Cocatrel Minasul (FECOM), vem apresentando as melhores oportunidades para os produtores cooperados de
ambas cooperativas e, em 2018 não foi diferente. Com
o tema “intercooperação no fortalecimento da cadeia
produtiva”, a 4ª Feira de Negócios Cocatrel Minasul
(FECOM), que aconteceu no espaço Cocatrel, em março, trouxe para a cooperativa o que há de melhor em
maquinários e implementos agrícolas, reforçando ainda
mais a importância da intercooperação. A 5ª edição da
FECOM, que aconteceu entre em setembro, superou
todas as expectativas, tanto de público quanto de negócios. A Feira foi realizada em todas as filiais da Cocatrel, recebendo um público de cerca de 3 mil cooperados, sendo que 80% destes, efetivaram suas compras
em fertilizantes e defensivos, resultando em 44 milhões
de reais em negociações.

Certificadora 4C
O diretor geral do programa 4C, Gustavo Bacchi, juntamente com o auditor da Imo Control, Paulo Francisco de Oliveira, visitaram a Cocatrel para aplicação de
um projeto piloto e único no Brasil. O objetivo deste
projeto foi validar uma nova ferramenta de verificação
de campo (checklist) que substituirá a atual em todas
as futuras auditorias do 4C. Gustavo também apresentou todo o panorama do programa 4C, parceiros e as
novidades a serem empregadas. Vale lembrar que a
Cocatrel é a maior cooperativa em volume de cafés
4C no mundo.
Grupo de estudantes de agronomia da África
A Cocatrel foi a cooperativa escolhida pela Universidade Federal de Lavras para receber um grupo de
estudantes de Agronomia, formado por 39 pessoas,
vindas de vários países da África, para um curso de capacitação e transferência de tecnologia na cultura do
algodão.Na visita à Cocatrel, o objetivo principal do
grupo foi entender o sistema cooperativista e conhecer os processos da cafeicultura. No armazém de Três
Pontas ficaram bastante impressionados com a estrutura e automação no recebimento e armazenagem e
puderam tirar dúvidas sobre a gestão da cooperativa.
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RESPONSABILIDADE
Festival Canto Aberto
Três Pontas é conhecida como uma cidade cultural,
onde a música vai muito além de um simples som, ela
é quase uma religião. A Cocatrel não poderia ficar de
fora de um projeto com o qual tem tamanha identificação. Assim como a cooperativa, o Festival Canto
Aberto visa fomentar e elevar o nome de Três Pontas
para um cenário além de suas fronteiras, levando o que
temos de melhor para todo o país, seja através da música ou do café.
Sendo assim, como patrocinadora do Festival, a Cocatrel foi palco do workshop do Professor Pasquale, que
aconteceu em seu auditório e também do lançamento
do livro “Dropz”, de Marcelo Carota, que foi realizado
na Cafeteria Cocatrel.
Cocatrel Café e Cultura
As tardes de sábado foram de muita diversão para a
família na Cafeteria Cocatrel. O projeto Cocatrel Café
e Cultura tem o objetivo de aproximar comunidade e
cooperados, da marca Cocatrel, em uma experiência
divertida e de qualidade para crianças e adultos. Enquanto os pais tomam uma cerveja ou um delicioso
drink de café, as crianças aproveitam para brincar com
recreadoras, ao som de excelente repertório de música
ao vivo. O evento aconteceu em todos os sábados do
mês de dezembro e continua acontecendo, quinzenalmente, na Cafeteria Cocatrel.
Café Escola
O projeto Café Escola trouxe para dentro das instalações da Cocatrel, os estudantes do 5º ano Otimismo,
da Escola Estadual Cônego José Maria, que, acompanhados da professora Mariana Rodrigues Graciano, tiveram um dia produtivo e de muita aprendizagem. Eles
começaram a visita conhecendo os armazéns, que é a
primeira parte do processo de recebimento dos cafés.
Logo após, seguiram para a sala de Classificação e Prova, onde observaram os procedimentos de identificação dos defeitos do grão e puderam ter a experiência
de provar a bebida. No fim, eles seguiram para o Auditório, onde acompanharam uma apresentação sobre
todos os processos do café na Cocatrel, além de tirar
suas dúvidas sobre o assunto. A aprendizagem resultou
em uma apresentação na Feira de Ciências da escola.
O projeto dessa turma foi reconhecido como de Excelência e depois apresentado, na Superintendência Regional de Educação, em Varginha.
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Maior unidade 4C do mundo
A Cocatrel recebeu, da certificadora 4C, a ótima notícia
de que é a maior unidade do mundo, tanto em número
de cooperados, quanto em volume de cafés comercializados com esta certificação. Isso mostra que as questões
ambientais e sociais são relevantes para a cooperativa,
que hoje tem setores exclusivos para tratar de sustentabilidade, certificações e responsabilidade social.Além
de ser a maior unidade 4C, a Cocatrel foi a primeira a
conquistar o direito de utilizar o selo 4C em seus cafés
industrializados, garantindo que os produtos da cooperativa são produzidos com rastreabilidade e com foco na
sustentabilidade ambiental, econômica e social.
Dia de Cooperar
A Cocatrel juntamente com Sicoob Copersul, Unimed
Três Pontas e Cootec, com o apoio da Prefeitura de Três
Pontas, realizou o Dia de Cooperar. Conhecido como o
“Dia C”, o encontro aconteceu com o lema “Atitudes
Simples Movem o Mundo”, unindo colaboradores das
cooperativas da cidade, em benefício da Coleta Seletiva
e da ATREMAR - Associação Trespontana de Catadores
de Materiais Recicláveis. O projeto Dia de Cooperar e o
Recicla Mais, desenvolvido pela Cocatrel, promoveram
uma gincana entre escolas de Três Pontas, para arrecadação de materiais entre os alunos. O dia de cooperar
marcou a manhã de 30 de julho de 2018 com passeatas,
músicas, paródias, teatro e após um ciclo de palestras
sobre os tipos de materiais, eles conseguiram recolher
mais de 11 toneladas de recicláveis. As três escolas que
mais arrecadaram foram premiadas. Também foram distribuídos bags, parte do projeto do “Recicla Mais” - Cocatrel, para as escolas se tornarem Pontos de Coleta, e
assim recolherem os materiais recicláveis para serem separados, transformados e requalificados.

