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O mês de março foi absolutamente diferente 
de tudo que já havíamos presenciado no país e 
no mundo até aqui. A pandemia causada pelo 
Coronavírus nos revelou um cenário extrema-
mente desafiador, que exigiu agilidade e ao 

mesmo tempo muita cautela nas tomadas de decisões. As medidas de 
isolamento e assepsia, além de outras que precisamos colocar em práti-
ca para prestarmos um atendimento remoto eficiente, mantendo todos 
os setores da cooperativa funcionando, talvez não tenham agradado a 
todos. Contudo, foram medidas que visaram, principalmente, preservar o 
bem-estar e a saúde de cooperados, colaboradores e, consequentemen-
te,  manter a comunidade longe da proliferação da Covid-19.

São em momentos de dificuldade que nós, gestores da Cocatrel, preci-
samos estar ainda mais próximos dos cooperados, levando informação 
e garantindo a segurança dos seus negócios, mas sem deixar de lado 
o cuidado com a saúde financeira da cooperativa. Aliás, para respeitar 
as medidas restritivas em relação à não realização de eventos e aglo-
merações, decidimos adiar todos os eventos e reuniões presenciais que 
aconteceriam no mês de março, porque a nossa intenção é que haja a 
participação e o envolvimento de todos, queremos a presença de vocês. 

Até lá, como uma maneira de prestar contas mais rapidamente e deixá-
-los a par de todos os números, decidimos trazer, através da revista, uma 
prévia da Assembleia Geral Ordinária até vocês. Como já disse em outra 
oportunidade, o exercício de 2019 nos trouxe resultados interessantes, 
com recorde de recebimento em anos de bienalidade baixa, recorde de 
comercialização de café, o maior faturamento de todos os tempos e tam-
bém a maior sobra, que por sugestão do Conselho de Administração, 
será mais de R$8 milhões distribuídos a vocês, cooperados, que muito 
contribuíram com esse resultado, ao depositarem seus cafés e também a 
confiança na Cocatrel.

Estamos nos aproximando da safra e a cooperativa está preparada para 
vocês. Apesar do cenário incerto que temos pela frente, seguimos traba-
lhando para proporcionar serviços eficientes e segurança em todos os 
processos realizados pela Cocatrel, desde o recebimento até a comercia-
lização dos cafés. 

Por fim, que tenhamos sabedoria para transformar o aprendizado dessa 
fase tão difícil em ações assertivas e positivas para todos. É dessa manei-
ra que a Cocatrel continuará cada vez mais forte, sólida e segura para os 
seus negócios.

Tenham uma ótima leitura!

Marco Valério Araújo Brito 
Diretor-Presidente da Cocatrel
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MAMÃO

Conheça os benefícios dessa fruta 
para a sua saúde!
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FEIRA COCATREL DE NEGÓCIOS
A 8ª edição da Feira Cocatrel de 

Negócios superou as expecta-
tivas e, ao fim dos três dias de 

evento, foi responsável pela
geração de R$ 18 milhões em 

negócios.

COOPERATIVISMO
Cooperativa e coletividade local 

vinculam-se magneticamente, exer-
cendo atração recíproca. Não é por 

outra razão que se diz, por exemplo, 
que a cooperativa de crédito é a ins-

tituição financeira da comunidade.

CAFÉ FERMENTADO
A fermentação do café consiste na 

degradação natural da polpa e da mu-
cilagem do fruto realizada por micror-

ganismos. Entenda como funciona.

CORONAVÍRUS
Nos vemos diante de uma pandemia 
que precisa ser cessada e a Cocatrel vem 
seguindo as principais recomendações do 
Mistério da Saúde. Veja como estamos 
funcionando.

TRANSPARÊNCIA
Conheça previamente os principais indica-
dores do exercício 2019 que serão apre-
sentados na AGO.

COBERTURA MORTA ENTRE O CAFÉ
O Conselho Nacional do Café (CNC) tra-
balhou intensamente para a retirada do 
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
(Funcafé) e evitar que ele fosse extinto 
através da PEC 187/2019.
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Engenheira Agrônoma da Cocatrel é palestrante do Engenheira Agrônoma da Cocatrel é palestrante do 
Encontro das Mulheres do Agronegócio e CaféEncontro das Mulheres do Agronegócio e Café

Abordando o tema “Atuação das mulheres no universo das cooperativas”,
Thamiris Bandoni, doutora em Agronomia/Fitotecnia pela Ufla,

representou a Cocatrel e o grupo Cafeína

Cerca de 200 mulheres entre pesquisadoras, 
produtoras rurais e estudantes reuniram-se no 
dia 10 de março, para tratar das barreiras que 
as mulheres do agro enfrentam, tanto no mundo 
corporativo, quanto nas cooperativas e na pro-
dução. 

Thamiris Bandoni, engenheira agrônoma da Co-
catrel, foi a palestrante convidada para falar da 
atuação das mulheres no universo das cooperati-
vas, onde pode abordar todas as ações que vêm 
sendo realizadas pela Cocatrel para incentivar e 
capacitar as mulheres do campo, como a criação 
do grupo Cafeína, que em março completou um 
ano de existência.

Além de Thamiris, outras mulheres de referência 
na área do agronegócio também palestraram. 
Foram elas: Maria Helena Brunelli, Samantha 
Brettas e Fernanda Carvalho, Letícia Cardoso, 
Josiane Cotrim. Após as palestras, aconteceu 
uma mesa redonda moderada pelas professoras 

do IFET- Sudeste, Danielle Baliza e da UFV, Daly-
se Castanheira.

O “Encontro das Mulheres do Agronegócio e 
Café” foi realizado no anfiteatro do InovaCafé, 
na Universidade Federal de Lavras (UFLA), com 
organização do Núcleo de Estudos do Café (NE-
CAF) e o apoio do Instituto Federal Sudeste de 
Minas Gerais, o Núcleo de Estudos em Paisagis-
mo e Floricultura (Nepaflor), também da UFLA, 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e da 
Casa do Frade.



Feira Cocatrel de NegóciosFeira Cocatrel de Negócios
supera expectativa em vendassupera expectativa em vendas
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A 8ª edição da Feira Cocatrel de Negócios, realiza-
da de 10 a 12 de março, em Três Pontas, no Sul de 
Minas, superou as expectativas e, ao fim dos três 
dias de evento, foi responsável pela geração de R$ 
18 milhões em negócios.

De acordo com o presidente da Cocatrel, Marco 
Valério Araújo Brito, o sistema barter, modalidade 
de comercialização em que o produtor utiliza o 
próprio café como moeda de troca por produtos 
e insumos, contribuiu para que a feira alcançasse 
números tão expressivos.

“Notamos que as negociações em 2020 foram bas-
tante interessantes, por conta do bom momento do 
preço do café, e geraram mais negócios do que no 
ano passado, visto que o cafeicultor viu no barter 
uma condição animadora”, avalia.

Em número de pessoas, esta edição da Feira Co-
catrel de Negócios também foi positiva, já que 
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três mil pessoas passaram pelo evento. “Mais uma 
vez, investimos em uma feira que tem a comercia-
lização de insumos e maquinários como foco, mas 
que também visa ações direcionadas para a famí-
lia.  Esta é uma maneira encontrada pela Cocatrel 
de estar mais próxima da comunidade, trazendo as 
mulheres, as crianças, cooperados e não coopera-
dos para dentro da cooperativa, disseminando a 
cultura do café, que é tão importante para a eco-
nomia da nossa região.