LATICÍNIOS

MANTEIGA

faz mal à saúde?
Trinta anos depois da capa que anunciava “Colesterol: e agora,
as más notícias”, a Revista Time dá o braço a torcer face às evidências que se acumularam nas últimas décadas e recomenda:
“Coma Manteiga”.
A matéria de capa da revista mostra, claramente, que médicos
e nutricionistas que condenam o consumo de lácteos e carne
estão errados. É verdade que a gordura saturada aumenta os
níveis de colesterol LDL, que estão associados a maiores taxas
de doença cardíaca. Essa é a maior evidência biológica que condena a gordura saturada. Mas, a gordura saturada também aumenta os níveis do chamado bom colesterol, HDL, que remove
o LDL que pode se acumular nas paredes arteriais. Aumentar
tanto o HDL quanto o LDL faz da gordura saturada um “lavajato
cardíaco”.
Além disso, cientistas agora sabem que há dois tipos de partículas de LDL: algumas são pequenas e densas e outras são
grandes e esponjosas. As grandes parecem ser, em sua maioria,
inofensivas, e são elas que aumentam com a ingestão de gordura saturada. Por outro lado, a ingestão de carboidratos parece
aumentar as partículas pequenas, que parecem estar ligadas à
doença cardíaca, por se aderirem às paredes das artérias.

Por: Time, Jun 12, 2014
Fonte: Beba mais leite
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A leucose enzoótica bovina (LEB) é uma doença com incidência mundial e requer muita atenção, devido principalmente ao aumento da sua prevalência nos rebanhos,
em especial no gado leiteiro. Os prejuízos diretamente
ligados a essa enfermidade são: custos com diagnósticos, tratamentos errôneos, perda na produtividade de
leite, descarte de animais soropositivos por saneamento, condenação de carcaças nos frigoríficos e perdas nas
exportações, pois alguns países exigem animais livres da
infecção.
A leucose é uma patologia viral, causada por um retrovírus que infecta linfócitos, de caráter infectocontagiosa,
com período de evolução longo, apresentando infecção
persistente e redução da imunidade humoral, principalmente pela redução de imunoglobulinas, em especial
a IgM. A leucose pode apresentar duas formas clínicas,
uma caraterizada como benigna, apresentando uma linfocitose persistente, devido ao incremento e proliferação de linfócitos B. A segunda forma caracteriza-se pela
formação de linfossarcomas multicêntricos, que são tumores do tecido linfoide. Não necessariamente animais
que apresentam a forma tumoral, são precedidos por
linfocitose persistente, neste caso é chamada de leucose
tumoral aleucêmica. A doença afeta principalmente bovinos entre 2 a 8 anos de idade e sem distinção de sexo.
A forma benigna com linfocitose persistente pode afetar
entre 30-70% dos animais infectados, enquanto apenas
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5-10% dos animais atingem a forma tumoral. Alguns autores citam que grande maioria dos animais infectados,
não desenvolvem nenhuma das formas, portanto são
portadores assintomáticos do vírus, apresentando apenas infecção persistente (alinfocitóticos), sendo identificados na sorologia pela presença de anticorpos contra
a LEB.
A transmissão do vírus da leucose ocorre primariamente
por meio da transferência de linfócitos sanguíneos entre os animais. A contaminação ocorre principalmente
através de agulhas ou seringas reutilizadas, descornador,
tatuagem, cirurgias com material contaminado, equipamentos de castração, transfusão de sangue e utilização
da mesma luva de toque retal. O vírus se encontra raramente presente na secreção nasal, saliva, urina, descarga
uterina ou sêmen, exceto quando esses fluidos se contaminam com exsudato celular ou sangue, porém animais
confinados são mais susceptíveis a essa forma de transmissão. Os insetos (tabanídeos sugadores de sangue)
podem agir como vetores mecânicos do sangue, mas
essa transmissão está relacionada a alguns fatores, tais
como: infestação e o número de picadas, quantidade de
sangue retida no aparelho do inseto após a alimentação e os hábitos alimentares dos vetores. A transmissão
vertical, isto é, via placenta para o feto é possível, geralmente ocorre após o primeiro trimestre de gestação
em até 8% das prenhezes de vacas soropositivas. Essa

VETERINÁRIO

transmissão está condicionada a carga viral e titulação
de anticorpos da vaca, pois apenas fêmeas com baixa
titulação e alta concentração do vírus, podem transferir a
infecção para o feto. A transmissão via colostro e leite é
menor, porém pode ocorrer, devido a ingestão de linfócitos contaminados pelo vírus.
A grande maioria dos animais são assintomáticos, porém na forma tumoral, as manifestações clínicas irão se
apresentar de acordo com a região de ocorrência do
linfossarcoma. Os tumores são multicêntricos e apresentam-se com aspecto firme, com coloração branco
amarelado e podem ser encontrados no coração, rins,
abomaso, linfonodos mesentéricos, intestinos, útero e
medula espinhal.
O diagnóstico presuntivo pode ser realizado através
de achados clínicos, tais como: aumento de volume de
linfonodos superficiais (subilíacos), exoftalmia uni ou bilateral (pelo aumento de volume dos linfonodos da região retrobulbar), incoordenação, paralisia de membros
posteriores, queda na produção de leite, perturbações
digestivas, perda de peso progressiva, caquexia e até o
óbito. O exame de sangue pode ser útil no diagnóstico
da leucose, porém muitos bovinos infectados e clinicamente normais não apresentam linfocitose persistente. A
sorologia é auxiliar na indicação de animais com a infecção, a prova sorológica que é utilizada como oficial para

o diagnóstico da LEB é a imunodifusão em gel de agar
(IDGA). O número exacerbado de leucócitos é indicativo
da presença da LEB e a linfocitose evidencia seu caráter
crônico, a eosinofilia também pode ser encontrada. No
entanto, o diagnóstico definitivo da leucose requer um
exame histológico dos tecidos, avaliando a proliferação
e infiltração de células da linhagem linfocítica.
Não existe tratamento nem vacina para a leucose e estima-se uma prevalência entre 20-50% de animais positivos em rebanhos leiteiros, portanto deve-se trabalhar
com a profilaxia. A identificação e eliminação de animais
soropositivos é uma alternativa quando a prevalência do
rebanho é baixa. Em rebanhos com alta prevalência a
segregação de animais é uma alternativa para reduzir a
transmissão da doença. Os cuidados com desinfecção
de ambientes e com os materiais que veiculam sangue
(material cirúrgico, agulhas, seringas, luvas de palpação),
banco de colostro de vacas não infectadas, controle de
vetores (insetos hematófagos) e aquisição de animais negativos, contribuem para o controle da transmissão da
doença nos rebanhos.
Allen Corsini - Médico Veterinário da Cocatrel
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RANKING DO LEITE
Atualmente, o leite, para ser caracterizado como de boa qualidade, deve apresentar as seguintes características:
composição química adequada, reduzida contagem se células somáticas (CCS), contagem bacteriana total (CBT)
e ausência de agentes contaminantes (antibióticos, pesticidas, adição de água e sujidades).
Parabéns aos produtores que destacaram-se no mês de janeiro. São eles:
RANKING DO LEITE - VOLUME
Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês

1

5485

José Alair Couto

Coqueiral

66.316

2

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

52.693

3

2859

Estevan Mário de Resende Reis

Carmo da Cachoeira

35.317

4

5462

Tarcisio Junqueira Figueiredo

Coqueiral

35.026

5

4861

Carlo Nansen Rossi

Coqueiral

33.261

6

4921

Miguel Archanjo de Figueiredo

Santana da Vargem

17.174

7

915

Antônio Rodrigues de Figueiredo Neto

Três Pontas

11.944

8

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

9.899

9

4794

Raquel Assis de Andrade Claudino

Coqueiral

8.301

10

2613

Sebastião Augusto Pereira

Três Pontas

6.359

Cidade

CCS (cels x 1000/ml)

RANKING DO LEITE - CCS
Nº

Lote

Nome do Produtor

1

4542

Sebastião de Oliveira

Nepomuceno

22

2

328-2

Adolfo dos Reis

Campos Gerais

55

3

4803

José Airton Pereira

Campos Gerais

58

4

4451

Vitor Galeno Meneses

Nepomuceno

66

5

2023

Antônio Elizeu de Souza

Campos Gerais

77

6

4199

Vitor Valter Pereira

Campos Gerais

108

7

5822

Denis Vitor Emidio

Nepomuceno

115

8

20741

Alexandre José de Araújo

Campos Gerais

135

9

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

135

10

5757

Sérgio Lucio Moura

Nepomuceno

157

RANKING DO LEITE - CBT
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Nº

Lote

Nome do Produtor

Cidade

Litros/mês (UFC x 1000/ml)

1

876

José Rodrigues Flávio (Comunitário)

Três Pontas

6

2

21338

Genésio Vander de Souza

Coqueiral

6

3

5320

Joaquim Antônio da Silva

Três Pontas

6

4

5845

Terezinha Silva de Jesus (Comunitário)

Nepomuceno

6

5

5402

Vitor Adenilson Pereira

Campos Gerais

8

6

2859

Estevan Mário de Resende Reis

Carmo da Cachoeira

8

7

1568

Francisco de Paula Vitor Silva

Três Pontas

8

8

4451

Vitor Galeno Meneses

Nepomuceno

9

9

1065

Edivando José Pereira

Campos Gerais

10

10

4921

Miguel Archanjo de Figueiredo

Santana da Vargem

10
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Com os avanços tecnológicos e administrativos que
ocorreram nas últimas décadas, podemos afirmar que
as fazendas, em sua grande maioria, deixaram de ser
negócios simples, tocados de forma automática e intuitiva, sem uma organização operacional e com quase nenhum uso de tecnologia de ponta.
Hoje, vemos com frequência produtores rurais, principalmente as novas gerações, em busca de aprimoramento na maneira como conduzem as suas fazendas,
buscando as melhores práticas de gestão e novas
tecnologias, sempre indo atrás do aperfeiçoamento
operacional, o ganho na produtividade e, claro, uma
maior rentabilidade.
Em conjunto com o planejamento sucessório, entendemos ser muito importante e prudente, que as famílias de produtores rurais, quando iniciam as discussões acerca da sucessão, pensem e adotem também
regras de governança corporativa.
Em termos conceituais, podemos dizer que a governança corporativa é “o sistema pela qual as organizações são dirigidas, monitoradas e organizadas,
envolvendo os relacionamentos entre proprietários,
Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de
controle” (Código de melhores práticas de governança corporativa. 4 ed. 2009. Disponível em: www.ibgc.
org.br).
Claro que a definição acima traz uma sofisticação nos
órgãos de tomada de decisão que na maioria das vezes não precisará ser adotada pelas fazendas/negócios rurais, porém, é prudente que sejam estabelecidas, ainda de que forma menos complexa, regras que
possam ajudar aqueles que estão no controle e são
os donos do negócio à preservar e otimizar a maneira
como a operação é conduzida, facilitando o acesso a
recursos, inclusive financeiros, bem como contribuindo para a continuidade e perpetuidade da fazenda.
A governança corporativa possui quatro pilares básicos, que são:
1) Transparência: aqui estamos falando de uma transparência que vai além da obrigação de fornecer informações em determinadas ocasiões (como na negociação de um custeio junto a um banco), mas estamos
tratando da transparência como a vontade de dispo-

nibilizar informações às partes envolvidas no negócio
rural, que sejam do seu interesse. A transparência
gera confiança, tanto internamente, quanto na relação da fazenda com terceiros;