Vale lembrar que o próximo momento importante 
de feira para o produtor é a Expocafé, maior even-
to nacional do agronegócio café, que acontece en-
tre os dias 14 e 17 de julho, em Três Pontas.

HAPPY HOUR

Além da Feira de Negócios, a Cocatrel propor-
cionou para toda a comunidade, um happy hour 
com diversão para a família inteira, nos três dias do 
evento.

Foi dado o pontapé inicial para a implantação, na cooperativa, do sistema
de ERP mais seguro e referência entre as principais empresas do mundo
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Portal do Cooperado
Garanta seu acesso ao

online e sem sair de casa!

Agora você pode solicitar a sua senha de acesso
no próprio portal, entre e clique em solicitar acesso.

Tudo com muita segurança e tranquilidade!

portal.cocatrel.com.br Acesse e solicite
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Como já dito anterior-
mente, as pré-assem-

bleias são mecanismos formais de governança, 
visto que um de seus principais objetivos é garan-
tir transparência e prestação de contas aos coope-
rados sobre as condições econômico-financeira e 
social da organização.

Na noite de terça-feira, diretores, conselheiros e 
cooperados se reuniram em Carmo da Cachoeira 
para, além da prestação de contas, terem a oportu-
nidade de falar, ouvir e tirar todas as dúvidas a res-
peito da cooperativa, na primeira pré-assembleia 
do ano realizada pela Cocatrel.

Em um bate-papo informal, direto e transparente, o 
presidente da Cocatrel, Marco Valério Araújo Brito 
conduziu a apresentação e não deixou de explicar, 
informar e responder a todos os questionamentos 

sugestões que possam melhorar nossa eficiência 
na prestação dos serviços aos cooperados.  Agra-
deço imensamente a cada um dos produtores ali 
presentes pela participação e envolvimento, que 
fizeram dessa pré-assembleia um momento muito 
valioso para Cocatrel”, diz Marco Valério.

Devido à situação que deixou o país em estado 
de Calamidade Pública, as pré-assembleias que 
seriam realizadas para os núcleos Nepomuceno/
Coqueiral e Guapé/Ilicínia, foram canceladas.

feitos pelos produtores ali presentes.

“O evento foi extremamente positivo pois nosso 
propósito é realmente estarmos cada vez mais 
próximos dos cooperados. São em momentos 
assim que conseguimos, através das críticas 
construtivas, identificar falhas e também adotar 

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

Cocatrel realiza pré-assembleia no núcleoCocatrel realiza pré-assembleia no núcleo

Carmo da Cachoeira - Santo Antônio do Amparo Carmo da Cachoeira - Santo Antônio do Amparo 



A Cocatrel comemorou um ano do grupo Cafeí-
na Cocatrel. Em pouco tempo, o grupo formado 
apenas por mulheres (cooperadas, esposas e 
filhas), alcançou visibilidade e reconhecimento, 
nacional e internacionalmente, pela seriedade 
com que tem sido trabalhado pela cooperativa.

“A Cocatrel é a cooperativa de cafeicultores com 
o maior percentual de mulheres do Brasil. Ao to-
marmos ciência desses dados não poderíamos 
deixar de abraçar um grupo formado pelas mu-
lheres que produzem. Nosso propósito é trazê-
-las para mais perto da gestão da cooperativa e 
empoderá-las através da capacitação e do co-
nhecimento, para que sejam capazes de tomar 
decisões assertivas nos seus negócios.”, afirma 
Marco Valério Araújo Brito, presidente da Coca-
trel.

Ao longo desse primeiro ano, aconteceram cur-
sos e encontros, com trocas de boas práticas e 
muita capacitação para essas mulheres, que se 
entregaram de corpo e alma ao projeto, com 
reciprocidade, engajamento e disseminação do 
conhecimento adquirido.

“O grupo Cafeína para nós, produtoras, tem sido 
muito importante, porque nunca houve uma va-
lorização tão grande da mulher no campo. Essa 
iniciativa da Cocatrel tem nos incentivado, com 
capacitações e com reuniões, e nos empodera-

do para participarmos mais do dia a dia da fa-
zenda. É essencial termos conhecimento técnico 
e prático, de todos os processos, do pé à xícara, 
para podermos demandar e para produzirmos 
cafés de qualidade, com todas as exigências dos 
consumidores e do mercado, não deixando de 
lado a sustentabilidade.”, explica Adalgiza Miran-
da, cooperada da Cocatrel.

O apoio e investimento da Cocatrel no grupo fez 
com que o Cafeína ganhasse visibilidade e ou-
tros rumos. O que já era empoderamento atra-
vés da informação e conhecimento, chegou ao 
mercado e aos importadores de café como mais 
uma boa oportunidade de negócio. Em 2019, a 
Cocatrel exportou os primeiros cafés produzidos 
pelas mulheres do grupo.

“Desde a criação e a consequente promoção 
do Cafeína Cocatrel, tenho percebido o inte-
resse do mercado externo para os cafés dessas 
mulheres. Ficamos muito felizes em fechar esse 
primeiro container de cafés finos, sendo vendi-
dos com ágios muito representativos, por serem 
muito bons e produzidos pelas integrantes do 
Cafeína”, explica Gabriel Miari, coordenador do 
Cocatrel Direct Trade, setor da Cocatrel exclusi-
vo para a exportação de cafés finos e especiais.
Além dos grãos verdes, a cooperativa possui 
uma linha de cafés industrializados, torrados e 
moídos. Dentre os cafés especiais está a linha 
Montrês. Com edições sazonais e limitadas, os 

Cocatrel comemoraCocatrel comemora
um ano do Grupoum ano do Grupo
Cafeína, lançandoCafeína, lançando
cafés produzidoscafés produzidos
exclusivamente por mulheres exclusivamente por mulheres 
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cafés Montrês são produzidos com cafés cuida-
dosamente selecionados desde a origem, utili-
zando como matéria-prima, os melhores grãos 
especiais de café 100% arábica, com notas e aro-
mas diferenciados. 

Em março de 2019, a Cocatrel lançou o Pérola e 
o Violeta, cafés da linha Montrês totalmente pro-
duzido por mulheres. Em 2020, em comemora-
ção ao primeiro ano do grupo Cafeína, a Coca-
trel lança mais dois cafés produzidos por elas: 
Aurora e Jasmine.

O Montrês Aurora é um café doce, com notas 
de pudim de leite condensado, corpo cremoso 
e acidez equilibrada, lembrando baunilha, cara-
melo e chocolate branco.

O Montrês Jasmine possui notas de frutas cítri-
cas, especialmente limão. Sua acidez, também 
cítrica, lembra folhas de laranjeira, com corpo e 
doçura muito equilibrados.

A linha Montrês é composta por cafés que pos-
suem nomes de cores da escala Pantone, que 
fazem referência às notas e sabores de cada um 
deles. Por se tratar de cafés produzidos por mu-
lheres, além de cores, Pérola, Violeta, Jasmine e 
Aurora são também nomes femininos.

A novidade desses dois novos cafés é que eles 
possuem um QR code contendo suas rastreabili-
dades, do pé à xícara, fazendo a conexão dessas 

sustentabilidade nas áreas econômica, social e 
ambiental.
 
Cafeína Cocatrel, de onde veio o nome do gru-
po?

O nome Cafeína, além de ser ligado ao café, par-
tiu do princípio de que as mulheres do campo 
são fortes e com muita energia para transformar 
suas realidades.

Assim como a cafeína, composto químico que 
traz muitos benefícios à saúde, como disposição, 
foco, concentração, melhor desempenho físico e 
melhora do humor, as mulheres do Cafeína tam-
bém têm energia de sobra para trabalhar, gerir e 
produzir cafés de muita qualidade.

O nome Cafeína também é uma brincadeira 
com a junção de expressões como: cafeicultura 
feminina, café de menina, cafés de Minas, tudo 
dá Cafeína.
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produtoras diretamente ao consumidor final. 
Isso mostra transparência e a segurança de 
que são mesmo cafés de cooperadas da Co-
catrel.

Os cafés da linha Montrês são os primeiros in-
dustrializados da Cocatrel a levarem em suas 
embalagens o selo 4C, atestando a seriedade 
da cooperativa na produção dos grãos. A cer-
tificação 4C é hoje a maior certificação para 
café no mundo, e estabelece princípios de 
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Estamos passando por um momento difícil no 
Brasil e no mundo. Nos vemos diante de uma 
pandemia que precisa ser cessada e a Cocatrel 
vem seguindo as principais recomendações do 
Mistério da Saúde e da organização Mundial da 
Saúde, que orientam à implementação de medi-
das restritivas de isolamento, não aglomeração, 
assepsia e higiene.

Por todos esses motivos, a Cocatrel precisou can-
celar ou adiar alguns eventos que seriam realiza-
dos entre os meses de março e abril, que incluíam 
pré-assembleias, lançamentos de novos cafés, 
cursos, encontro do Cafeína, inaugurações, além 
da própria Assembleia Geral Ordinária, que foi 
adiada para o dia 19 de maio. Entende-se que 
apesar de serem de extrema importância, neste 
momento se fazem pequenos, diante do cenário 
desafiador que estamos vivendo enquanto seres 
humanos, enquanto sociedade.

Dentre os valores da Cocatrel estão a segurança 
e a cooperação. E são nessas horas que precisa-
mos ser empáticos e ter respeito e cuidado pelo 
outro. Isso é cooperação. Ser uma cooperativa 
segura e sustentável, significa ter responsabili-
dades perante todos.

A Cocatrel tomou uma série de medidas e, a 
primeira delas foi a criação do Comitê Gestor 
de Risco, instituído com o objetivo de elaborar 
ações que visem diminuir a possibilidade de 
proliferação do coronavírus e pensadas para 

preservar colaboradores, associados e a comu-
nidade como um todo.

É muito importante que estejamos todos cien-
tes dos riscos e da gravidade da situação para 
compreendermos que algumas ações, embora 
não agradem a todos, precisaram ser coloca-
das em prática. Algumas delas incluem o não 
recebimento físico de documentos, por parte 
de cooperados, fornecedores e clientes e nem 
a emissão de cheques para nenhuma parte in-
teressada, adotando a transferência eletrônica 
como único procedimento de transação finan-
ceira na Cocatrel.

Com isso, os pagamentos diversos da cooperati-
va têm sido efetuados exclusivamente por meios 
eletrônicos. Diante dessa medida, a Cocatrel, 
por meio do Departamento de Comercialização 
e Informação de Café, juntamente com o Depar-
tamento de Tesouraria, instrui os cooperados, 
fornecedores e terceiros, que não possuam con-
tas bancárias, a abrir as suas. 

Além disso, a Cocatrel afastou os colaborado-
res que estão nos grupos de risco, dando férias, 
folgas através do banco de horas e, em alguns 
casos, home office, diminuindo dessa maneira 
os riscos e o fluxo de pessoas dentro da coope-
rativa. Aqueles funcionários que trabalham dire-
tamente com o atendimento ao público estão 
fazendo uso ininterrupto de máscaras e seguin-
do as recomendações de assepsia, como o uso 
constante de álcool em gel. 

  Coronavírus:
confira as medidas tomadas pela Cocatrel

para a não proliferação da pandemia.
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A Cocatrel continua de portas abertas e pronta 
para a safra que está por vir. Esperamos que essa 
tempestade seja branda e que possamos, em 
breve, cooperativa, cooperados e comunidade, 
colher os bons frutos dessas ações de responsa-
bilidade, sustentabilidade e segurança.

Confira como a Cocatrel está trabalhando duran-
te esse período:

Lojas
 
- Todas as lojas estarão com efetivo reduzido, 
fechando para o almoço (11:00 às 12:30h). O 
atendimento será preferencialmente por telefo-
ne. Caso seja presencial, terá entrada reduzida e 
controlada para não haver aglomerações.
 
A Cocatrel firmou parceria com uma empresa de 
motoboys. O cooperado que desejar a entrega 
de produtos, mesmo que seja na fazenda, pode-
rá solicitar, porém deverá arcar com o custo da 
entrega.
 
Seguem contatos de e-mail e telefone de todas 
as lojas da Cocatrel:
 
Loja Três Pontas (Emilson)
(35) 3266-8300 / 3266-8301
supervisor-lojas@cocatrel.com.br

Loja Santana da Vargem (Renato)
(35) 3266-8340 / 9 9816-3459
loja-svargem@cocatrel.com.br

Loja Coqueiral (Wiliques)
(35) 3266-8350 / 9 9976-3781
loja-coqueiral@cocatrel.com.br

Loja Nepomuceno (Guedes)
(35) 3266-8361 / 9 9853-9499
loja-nepomuceno@cocatrel.com.br

Loja Carmo da Cachoeira (Rafael)
(35) 3266-8370 / 9 9704-2540
loja-carmocachoeira@cocatrel.com.br

Loja Ilicínea (Edicler)
(35)3266-8288 / 3854-1351 / 9 9802-1652
arm-ilicinea@cocatrel.com.br

Loja Santo Antônio do Amparo (Daiane)
(35) 3863-7007 / 3266-828
9 9856-4109 / 9 9806-4427
dbrito@cocatrel.com.br

Loja Guapé (Eliézer)
(35) 3856-1172 ou 9 9966-3014
loja-guape@cocatrel.com.br
ereis@cocatrel.com.br

Loja Córrego do Ouro (Marcos)
(35) 3266-8285 / 9704-9877
msantos@cocatrel.com.br

Loja Defensivos (Emilson e Angelo)
(35) 3266-8306
defensivos@cocatrel.com.br

Armazéns

- Até o dia 04 de maio, estarão suspensas as ati-
vidades dos seguintes armazéns:
- Paraíso;
- Guapé;
- Córrego do Ouro;
- Coqueiral;
- Santo Antônio do Amparo;
- Nepomuceno.

BASE PARA CRESCER, PERTO PARA OUVIR
E SEGURA PARA O SEU NEGÓCIO.
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moeda norte americana, considerada mais 
segura em um mercado turbulento. 

Nesse cenário, os preços físicos passaram 
de R$ 544 para R$ 557,50, da primeira para 
a segunda semana e evoluíram mais, atingin-
do valor médio de R$ 568 na terceira semana 
e R$ 598 na quarta semana, compreenden-
do também os dias 30 e 31.  O menor preço 
para o café duro com 60 defeitos no mês foi 
de 525 reais no dia seis e o maior preço acon-
teceu nos dias vinte e quatro e vinte e cinco, 
quando foi negociado a R$ 605.