JURÍDICO

GOVERNANÇA CORPORATIVA
PARA PRODUTORES RURAIS

2) Equidade: este pilar caracteriza-se a partir do tratamento justo e igualitário que deve ser dispensado a
todos os envolvidos com a fazenda, sejam donos ou
partes interessadas, levando em conta seus direitos,
responsabilidades, expectativas e obrigações;
3) Prestação de Contas: já aqui estamos falando do
dever daqueles que estão no comando operacional
de prestarem contas da sua atuação aos demais. Em
negócios rurais familiares, nem sempre todos os membros da família, apesar de terem interesses e direitos
sobre o negócio, atuam diretamente na fazenda, sendo dever daqueles que estão na gestão, pelos menos
periodicamente, prestar contas, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões; e
4) Responsabilidade Corporativa: aqueles que detém
o comando e o poder de decisão devem zelar pela
sustentabilidade de seus negócios, especialmente os
produtores rurais que socialmente são responsáveis
por milhões de empregos, além de possuir uma relação direta com o ecossistema.
A partir da observação dos conceitos acima é possível
a adoção de regras que podem: (i) tornar a fazenda
menos dependente de pessoas específicas; (ii) ajudar
a formar sucessores e; (iii) fazer com que os herdeiros
interajam entre si de uma forma que facilite a gestão
e a tomada de decisões compartilhada; (iv) facilitar o
crescimento do negócio; (v) melhorar a imagem da
fazenda perante terceiros, principalmente instituições
financeiras e investidores; (vi) evitar e facilitar a solução de conflitos; dentre outros. Para serem efetivas, é
imprescindível que todas essas premissas sejam formalizadas em um documento por escrito, que pode
ser um acordo de sócios se falarmos de uma sociedade agropecuária, por exemplo, com o envolvimento e
participação direta de todos.
Colaboração:
Luiz Marcelo Abreu Dias
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Afim fim de testar se esta percepção é realmente
verdadeira, o Sebrae, o Rabobank e o Imaflora se
uniram a pesquisadores da Esalq-USP e da Universidade de Oxford. Esta afirmação tem embutida a
dúvida se a sustentabilidade é um custo ou uma
desvantagem competitiva. Para os produtores participantes de programas para a implementação da
sustentabilidade relatam que o investimento para
produzir com gestão e boas práticas trazem retorno
econômico e tornam seus negócios mais rentáveis
e competitivos.
As demais conclusões e recomendações dos estudos estão descritas abaixo:
1) Produtores que adotam programas de sustentabilidade e gestão têm melhor desempenho e resultado econômico. São, portanto, mais competitivos.
2) Estes produtores alcançam maior produtividade,
são mais eficientes e produzem com menor custo.
3) Um sistema de gestão é fundamental para a implementação da sustentabilidade e para o aumento
da produtividade e eficiência da produção.
4) A gestão e a sustentabilidade podem ser alcançadas por pequenos, médios e grandes produtores.
Processos coletivos favorecem e aumentam a escala
da adoção para pequenos e médios.

SUSTENTABILIDADE

A
SUSTENTABILIDADE
É UM
BOM NEGÓCIO
PARA A
AGRICULTURA

5) Instrumentos de mercado, como a certificação
contribuem para a implementação da gestão e da
sustentabilidade. Podem ser implementados coletivamente, diminuindo os custos para produtores.
6) Há uma lacuna de políticas públicas que apoiem
a melhoria da gestão para o produtor rural. A fragilidade da extensão rural é uma grande barreira para
a sustentabilidade.
7) As experiências mostram o potencial do crédito e da assistência técnica em promover e apoiar
a implementação da sustentabilidade no campo.
Entretanto, as principais políticas públicas para a
produção agropecuária não incentivam ou apoiam
a implementação da gestão e da sustentabilidade.
Aos poucos, alguns parâmetros de sustentabilidade
têm aparecido em algumas políticas, mas ainda de
maneira muito superficial. Os valores referentes a
produção e produtividade que costumam medir o
sucesso do setor tornam invisíveis todos os desafios
e complexidades para uma produção sustentável.
Referência: A sustentabilidade é um bom negócio
para a agricultura. Sustentabilidade em debate.
Imaflora- Instituto de manejo e certificação florestal e agrícola.
Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira - Departamento Técnico Cocatrel
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ANÁLISE
DE FOLHAS:
FERRAMENTA INDISPENSÁVEL
A análise de folha consiste em comparar os níveis da amostra em questão com o padrão. Em cafeeiro,
este padrão é composto com base no terceiro ou quarto par de folhas e considerando o máximo econômico de produtividade, dentre outras considerações descritas mais detalhadamente abaixo.
Se houver falta ou excesso de um dado elemento, isto será traduzido em anormalidades visíveis ou não as quais são típicas e tem
um denominador comum para o elemento em questão. Exemplo:

FALTA DE NITROGÊNIO

FALTA DE ENXOFRE

CARÊNCIA DE ZINCO

EXCESSO DE ALUMÍNIO

Amarelecimento nas
folhas velhas

Amarelecimento nas
folhas novas

Encurtamento de
internódios

Raízes curtas e
grossas, etc.

O motivo pelo qual o sintoma é típico do elemento deve-se ao fato de que um dado nutriente exerce sempre as mesmas funções qualquer que seja a espécie de planta. Deve-se ter presente, entretanto, que antes de aparecer o sintoma de deficiência,
o crescimento e a produção já poderão estar limitados: é o que se chama de “fome escondida”. Segue alguns dados práticos
para fazermos algumas considerações:
Amos

1

Identificação

V. Aleg.

2ª PAR

%

%

%

%

%

%

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

N

P

K

Ca

Mg

S

B

Cu

Mn

Zn

Fe

3,20

0,15

2,07

0,83

0,24

0,18

28,2

21

135

17,4

81

2

V. Aleg

6ª PAR

2,62

0,12

1,72

1,38

0,24

0,25

44,4

12

257

58,7

138

3

Guat.

2ª PAR

3,01

0,16

1,74

1,01

0,30

0,20

31,2

16

116

17,3

82
174

4

Guat.

6ª PAR

2,86

0,13

1,56

1,82

0,34

0,20

50,3

15

244

64,6

5

Rest.

2ª PAR

3,01

0,15

2,18

0,75

0,27

0,15

31,8

22

120

14,4

94

6

Rest.

6ª PAR

2,81

0,13

1,85

1,33

0,27

0,21

62,6

28

286

81,5

156

7

Aden.

2ª PAR

3,10

0,16

1,94

0,91

0,28

0,19

21,6

21

182

13,3

82

8

Aden.

6ª PAR

2,76

0,13

1,87

1,66

0,31

0,23

33,3

19

318

39,7

171

* Obs.: Explore mais detalhes com o seu técnico.

As amostras foram feitas observando todos os critérios corretos de amostragem; A única particularidade é a coleta no mesmo
ramo do segundo (+ novas) e sexto (+velhas) pares de folhas separadamente;
Vejam as diferenças dos nutrientes ¨ folhas velhas” X ¨folhas novas” e compare o comportamento de cada elemento e seus sintomas característicos, para uma “pequena” variação no ramo de amostragem, as alterações foram muito significativas. Portanto,
mesmo sendo relativamente fácil a amostragem de folha, ainda sim, requer muita atenção do amostrador.
Diante do exposto, fica aqui uma preocupação e um apêlo: Antes de retirar as amostras, deve se ter total segurança da técnica a
ser utilisada, para não incorrer em erros grosseiros e gastos desnecessários, diminuindo ainda mais a viabilidade da cultura que
garante nossa sustentabilidade como produtores, cooperativa e técnicos.
Segue as técnicas corretas de amostragem:
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AMOSTRAGEM DE FOLHA PARA MILHO

a) Divida o cafezal em talhões de no máximo 10 ha, que
apresente uniformidade, em idade, variedade, espaçamento,
solo, tipo de condução da lavoura e aspecto geral;
b) Em cada talhão, caminhando em zigue-zague, retire o 3º
ou 4º par de folhas a partir das pontas dos ramos laterais, na
altura média do cafeeiro. Considera-se como primeiro par de
folhas aquele contado a partir do par apical (ponta) que tenha
mais de 1,3 cm de comprimento;
c) Em cada talhão colete folhas de 20 plantas, retirando
1 par de folhas de cada lado do cafeeiro (+ ou - 80 folhas) e
envie para o laboratório;
d) Todas as amostras devem ser colocadas em sacos de
papel limpos e devidamente identificado o nome do talhão;
e) As amostras devem ser enviadas ao laboratório o mais
rápido possível. Caso não puderem ser enviadas imediatamente, acondicioná-las em recipientes de baixa temperatura,
como caixa de isopor contendo gelo ou ambiente fresco, não
é necessário colocar em geladeira, deixe as folhas transpirar,
no prazo máximo de 48 horas;
f) Nunca faça amostragem após uma adubação foliar ou de
solo. Caso tenha adubado, colete as amostras somente após
um período de aproximadamente 30 dias, evitando com isto
que as plantas cheguem ao laboratório com resíduos de
fertilizantes.

Tomar o terço central da folha da base da espiga, na fase de
pendoamento (50% das plantas penduadas). Sem a nervura
central. Em torno de 60 dias após o plantio. 30 folhas por
talhão homogênio.
AMOSTRAGEM DE FOLHA PARA FEIJÃO
No início da floração, terceiras folhas com pecíolo, tomadas
no terço médio de 30 plantas por talhão homogênio.

TÉCNICO

AMOSTRAGEM DE FOLHA PARA CAFÉ

AMOSTRAGEM DE FOLHA PARA SOJA
No fim do florescimento, primeira folha amadurecida a partir
da ponta do ramo, excluir o pecíolo e 30 folhas por hectare.
Para mais informações, o Departamento Técnico e nós aqui
do Laboratório da Cocatrel, estamos à disposição para dúvidas que porventura surgirem. Nesta oportunidade, agradecemos a confiança em 2018 e desejamos estreitar ainda
mais nossos laços em 2019.
Denilson Esteves de Oliveira – Engenheiro Agrônomo Responsável pelo Laboratório da Cocatrel

Dados pluviométricos: Três Pontas
Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

Mar
151
71,2
180,6

Abr
18,4
42
38,9

Mai
36,7
86,8
23,9

Jun
103,8
40,3
9,9

Jul
1,0
1,4
1,0

Ago
40,6
14,4
36,3

Set
0,4
80
68,1

Out
195,6
187,5
105,4

Nov
196,4
173,5
272,8

Dez
158,7
268,5
264,0

Total
1421,7
1235,5
1610,3

Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

Mar
175,0
130,5
88,0

Out
119,5
97,0
133,0

Nov
232,0
96,5
290,5

Dez
152,5
266,5
313,0

Total
1266,6
1075,5
1336,0

Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

Mar
169,5
53,0
142,5

Abr
7,0
44,0
25,0

Out
37,5
175,0
153,0

Nov
264,0
125,0
378,5

Dez
167,5
237,0
342,5

Total
1109,0
1019,5
1577,5

Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

Mar
158,5
25,6
168,0

Abr
25,2
52,1
18,1

Out
113,5
148,7
178,4

Nov
207,5
87,8
336,8

Dez
176,6
243,0
237,0

Total
1249,2
876,32
1664,7

Ano
2016
2017
2018
2019

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

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

Mar
173,0
168,5
265,5

Abr
23,5
22,0
50,0

Nov
232,0
315,0
300,0

Dez
303,0
167,5
225,0

Total
1425,5
1486,5
1703,0

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2018
2019

152,0

340,0

-

12,0

27,0

22,0

1,0

45,0

144,0

205,0

382,0

333,0

1171,0

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2018
2019

145,5

285,0

-

11,5

17,0

19,0

1,0

120,0

99,0

179,0

343,0

311,0

1100,5

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

Mai
11,0
89,5
19,0

Jun
95,0
47,5
24,5

Jul
0
0
1,0

Ago
30,0
2,5
65,0

Set
5,0
45,0
53,0

Dados pluviométricos: Santana da Vargem

ÍNDICE
DE
CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)
Fonte: Departamento de Assistência Técnica Cocatrel

Mai
70,0
75,0
20,0

Jun
20,0
30,5
37,0

Jul
2,5
0
1,0

Ago
0
5,0
55,0

Set
155,0
65,0
66,0

Dados pluviométricos: Coqueiral
Mai
8,5
64,5
20,0

Jun
86,6
3,92
53,7

Jul
0
0
2,0

Ago
29,9
0
79,5

Set
6,4
57,7
97,2

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

Jun
32,0
125,0
17,0

Jul
8,0
0
1,0

Ago
35,0
42,0
99,5

Set
169,5
0
76,0

Out
79,0
193,5
174,5

Dados pluviométricos: Ilicínea

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo

Priori Top.
Sua florada protegida
contra a phoma.
Priori Top. Florada protegida, produtividade garantida.