Enfim, o mercado do mês foi caracterizado 
por grande oscilação. Em Nova Iorque, o in-
tervalo negociado compreendeu diferença 
entre os fechamentos mínimos e máximos de 
2700 pontos. No mercado físico isso signifi-
cou oscilação de oitenta reais a saca.

Em síntese, mercado de março caracterizado 
por alta volatilidade, alta constante do dólar, 
que inclusive teve seus maiores valores nos 
últimos dois dias (R$ 5,17 e R$ 5,20) e alta nos 
preços da café em reais, fechando o mês com 
valores próximos de R$ 600 por saca. 
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Mercado de Café

A primeira semana de março de 2020 mante-
ve o movimento ocorrido em fevereiro. Mo-
tivado pela expansão do coronavírus, o mer-
cado apresentou alta nos preços da bolsa de 
Nova Iorque, alta no dólar e alta nos preços 
do mercado à vista, que cota os preços em 
reais por saca de sessenta quilos. O compa-
rativo - última semana de fevereiro em rela-
ção à primeira semana de março apresentou 
os seguintes resultados médios: Nova Iorque 
vencimento maio passou de 108,80 c/lb para 
115 c/lb; dólar passou de R$ 4,42 para R$ 
4,56; e preço em reais para um café duro 60 
defeitos passou de R$ 515 para R$ 544. 

A segunda e terceira semana apresentaram 
pequena queda nos preços do vencimento 
maio na bolsa de Nova Iorque. Os vencimen-
tos médios foram, respectivamente de 110,24 
c/lb e de 109,52 c/lb. Na quarta semana, com-
preendo sete dias por incluir os dias 30 e 31, 
os preços voltaram a subir e fecharam na mé-
dia de 122 c/lb, acima da média da primeira 
semana (115 c/lb). O dólar manteve trajetória 
de alta durante todo o mês. Segunda semana 
a R$ 4,75; terceira semana a R$ 5,06 e último 
período (sete dias) a R$ 5,10. A expansão da 
epidemia justificou essa maior procura pela 

por Lúcio Caldeira
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Gelato

Experimente essa novidade na Cafeteria Cocatrel!

Iogurte com amarena
Morango
Cheesecake de frutas vermelhas
Latte

Mocaccino
Doce de leite

Café
Grand chocolate

Novas opções de sabores:
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Quer melhorar imunidade?Quer melhorar imunidade?
Alguns alimentos podem ajudarAlguns alimentos podem ajudar

Formado por uma série das células de defesa e 
reações químicas, o sistema imune têm como ob-
jetivo lutar contra os agressores e proteger nos-
so corpo de infecções. Se você está pensando 
em coronavírus, é bom lembrar que o Ministério 
da Saúde diz que não há nenhum medicamento, 
substância, vitamina, alimento específico ou vacina 
que possa prevenir a infecção pelo novo vírus. As 
recomendações de higiene são a melhor forma de 
se proteger.

Entretanto, também é importante manter a imu-
nidade alta, para que o organismo consiga se de-
fender do "ataque". Para isso, é bom manter uma 
alimentação equilibrada, praticar exercícios regu-
larmente, dormir bem, não fumar e hidratar-se. 

Coloque  no cardápio:

Frutas cítricas 

Laranja, limão e acerola, por exemplo, possuem 
alto teor de vitamina C, um potente antioxidante 
que ajuda a diminuir o dano celular, sendo bené-
fico para o sistema imunológico. No entanto, para 
obter esses benefícios, é necessário consumir a vi-
tamina sempre —e não apenas quando já se está 
doente. Como a vitamina C "se perde" quando ex-
posta a luz e o calor, é importante que a fruta seja 
consumida imediatamente após aberta, para não 
reduzir muito seu valor nutricional.

Iogurte 

A versão natural, feita apenas de leite e fermento 
lácteo, é fonte de micro-organismos que contri-
buem para o equilíbrio da microbiota intestinal. 
Isso auxilia o sistema imunológico na luta contra 
infecções e bactérias ruins. Outros alimentos fer-
mentados, como chucrute e conservas artesanais 
também ajudam a balancear a flora intestinal. 
Além disso, são fontes de cálcio e vitamina D, que 
ativam as células que combatem às infecções in-
tracelulares.

Fonte: uol.com.br/vivabem

Vegetais verde-escuros ou folhosos 

De forma geral, são muito ricos em diversos mi-
nerais e vitaminas, como potássio, ácido fólico, 
magnésio, vitamina K, dentre outros. Couve, 
chicória e espinafre, por exemplo, também são 
fontes de fibras, que ajudam no funcionamen-
to do intestino e na manutenção da microbiota 
intestinal, pois servem como "alimento" para as 
"bactérias boas" que colonizaram nosso intes-
tino.

Mel 

Misturar o produto com o gengibre ou limão é im-
portante para a prevenção de infecções de vias 
aéreas superiores, principalmente. Além de ser 
fonte de vitaminas, minerais e flavonoides (antioxi-
dantes), o mel é bactericida e ajuda no combate a 
infecções. O alimento é alternativa para a vitamina 
de frutas, o leite, o cereal. Só consuma com mode-
ração, pois ele é rico em carboidratos simples e, 
em excesso, pode engordar.

Castanha-do-Pará 

É fonte importante de selênio, um mineral antioxi-
dante que neutraliza a ação de radicais livres, es-
pécie de lixo produzido pelas células. Também é 
rica em vitamina E, outro antioxidante que previne 
o dano em membranas celulares. Apenas não exa-
gere. O alimento é calórico e o excesso de selênio 
pode provocar intoxicação. Os nutricionistas reco-
mendam comer uma castanha por dia.

 Água 

A boa hidratação do corpo é fundamental para 
manter a imunidade em alta. O organismo huma-
no é composto em sua maior parte por água. Ela é 
essencial para que todas as reações bioquímicas 
ocorram perfeitamente nas células em especial 
quando ficamos doentes. Ingerir uma quantidade 
média de água, que varia de 1,5 litro a 2 litros por 
dia para pessoas normais, ou até mais, caso não se 
tenha restrições, é sempre bom para a saúde.

Gelato

Experimente essa novidade na Cafeteria Cocatrel!

Iogurte com amarena
Morango
Cheesecake de frutas vermelhas
Latte

Mocaccino
Doce de leite

Café
Grand chocolate

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

Parabéns aos produtores que destacaram-se no mês de março de 2020. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 Jose Alair Couto Coqueiral 64.459

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 59.480

3 2859 Estevan Mário de Rezende Reis Carmo da Cachoeira 51.769

4 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 29.422

5 5462 Tarcísio Junqueira Figueiredo Coqueiral 26.278

6 4921 Miguel Archanjo Figueiredo Santana da Vargem 9.137

7 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 8.896

8 24930 Eli Castelar de Araújo Nepomuceno 8.852

9 915 Antônio Rodrigues de Figueiredo Neto Três Pontas 8.265

10 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 7.207

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 18

2 1568 Francisco de Paula Vitor Silva Três Pontas 62

3 5845 Terezinha Silva de Jesus Nepomuceno 90

4 6140 Paulo Henrique Pereira Três Pontas 98

5 2425 Adão Reis Pinto Nepomuceno 103

6 1881 José Alves Modesto Nepomuceno 106

7 29078 Marcelo Aparecido Ferreira Três Pontas 112

8 3158 Vicente Luiz Silvestrini Nepomuceno 115

9 5780 Vitor Sérgio Pereira Nepomuceno 118

10 4916 Célio Vitor de Oliveira Três Pontas 131

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 2

2 5780 Vitor Sérgio Pereira Nepomuceno 2

3 5771 Vander Lucio Spuri Nepomuceno 3

4 18060 Maria de Lourdes Martins Souza Três Pontas 3

5 5845 Terezinha Silva de Jesus Nepomuceno 4

6 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 5

7 4297 Edvaldo Pereira Campos Gerais 5

8 2425 Adão Reis Pinto Nepomuceno 6

9 5485 José Alair Couto Coqueiral 6

10 5320 Joaquim Antônio da Silva Nepomuceno 8

Ranking do leite mar/20
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TÁ NO
MINUTO

COCATRELCOCATRELCOCATREL

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 #85 - Os resultados da Cocatrel em 
2019

Minuto Cocatrel #83 - Os Melhores Cafés Cocatrel 
2019/2020: Fábio Araújo Reis

Minuto Cocatrel #84 - As ações da Cocatrel em
relação ao COVID-19

Minuto Cocatrel #86 - Os novos Montrês Aurora e 
Jasmine



Os reflexos do Coronavírus perante 
os contratos de trabalho

Ainda possível a concessão de férias individuais?

Importante lembrar que as férias são concedidas por 
ato e conforme interesses do empregador, de sorte 
que, nas hipóteses em que o empregado já tenha con-
cluído o período aquisitivo correspondente, poderá o 
patrão determinar o gozo das férias individuais, desde 
que comunicado o trabalhador com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, nos termos da CLT.

Saliento que, em ambos os casos, concessão de férias 
coletivas ou de férias individuais, por se tratar a pan-
demia de motivo de força maior, dispensável a comu-
nicação prévia ao Ministério da Economia, entidade 
sindical e trabalhador, respectivamente.

É legal o afastamento do empregado pelo Banco de 
Horas? 

A lei autoriza acordo, entre empregado e empregador, 
para compensação de horas extras com descanso em 
outro dia.

Logo, se assim contratado pelas partes, poderá o em-
pregador conceder folga compensatória ao emprega-
do que se afastar do serviço por medida de enfrenta-
mento ao Coronavírus, desde que conste do Banco de 
Horas jornada extraordinária já praticada e pendente 
de compensação.

Por outro lado, ao se admitir o quão as medidas de 
contenção à COVID-19 comprometem a produtivida-
de e a produção das empresas, conveniente aplicar o 
regime de recuperação de horas previsto no artigo 61 
da CLT. Ali, autoriza o legislador a prestação de servi-
ços, além do horário normal (máximo de 2 horas di-
árias), para recuperar o tempo de paralisação do tra-
balho resultante de causas acidentais ou por motivo, 
como na hipótese, de força maior. Nesse caso, será 
devido o valor da hora normal de trabalho acrescida 
do adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cen-
to). Porém, o período de recuperação de horas não 
poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias por ano 
e está condicionado à prévia autorização do Ministério 
da Economia, independentemente de acordo ou con-
venção coletiva.
 
Taciana Rosa Figueiredo - Dpto Jurídico Cocatrel

Em fevereiro, foi publicada a Lei nº 13.979/2020, a 
qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância in-
ternacional decorrente do Coronavírus.  Essas, a citar 
como exemplos o isolamento e a quarentena, causam 
impactos nas relações de trabalho, a destacar nas re-
lações que se estabelecem entre empregados e em-
pregadores.

Consoante a norma, ao se admitir o afastamento do 
serviço pelo empregado, como medida de enfrenta-
mento à pandemia, os dias de ausência devem ser 
remunerados pelo empregador, com correspondente 
recolhimento do FGTS e contagem do tempo de ser-
viço (para fins de aposentadoria, por exemplo), carac-
terizada, portanto, a interrupção do Contrato de Tra-
balho.

Por outro lado, importante destacar que a permanên-
cia do vínculo empregatício durante o afastamento do 
trabalhador autoriza o patrão a exigir habitual presta-
ção de serviços na modalidade de teletrabalho, mais 
comum na espécie “home office”, mantidas “em casa” 
todas as condições de trabalho já praticadas “nas de-
pendências do empregador”, como jornada de traba-
lho, períodos de descanso, entre outras.

Inclusive, os meios telemáticos e informatizados de co-
mando, controle e supervisão se equiparam, para fins 
de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos 
de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.
Assim, alguns questionamentos foram levantados, tais 
como:

A concessão de férias coletivas, pelo empregador, se-
ria permitida?

Na tentativa de se evitar a contaminação de trabalha-
dores, é legal a concessão de férias coletivas a todos 
os empregados da empresa ou de determinado (s) se-
tor (es)/departamento (s).

Em contrapartida, de acordo com a legislação vigente, 
deverá o empregador comunicar, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias, o Ministério da Economia 
e a entidade sindical representativa da categoria.

Café com Lei
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O empreendimento cooperativo tem todo o direi-
to de avocar para si a qualificação de ser a mais 
autêntica iniciativa socioeconômica de caráter co-
munitário, notadamente pela conjugação dos seus 
valores e princípios e a sua vocação socioeconô-
mica.

Cooperativa e coletividade local vinculam-se mag-
neticamente, exercendo atração recíproca. Não 
é por outra razão que se diz, por exemplo, que a 
cooperativa de crédito é a instituição financeira da 
comunidade.

Daí que, naturalmente, as cooperativas têm o dever 
de conduzir-se para o desenvolvimento equilibra-
do das próprias comunidades e para o bem-estar 
de suas populações, universo no qual se inserem 
os seus associados (membros), assim, devem res-
peitar as peculiaridades sociais e a vocação eco-
nômica do local, desenvolvendo soluções de ne-
gócios e apoiando ações humanitárias. 

Importante ressaltar que o interesse pela comuni-
dade exige das cooperativas o apoio a projetos e 
soluções que sejam sustentáveis tanto do ponto 

sob o olhar jurídicosob o olhar jurídico

de vista econômico (para a perpetuidade do pró-
prio empreendimento), como sob a ótica social e 
ambiental. 

Como as ações visam, em última instância, aos in-
teresses dos próprios membros, é destes a com-
petência para deliberar sob que diretrizes as ad-
ministrações devem conduzir-se para cumprir essa 
importante orientação doutrinária.

No direito positivo, a recepção dá-se pela combi-
nação do art. 192 da Constituição Federal (coope-
rativas de crédito) com o arts. 3º e 4º, XI, da Lei Co-
operativista, e ainda, especificamente no caso das 
cooperativas de crédito, com o art. 2º, §1º, da Lei 
Complementar 130/09.

Esse conjunto de elementos doutrinários, por in-
vocarem pureza e justiça em seus mais amplos sig-
nificados, eleva o movimento cooperativo em con-
ceito e o legitima como referência organizacional 
ao redor do mundo.