© Syngenta, 2017.

Restrição de uso no Estado do Paraná.
Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

www.portalsyngenta.com.br

Nossa sessão “inspire-se” conta histórias de pessoas empreendedoras que, com criatividade e inovação conseguem nos mostrar que é possível sermos bem sucedidos
em atividades que nos dão prazer e que, de alguma maneira, têm o café como essência de seus negócios.
Pois dessa vez trouxemos a trajetória de sucesso do Café
Habitual, uma casa especializada em “brunch” (uma espécie de café da manhã misturado com almoço), que foi
inaugurada há dois anos, no bairro Jardins, em São Paulo, e já acumula recomendações e premiações de grandes revistas especializadas em gastronomia.
Bom, mas por que isso é interessante para a nossa Revista? Imagino que estejam se perguntando. Simples, o
Café Habitual é de propriedade de Vladimir Abreu, filho
do ex presidente da Cocatrel, Gilson Ximenes, portanto
de família de cafeicultores de Três Pontas e que, se isso
já não fosse argumento suficiente, ainda utiliza a manteiga e o queijo padrão Cocatrel nas maravilhosas receitas
premiadas do Café.
“Sempre tive vontade de ter um “café”. Quando conheci
o meu sócio, Arman Beyazgul, que é australiano de ascendência turca, e que já tinha muita experiência nessa
área, decidimos montar o Café Habitual”, conta Vladmir.
O nome Café Habitual surgiu da ideia de que as pessoas
fizessem de tudo ali um hábito, o que acabou mesmo
acontecendo. “Hoje temos um público bem diversificado, mas há algumas pessoas da vizinhança que frequentam o Café diariamente”, conta.
Considerada uma casa de cozinha contemporânea, os
pratos do Café Habitual são uma releitura dos pratos de
“brunch” anglo saxônicos, com um toque turco no tempero. Tomamos como exemplo, o carro chefe da casa, os
“ovos beneditinos a moda turca”. Vladmir explica que
esse prato, tradicionalmente, é servido com duas torradas, dois ovos pochés, bacon canadense e molho hollan-

INSPIRE-SE

MANTEIGA E QUEIJO COCATREL SÃO
INGREDIENTES DE SUCESSO EM CAFETERIA
PREMIADA DE SÃO PAULO

daise. Na releitura do café, ele é servido com torradas tipo
artesanal, baby agrião, peito de peru, dois ovos pochés,
iogurte natural, preparado no próprio restaurante, com
molho de páprica levemente picante, hortelã fresco e a
manteiga Cocatrel.
Além desse prato, a manteiga, que faz muito sucesso no
Café, é também servida como acompanhamento para bolos, torradas, pão de banana e pão de queijo. O queijo padrão Cocatrel é utilizado em sanduiches e também como
ingrediente do pão de queijo contemporâneo que é servido por lá, que além do padrão, também utiliza o queijo
feta (de ovelha) em sua receita.
O Café Habitual, como o próprio nome diz, é também um
excelente lugar para se tomar um café especial. “Temos
uma máquina La Marzocco, servimos vários cafés ao estilo australiano e também todos os métodos de cafés coados”. Sucos e drinks, vinculados ao brunch, também têm
ótima saída na casa.
Por tudo isso, com apenas um mês de funcionamento, o
Café Habitual já teve indicação da Revista Paladar, do Estadão. Desde então, o sobrado nos jardins, que tem capacidade para 50 pessoas, tornou-se um sucesso em São
Paulo, recebendo indicações de publicações como Vogue,
Casa Claudia, Guia da Folha, Latam e, em setembro de
2008, ficaram em segundo lugar na especialidade “brunch”, da Revista Veja Comer e Beber.
Essa é mais uma história de inspiração para quem, como
nossos cooperados, estão na primeira ponta da cadeia do
café, mas que possuem vontade empreendedora de percorrer toda a cadeia do grão e não sabem como. Ideias e
sugestões como essa, não faltam.
E aí, deu ou não vontade de experimentar todas essas
delícias? Para os interessados, o Café Habitual fica na Al.
Tietê, 602, no bairro dos Jardins, em São Paulo.
REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº25
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DO BRÓCOLIS

O brócolis é um vegetal que pertence ao grupo
das brássicas, mesma família do repolho e da
couve-flor, originário da Europa e famoso por ser
um dos vegetais mais nutritivos e repleto de benefícios. Suas variedades são muito consumidas
pelo mundo todo. O Brócolis, pertence ao grupo
das chamadas hortaliças antivirais e recebe esse
nome por sua alta concentração de ferro e
vitaminas, podendo ser cultivado em pequenos
espaços para consumo familiar ou até mesmo
como planta decorativa.

os males no revestimento dos vasos sanguíneos.
Esse vegetal também contém em sua estrutura o
betacaroteno, um antioxidante que auxilia na diminuição ao dano celular na
musculatura cardiovascular. Reduz a Pressão Arterial: Por ser uma ótima fonte de cálcio e de magnésio, nutrientes que auxiliam a regular a pressão
arterial. Suas propriedades anti-inflamatórias relaxam as artérias e os músculos do coração. Além
de conter glicorafanina, responsável por aumentar as propriedades antioxidantes do corpo.

Encontramos no brócolis uma grande quantidade
de nutrientes, sais minerais, vitaminas e compostos orgânicos que o deixa rico em benefícios
para saúde. Esses incluem Vitaminas C
e K, Vitamina A, Vitamina B, Fibras, Potássio, Triptofano, Selênio e Fósforo.
É rico em antioxidantes e fitoquímicos,
substâncias
responsáveis por dar
a coloração, o
aroma e o sabor
das
plantas,
além de fortalecer nosso sistema imunológico.
Sabendo
disso,
podemos
afirmar
que o brócolis é um
vegetal riquíssimo de
nutrientes. Ajuda na
nossa digestão e tem propriedades que
regulam o sistema imunológico e cardiovascular. Também traz propriedades anti-inflamatórias que podem, até mesmo,
prevenir o câncer.

De que forma preparar para deixá-lo mais nutritivo?

O brócolis é cheio de fibras alimentares
que trabalham na diminuição do nível de
colesterol no nosso corpo, além de ter
propriedades anti-inflamatórias, que, pela
presença de sulforafano, ajuda a diminuir

ENTRETENIMENTO

Benefícios

Dependendo da maneira que preparamos o brócolis, pode ser que
perdemos alguns nutrientes
importantes.
Quando
fervemos,
perdemos
o maior número de
nutrientes que combatem o câncer. Se
fizermos no vapor,
não há perda tão
significante de
nutrientes. Mas
se quer mantê-los todos intactos, a melhor
maneira mesmo
é comer cru, em
sua forma natural. Porém, dessa forma, há maior possibilidade de irritar
o sistema gastrointestinal e causar
gases. Você pode adicionar o brócolis em sopas, refogar junto com carne,
frango e peixe, fazer purê, cozido no
vapor, recheio de tortas, omelete, incrementar uma salada ou como você
achar mais saboroso. É um alimento
bastante versátil, vale a pena investir
nele por seus benefícios e sabor!
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ENTRETENIMENTO

Para refletir...
O texto abaixo é atribuído a uma parábola judaica sobre a verdade e a mentira. Por certo reproduz muitas
das situações que diariamente enfrentamos em nosso
cotidiano, em que os cenários que se nos apresentam
nem sempre são aquilo que aparentam ser. Ei-la, pois:
“Certa vez, a Mentira e a Verdade se encontraram. A
Mentira, dirigindo-se à Verdade, disse-lhe:
– Bom dia, dona Verdade!
Zelosa de seu caráter, a Verdade, ouvindo tal saudação, foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou
para o alto, não havia nuvens de chuva; os pássaros
cantavam; não havia cheiro de fumaça na mata; tudo
parecia perfeito. Tendo se assegurado de que realmente era um bom dia, respondeu:
– Bom dia, dona Mentira!
– Está muito calor hoje, não é mesmo - disse a Mentira.
Realmente o dia estava quente demais. Desse modo,
vendo que a mentira estava sendo sincera, começou a
relaxar, a “baixar a guarda”. Por qual razão haveria de
desconfiar, se a Mentira parecia tão cordial e “verdadeira”? Diante do calor insuportável, a Mentira, num
gesto de aparente amizade, convidou a Verdade para
juntas banharem-se no rio. Como não havia mais ninguém por perto, a Mentira despiu-se de suas vestes,
pulou na água e, dirigindo-se à Verdade, disse-lhe, insistentemente:
– Vem, dona Verdade, a água está uma delícia, simplesmente maravilhosa.
O convite parecia irrecusável. Assim sendo, dona Verdade, sem duvidar da Mentira, despiu-se de suas vestes, pulou na água e deu um bom mergulho. Ao ver
que a Verdade havia saltado na água, rapidamente a
Mentira pulou para fora, em segundos vestiu-se com
as roupas da Verdade que estavam à margem e se
mandou sorrateira.
Tendo suas roupas furtadas, a Verdade saiu da água e,
por sua vez – ciosa de sua reputação -, recusou-se a
vestir-se com as roupas da Mentira, deixadas para trás.
Certa de sua pureza e inocência, nada tendo do que
se envergonhar e não tendo outra opção que lhe fosse
coerente, saiu nua a caminhar na rua. Desde então,
aos olhos das pessoas, ficou mais fácil aceitar a Mentira vestida com as roupas da Verdade do que aceitar a
Verdade nua e crua.”
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TÁ NO
MINUTO
COCATREL

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

Toda semana um video novo!
Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

OPINIÃO

CAPITAL INTELECTUAL:
o conhecimento que
transforma a empresa
por Lúcio Caldeira

A evolução das empresas não é linear e padronizada, e pode-se dizer que existem organizações em diferentes estágios. No topo estão as organizações voltadas para o conhecimento. Tais organizações entendem que seu propósito é
aperfeiçoar ferramentas, processos e produtos como meio
para aumentarem sua competitividade ou seja: sua capacidade de competir. E isso vale para produtores e cooperativas.

preciso considerar esse aspecto se você precisa disseminar o
conhecimento ou se precisa aprender.

Tais organizações compreendem que o conhecimento é
a chave para o sucesso, e isso significa utilizar o conhecimento para tornar o negócio mais lucrativo. Essas empresas
entendem quatro questões essenciais: Primeiro, elas sabem
que o conhecimento está nas pessoas e é necessário gerenciá-lo parar criar, disseminar e promover mudanças na organização, inclusive transformando conhecimentos pessoais
em conhecimentos organizacionais.

Nessa sociedade da informação, o conhecimento é o recurso
mais importante. No mundo do café por exemplo, os produtores mais competitivos não são necessariamente os que colhem
mais café, ou os que possuem maior produtividade, ou os que
fazem cafés certificados, ou os que são “cem por cento” mecanizados. Na verdade, os mais competitivos são aqueles que
utilizam-se dos conhecimentos adquiridos e acumulados para
vender pelo maior preço e produzir pelo menor custo.

Segundo, essas empresas entendem que o conhecimento
organizacional, que é o conhecimento acumulado ao longo
da história da empresa, precisa ser orientado para a ação,
gerando estratégias para explorar novos mercados, ou para
lançar novos produtos, ou para ampliar as vendas dos produtos já existentes, ou para agregar valor e vender produtos com maior preço, ou ainda para reduzir custos, seja por
ganhos de produtividade, e ou utilizando o máximo da capacidade produtiva, ou reduzindo custos com insumos, etc.

Enfim, o conhecimento não pode ser visto como um fim em
si mesmo. Precisa ser um meio para um fim, que no caso é a
competitividade da organização, medida pelo lucro, que é o
motor do crescimento de qualquer negócio.