Departamento Jurídico da Cocatrel
Taciana Rosa Figueiredo

INTERESSE PELA COMUNIDADE

As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas
comunidades através de políticas aprovadas pelos membros.
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TRANSPARÊNCIA
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publicado no site no dia 17 de março, mais 
uma vez demonstrando a preocupação da co-
operativa em realizar suas ações com transpa-
rência e dentro dos princípios de governança.

Outra maneira encontrada pela Cocatrel para 
prestar contas aos cooperados, mesmo ainda 
não tendo sido realizada a AGO e visando al-
cançar o maior número possível de associa-
dos, foi através dessa matéria na Revista Coca-
trel, que busca traduzir, de maneira simples e 
clara, os principais indicadores informados nas 
demonstrações contábeis, referentes ao ano 
de 2019, comparando-os a anos anteriores.

Sendo assim, foram definidos alguns indica-
dores principais para que você entenda como 
a cooperativa obteve estes resultados. O Ba-
lanço Patrimonial completo você pode aces-
sar apontando a câmera do seu celular ou o 
aplicativo de leitor de QR code para o código 
abaixo:
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A Cocatrel tem focado suas ações com base 
na transparência e proximidade com o coope-
rado. Sendo assim, por conta das restrições da 
quarentena, que orienta ao isolamento social 
e à não aglomeração, a Assembleia Geral Or-
dinária (AGO), que seria realizada no dia 31 de 
março, precisou ser adiada para a data de 19 
de maio de 2020, devido à impossibilidade de 
reunir os produtores para a prestação de con-
tas, eleição do Conselho fiscal e destinação 
das sobras aos cooperados.

"Chegamos a realizar uma pré-assembleia em 
Carmo da Cachoeira (Carmo da Cachoeira/
Santo Antônio do Amparo)  e estavam previstas 
outras duas, em Nepomuceno (Nepomuceno/
Coqueiral) e Guapé (Guapé/Ilicínea), mas infe-
lizmente não foi possível realizá-las. Contudo, 
mesmo em momentos de crise como este, pre-
cisamos encontrar ferramentas para estarmos 
próximos, garantindo não só a continuidade na 
prestação de serviços aos nossos cooperados, 
como também a segurança para os seus negó-
cios”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presi-
dente da Cocatrel.

Os resultados da Cocatrel em 2019 foram bas-
tante expressivos, considerando que foi um 
ano de bienalidade baixa. A cooperativa fatu-
rou quase R$1 bilhão, comercializou 1.730.000 
(um milhão e setecentas e trinta mil sacas de 

café) e obteve como sobra positiva, mais de 
R$16 milhões que, por sugestão do conse-
lho de administração deverá ter 50% desse 
valor, mais de R$8 milhões, distribuídos aos 
cooperados. 

Para que esses resultados fossem previa-
mente conhecidos e analisados por todos, 
o balanço patrimonial do exercício 2019 foi 



de R$125.373.158 (cento e vinte e cinco milhões, 
trezentos e setenta e três mil, cento e cinquenta 
e oito reais).

O crescimento empresarial sustentável acontece 
quando há o equilíbrio entre alocação de recur-
sos e investimento externo, tanto em mercados, 
quanto na aquisição de novos ativos, gerando 
lucro como consequência de ambos.

A Cocatrel cresceu 22,56% em faturamento e o 
endividamento total apenas 5,75%. O que de-
monstra equilíbrio entre as alocações o de re-
cursos em processos internos e investimento 
externo.
Para entendermos melhor que, apesar do alto 
valor do endividamento da Cocatrel, ele ainda é 
baixo se compararmos com outras cooperativas 
de café da região. Sem citar nomes, um estudo 
comparativo do endividamento geral foi reali-
zado, levando em conta as informações do ba-
lanço apresentadas pelas próprias cooperativas 
à publicação da revista Valor 1000, referentes à 
2018.

O faturamento da Cocatrel em 2019 foi de 
R$988.567.388 (novecentos e oitenta e oito mi-
lhões, quinhentos e sessenta e sete mil e trezen-
tos e oitenta e oito reais), com um crescimento 
de 22,56% em relação à 2018. Vários fatores 
contribuíram para que a cooperativa batesse 
o recorde mesmo em ano de bienalidade bai-
xa, dentre eles, o aumento do faturamento das 
lojas, em decorrência, principalmente, das ven-
das de insumos, aumento das exportações e 
comercialização recorde de cafés, que obteve 
um total de 1.730.860 (um milhão, setecentas e 
trinta mil e oitocentos e sessenta) de sacas co-
mercializadas, o que resultou em um montante 
de R$767.022.639,77 (setecentos e sessenta e 
sete milhões, vinte e dois mil, seiscentos e trinta 
e nove reais e setenta e sete centavos).

Endividamento

O endividamento é utilizado como um indicador 
financeiro que mede a proporção do endivida-
mento da corporação em relação ao total do seu 
ativo (dinheiro em caixa, as duplicatas a receber, 
os estoques de produto, os equipamentos e os 
imóveis) ou, em outras palavras, o quanto dos 
ativos da empresa estão financiados por tercei-
ros. Em 2019, o endividamento da Cocatrel foi 

As quatro maiores cooperativas da região, con-
templando cooperativas com faturamento me-
nor que o da Cocatrel, foram analisadas e, quan-

Coop A Coop B Coop C Cocatrel
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Faturamento

O faturamento corresponde à soma das ven-
das de produtos e/ou serviços em determina-
do período, multiplicado pelo preço de venda 
dos produtos. Ou seja, é tudo o que entra no 
caixa da empresa, a partir da venda de produ-
tos, mercadorias e serviços.

C
A

PA

FATURAMENTO

2017 2018 2019
574.469.194,00 799.951.164,00 980.449.806,00

39,25% 22,56%

ENDIVIDAMENTO

2017 2018 2019
Endividamento total (%) 62,79% 61,86% 67,61%
Endividamento financeiro total (%) 43,93% 38,16 43,64%

Endividamento de longo prazo (%) 8,15% 9,92% 4,40%
Endividamento financeiro de longo 
prazo (%) 1,10% 0,89% 0,33%

NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO GERAL

650,7

434,6

341,6

162,2



RENTABILIDADE

2017 2018 2019

Rentabilidade do capital integralizado (%) 5,82% 28,28% 37,99%

Rentabilidade do patrimônio líquido (%) 2,13% 9,87% 12,91%

Rentabilidade dos ativos (%) 0,79% 3,77% 4,18%

Rentabilidade do faturamento (%) 0,36% 1,35% 1,63%

Fazendo uma análise geral, dividindo esse valor 
igualmente entre os associados, chega-se aos 
resultados abaixo:

Rentabilidade e sobras

Rentabilidade e sobras são indicadores indis-
pensáveis para o acompanhamento dos resulta-
dos de qualquer empresa, independentemente 
de seu porte ou segmento. A partir deles, é pos-
sível verificar qual é o panorama financeiro da 
empresa e, depois, se necessário, desenvolver 

ações para otimizar os processos e promover 
a melhoria da rentabilidade e lucratividade 
do negócio.

Como mostra o quadro a seguir, a Cocatrel 
vem melhorando sua rentabilidade ano após 
ano, garantindo uma sobra de R$16.014.341 
(dezesseis milhões, quatorze mil e trezentos e 
quarenta e um reais).