Terceiro, as empresas voltadas para o conhecimento compreendem que o conhecimento das pessoas é sustentado
por regras. Criamos procedimentos e padrões para organizar e categorizar o conhecimento aprendido e acumulado. Em função desses padrões de pensamento, as pessoas
“aceitam” novos conhecimentos que estejam em consonância com esses padrões; e tendem a “rejeitar” novos conhecimentos que contrariam esses padrões. Por isso, a maior
dificuldade não está em persuadir as pessoas a aceitar coisas novas, mas em persuadi-las a abandonar as antigas. É

Quarto, essas empresas sabem que o conhecimento está sempre mudando, evoluindo. Isso gera uma pressão no sentido de
que é preciso reinventar-se o tempo todo. A mudança é constante e as empresas que sobrevivem são as que se adaptam a
essas mudanças.

Nesse aspecto, a organização que aprende, e isso diz respeito ao seu negócio (fazenda ou cooperativa) precisa considerar
duas abordagens fundamentais: 1) é preciso aprender a refletir
para decidir que mudanças são necessárias para tornar o seu
negócio mais competitivo; e 2) é preciso criar uma cultura do
aprendizado, para entender que nada é permanente e a única
certeza é a mudança, o que requer constante capacidade de
adequação.
Quem entender isso saberá que não existem respostas prontas, o que num primeiro momento pode parecer assustador.
Entretanto, esse é o desafio. Cabe às empresas, cooperativas
e produtores entender que o “jogo mudou”. Estamos na era
do conhecimento e esse só faz sentido se tornar seu negócio
mais lucrativo.

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

Oportunidades
VENDE-SE

PROCURA-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

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

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

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

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

VENDE-SE OU TROCA-SE

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

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

- Terreno com 1.870 m² com toda infraestrutura, localizado no centro de
Córrego do Ouro em Campos Gerais. Valor R$ 72.000,00 tratar com Célio
(35) 9 9925-9637
- Bezerros Nelore 11 a 12 meses. Fazenda entre Três Pontas e Varginha
(11) 9 7515-3740, tratar com Vander.
- Em Nepomuceno, 215 a de pastagens, formada em braquearão. Tratar
com José do Carmo Lima, (35) 9 9748-6059.
- Trator Ls R50, ano 2014, tratar com Marcio (35) 9 9951-7428.
- Master 1 Miac ano 2012, bom estado de conservação. Tratar com Márcio
ran 9 9971-6003.
- Adubadeira de Hidráulico para 500 kg Miname, com estado de conservação. Tratar pelo telefone (35) 9 9971-6003
- Tanque de leite ouro inox 300l, com 3 anos de uso. Tratar com Rondinelli
(35) 9 9870-2624
- Sítio de 5,44 hectares (2,72 alqueires) à 4 KM DA CIDADE DE Crmo da
Cachoeira (BR 381) em Minas Gerais. Casa principal recém construída com
3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros lavanderia, fogão à lenha, garagem
coberta, aquecimento solar e luz convencional. Casa para caseiro com
sala, 3 quartos, 1 banheiro, lavanderia e ampla cozinha com fogão à lenha.
Pomar nativo, cana, capim napiê, mata preservada, nascente e minas de
água na mata e cinco lagoas para criação de peixes. Escritura registrada
em cartório de imóveis de Varginha. CAR, INCRA, AUTORIUZAÇÃO para
uso da água, georreferenciamento - Valor: R$300.000,00 – contato alloah.
cris@gmail.com
- Secadores rotativos, 1 Pinhalense 9.000 lts e 2 Pinhalense 5.000 lts. Todos
com fornalha e tulha de espera, tratar pelo telefone (35) 9 9821-0330
- Trator MF265 cafeeiro com pá e guincho. Tratar (35) 9 9821-0330
- 2 Casas em Três Pontas, Rua Goias 292 e Rua São Paulo 959 no bairro
Santa Inês.
Tratar 9.9939-8797.
- Caminhão Mercedes Benz toco, modelo 2213, Carroceria de madeira
ano 1979.
Tratar 9.9725-8785.
- Chocadeira para 50 ovos. Tratar 9.8825-6240.
- Mourões de Eucalipto Vermelho. Tratar 9.9901-8947

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

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

- Sede com 2 hectares, local denominado Espera. Troca-se por carro. Tratar
(35) 3221-6627
- Batedeira de Feijão Guicol-Modelo. Falcon 7500 anos 2004, similar a
Duble Master II. Pneus em bom estado. Manutenção em dia, interessados
tratar com Paulo César, (35) 9 9877-8329
- Mini Supermercado no Bairro Palmital, em Carmo da Cachoeira. Aceita-se troca por casa ou automóvel. Tratar com João 9 9847-3646

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

COMPRA-SE
- Sitio próximo a Tres Pontas, no valor até R$ 100,00, com café plantado.
Interessados ligar para 25 9 9931-3710
- Bomba foliar de arrasto, semi-nova de 4001 ou 7001. Tratar 9 802-115.
- Motor 12/5 CV monofásico. Tratar 9 9849-9831.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- Presta-se serviços de secagem e limpeza de café. O serviço é feito em
Um pé secador de 125 mil litros e, a limpeza, em um maquina para 540
sacos. Tratar com Clélia Maria Pereira Rosa (35) 9 9977-3457 ou Felício:
(35) 99904-9192. O sitio formiga fica 2,5 km do centro de Três Pontas.
- Aluga-se trator com trincha pesada, esqueletadeira e decotadeira, tratar
com Wagner, nos telefones (35) 9 9816-7248 ou 9 9915-6863
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- Trator com trincha pesada e conjunto Miaki completo. Tratar 9 9939-7083

PORTAL DO
COOPERADO
INFORMAÇÕES PERSONALIZADAS ONLINE

Simule a venda do seu café
no preço atualizado do mercado
Veja online a quantidade
do seu café em estoque
Acesso rápido à classiﬁcação
do café
Acesso ao resultado das
análises de solo e folhas
Gere relatórios rápidos para
declarar seu imposto de renda
Impressão dos boletos
da Unimed
Solicite sua senha pelo e-mail
fparreira@cocatrel.com.br
ou pelo telefone: 35 3266 8235