Em relação às sobras, do valor total 50% vão 
para os fundos de reserva (20%-reserva legal, 
20%- fundo de desenvolvimento e 10%- fates). 
Os outros 50%, R$8.007.171, por sugestão do 
Conselho de Administração e, caso aprovado 
em Assembleia, serão distribuídos em créditos, 
aos cooperados, de acordo com a movimenta-
ção financeira de cada um na cooperativa.

Liquidez

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de 
pagamento da empresa frente a suas obriga-
ções. Sendo de grande importância para a ad-
ministração da cooperativa, as variações destes 
índices devem ser motivos de estudos para os 
gestores.

do compara-se os números, percebemos que a 
Cocatrel está com um endividamento bem me-
nor que as outras, confirmando o seu crescimen-
to sustentável.

Análise do Patrimônio Líquido (PL)

O patrimônio líquido é um dos conceitos mais 
relevantes do balanço patrimonial de uma em-
presa. Faz referência às contas que apontam o 
valor contábil de uma entidade. Para isso, leva 
em consideração capital social, lucros acumula-
dos, fluxo de caixa, entre outros. Simplificando 
um pouco, o patrimônio líquido é o resultado da 
diferença entre os valores do ativo (bens e direi-
tos) e do passivo (obrigações) de uma entidade.
Quando os números apontados no balaço rela-
cionados ao Patrimônio Líquido (PL) são analisa-
dos, percebe-se que há crescimento de todos os 
indicadores (capital social, reservas e sobras).

Levando em conta a liquidez total, o número po-
sitivo deve ser maior que 1. No caso da Cocatrel 
significa que, para cada R$1 (um real) em dívida, 
a cooperativa tem R$1,48 (um real e quarenta e 
oito centavos) para quitar.
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A

PA

2017 2018 2019

Capital social por associado (R$) 7.180,00 7.139,55 7.396,33

Patrimônio líquido por associado (R$) 19.617,71 20.452,76 21.770,50

Faturamento por associado (R$) 115.927,41 149.379,33 172.006,73

EFICIÊNCIA ECONÔMICA FINANCEIRA

2017 2018 2019

Liquidez corrente 1,17 1,24 1,16

Liquidez seca 0,96 1,01 0,92

Liquidez interna 0,46 0,36 0,46

Liquidez total 1,42 1,11 1,48

2019 2018

Patrimônio líquido

Capital social (nota 12) 42.159.078 38.553.582

Reservas de sobras 73.925.602 66.440.259

Sobras acumuladas 8.007.171 5.451.059

124.091.851 110.444.900

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 383.075.559 289.539.882
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Inadimplência

As ações tomadas pela Cocatrel para diminuir 
a inadimplência têm dado certo. Primeiramente 
foi implantada uma política de crédito e cobran-
ça e criado um comitê de crédito. Além disso, a 
troca do modelo de comercialização das feiras 
do financeiro para o barter fez com que a ina-
dimplência diminuísse consideravelmente, de 
55% para 1.5%, devido ao fato do produtor po-
der utilizar o café como pagamento, o que faci-
litou bastante. O consumo nas lojas e a Unimed 
ainda possuem atrasos que elevam esse índice, 
mas a Cocatrel tomou medidas como o bloqueio 
das compras nas lojas após 45 dias de atraso e 
exclusão do plano de saúde com mais de duas 
parcelas vencidas. O Plano de Fidelidade tam-
bém é uma maneira de beneficiar o produtor 
adimplente, com descontos em aquisições e nos 
serviços da plataforma Cocatrel.

A ideia de publicar previamente as demonstra-
ções financeiras é a de que o cooperado conhe-
ça antecipadamente os números, os analisem e 
façam seus questionamentos. Sendo assim, al-
gumas dúvidas foram levantadas por alguns co-
operados, são elas:

1) Porque houve um aumento considerável dos 
encargos trabalhistas?

Primeiramente não são encargos trabalhistas, 
são obrigações trabalhistas e previdenciárias. O 
aumento de 25% é reflexo, principalmente, do 
pagamento do acordo coletivo retroativo, que 
foi realizado em 2019. As negociações do dis-
sídio são realizadas entre o sindicato dos cola-
boradores e a OCEMG e, especificamente nessa 
negociação, referente à 2018, o acordo demorou 
9 meses para sair e o valor acordado (aumento 

de 4,3%) precisou ser pago retroativamente, o 
que impactou a folha. Além disso aconteceram 
acertos do PDVA (Programa de Demissão volun-
tária dos Aposentados) que também teve im-
pacto nesse resultado.

2) Houve um aumento significativo das dívidas 
dos cooperados junto à cooperativa e da coo-
perativa com os fornecedores, por que isso se 
deu?

Um dos papéis fundamentais da Cocatrel é au-
xiliar o cooperado a melhorar a gestão de suas 
propriedades. Foi pensando nisso que o barter 
foi implantado na cooperativa, uma vez que, 
além de facilitar o pagamento pelo produtor, 
que pode utilizar o café como moeda, ele o aju-
da no planejamento do seu custo de produção, 
porque, por se tratar de uma modalidade futura, 
além de conseguir boas condições no preço, o 
produtor garante a utilizaçã o dos insumos na 
hora certa e consegue fazer um melhor planeja-
mento de sua safra, pois já sabe o quanto da pro-
dução será destinado aos insumos. Entendendo 
isso, os cooperados da Cocatrel passaram a dar 
preferência ao barter, que se tornou modalida-
de de comercialização exclusiva nas feiras de 
negócios da cooperativa. Como já explicado an-
teriormente, a cooperativa também é beneficia-
da pela modalidade porque ela inadimplência é 
muito menor que em relação à comercialização 
com pagamento financeiro.

Portanto, respondendo à pergunta, o barter está 
relacionado com isso. A cooperativa negocia e 
compra os insumos dos fornecedores, finan-
ciando o cooperado para que ele possa pagar 
as suas aquisições justamente quando têm mais 
condições, que é na safra do ano seguinte. Essa 
dívida é, portanto temporária mas, no balanço, é 
carregada de um ano para o outro.



 

 

Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda. 

www.cocatrel.com.br 

EDITAL DE CANCELAMENTO E CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 Marco Valério Araújo Brito, Diretor Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda., 

vem, através do presente edital, comunicar, em virtude da atual situação excepcional advinda da propagação da      

COVID-19 e seguindo as determinações emanadas dos Decretos do Município de Três Pontas nº 11.112 (de 16/ 03/ 2.020) 

e nº 11.121 (de 20/ 03/ 2.020); dos Decretos do Estado de Minas Gerais nº 47.886 (de 15/ 03/ 2.020) e nº 47.891 (de   

20/ 03/ 2.020); da Deliberação Estadual do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 8, de 19/ 03/ 2.020; da Lei Federal                

nº 13.979 (de 06/ 02/ 2.020); das Portarias do Ministério da Saúde nº 188 (de 03/ 02/ 2.020), nº 356 (de 11/ 03/ 2.020) 

e nº 454 (de 20/ 03/ 2.020); e da Portaria Interministerial nº 05 (de 17/ 03/ 2.020), que foi adiada a Assembleia Geral 

Ordinária agendada, originalmente, para ser realizada em 31/ 03/ 2.020 (conforme anterior edital de convocação 

publicado na página 07 da edição nº 2128, de 07/ 03/ 2.020, do jornal “Correio Trespontano”), convocando-se, neste 

ato, os senhores associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia                       

19 de maio de 2.020, na sede da COCATREL, localizada no centro da cidade de Três Pontas/MG, no nº 110 da Rua 

Bento de Brito, em primeira convocação, às 15:00hs., com a presença de dois terços do número de associados em 

condições de votar, em segunda convocação, às 16:00hs., com a presença de metade mais um dos associados e, em 

terceira e última convocação, às 17:00hs., com a presença de, no mínimo, dez associados, com intuito de deliberarem 

sobre a seguinte ordem do dia: 

• Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 

compreendendo: 

a) Relatório de gestão; 

b) Balanço; e 

c) Demonstrativo das sobras apuradas; 

• Destinação das sobras apuradas;  

• Convalidação da prorrogação excepcional dos mandados dos atuais conselheiros fiscais para final do mês 

de maio de 2.020; e 

• Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para um mandato excepcional que irá vigorar de junho/2.020 

a março/2.021. 

Para efeito de cálculo do quórum de instalação da assembleia objeto do presente edital, informa-se que o 

número de associados existentes nesta data é 6.010. 

Três Pontas, 24 de Março de 2.020. 
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O produtor pede equilíbrio na  
nutrição e redução da bienalidade. 
O negócio pede mais rentabilidade.
A indústria pede mais qualidade de bebida. 
Para tudo isso, você tem uma resposta:  
Programa NossoCafé Yara. 

O mercado pede um novo café: o seu. Por isso, o Programa NossoCafé Yara 

oferece uma nutrição completa para todo o ciclo do cultivo. Antes, durante e depois da colheita.  

Com ele, você aumenta a produtividade da lavoura e garante um café mais saboroso e de qualidade 

superior. Peça a visita do consultor Yara e veja como ter um café que o mercado procura.  

Saiba mais em nossocafeyara.com.br.

O mercado pede  
um novo café: o seu.

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.

quando ocorrerá, onde e como ela será feita. 5) Por fim, 
em muitos casos, há problemas na implementação da 
mudança e a incapacidade de alinhar a organização 
como um todo, o que inclui estrutura, sistemas, tecnolo-
gia, competências essenciais, habilidades e cultura. Isso 
acaba prejudicando o processo. Em alguns casos, che-
ga-se a ter uma rebelião dos funcionários, geralmente 
liderados pelos mais antigos.

Para superar a resistência à mudança, recomenda- se 
seguir alguns passos. O primeiro deles é criar a neces-
sidade da mudança. É preciso explicar o motivo da mu-
dança. O segundo passo é criar uma visão clara e con-
vincente de onde se pretende chegar. Também é vital 
que ocorra uma coalizão administrativa, uma espécie de 
aliança forte e comprometida que inclua a alta gerência. 
A comunicação também é vital e deve ser feita o tem-
po todo. Simplificações, uso de metáforas, analogias e 
exemplos, repetição, ação conforme o discurso, abor-
dagem explicita dos problemas e saber ouvir fazem 
parte desse processo. Alcançar resultados no curto pra-
zo também é importante. Resultados rápidos apoiam a 
tomada de decisão e ajudam a convencer os incrédulos 
ou resistentes. Por fim, é fundamental gerar a participa-
ção das pessoas. Participação gera comprometimento e 
estimular o debate é uma ferramenta fundamental para 
se chegar aos objetivos.

Enfim, a mudança é uma realidade e cabe às empre-
sas, por meio de sua liderança, conduzir e gerenciar os 
processos de mudança. A mudança é necessária ao de-
senvolvimento organizacional e ocorrem para mudar o 
cenário do mercado ou para adaptar-se às novas condi-
ções do mercado. Sobre as motivações para a mudan-
ça, pode-se dizer que são duas: é a ambição de estar à 
frente ou o medo de ficar para trás que estimula a reno-
vação e a transformação das empresas.

Gestão da mudança
por Lúcio Caldeira

A capacidade de mudança de uma organização é 
um dos fatores mais importantes para o seu sucesso 
a curto e longo prazos. De fato, a mudança tornou-
-se cada vez mais necessária visto que o ambiente 
competitivo é caracterizado por duas grandes fren-
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tes que forçam as empresas a mudar. Primeiro, ocorrem 
mudanças no ambiente externo da empresa, composto 
por concorrentes, novos entrantes, produtos substitu-
tos, fornecedores, compradores, consumidores finais 
e variáveis do macro-ambiente, tais como economia, 
política, cultura, natureza, tecnologia e demografia. Tais 
mudanças forçam as empresas a mudar, visto que a es-
tratégia requer adaptações constantes para a perpetu-
ação do negócio.

Segundo, em todos os setores, percebeu-se um acirra-
mento da competição, causado tanto pelo aumento do 
número de concorrentes, como também pela redução 
da diferenciação tangível entre os produtos e serviços 
oferecidos aos consumidores. Essas duas características 
geraram o seguinte dilema: para continuarem competi-
tivas, cabe às organizações criar a mudança ou seguir a 
mudança. Sem isso, o caminho tende a ser a falência do 
negócio.

Entretanto, apesar da necessidade da mudança, o que 
percebe-se, de modo geral, é a dificuldade nos proces-
sos de mudança, visto que as pessoas que deveriam 
mudar resistem teimosamente no processo. Basica-
mente, a resistência à mudança ocorre em função de 
cinco motivos. 1) As pessoas tendem a crer inicialmente 
em resultados negativos associados ao desconhecido, 
percepção de perda de liberdade, de autoridade, de 
status, de condições de trabalho e até de dinheiro. 2) 
Há também o medo de mais trabalho e menos recom-
pensas e oportunidades. 3) Para mudar é preciso mudar 
hábitos, e isso tiras as pessoas da zona de conforto. 4) 
Ocorre com frequência problema ou falta de comuni-
cação e as pessoas não sabem o porquê da mudança, 



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

O mercado pede um novo café: o seu. Por isso, o Programa NossoCafé Yara 

oferece uma nutrição completa para todo o ciclo do cultivo. Antes, durante e depois da colheita.  
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O mercado pede  
um novo café: o seu.



Quando Lucas entrou na faculdade pensou que nunca trabalharia com café. Porém, depois de 
sua formatura, ele decidiu passar um tempo na fazenda com seus pais e aí tudo mudou. Sua 
paixão por produzir cafés especiais o fez abandonar a Engenharia Mecânica e concentrar-se na 
cafeicultura. 

Durante os meses de colheita na fazenda Estreito, Lucas ajuda seu pai, Antônio, e outros dois 
colaboradores. A colheita é feita manualmente, porque as plantações de café ficam em altas 
inclinações e o transporte é feito por um pequeno trator que possuem na fazenda. 

Todo o processo de pós-colheita é feito por via seca. Nos primeiros 3 dias após a colheita do 
café, Lucas deixa o café secar no pátio e os leva a um secador, que é abastecido com lenha. 

Lucas produz café especial desde 2016 e está cada vez mais motivado a buscar excelência e 
reconhecimento por seu trabalho.

Lucas Natanael Moreira
Fazenda Estreito (Ilicínea - MG)

Variedade: Arara
Altitude: 1.160m 
Café doce e frutado, com notas de limão.
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Quando ainda criança Carlos Henrique já observava seu pai trabalhar nas lavouras de café. Na 
medida em que foi crescendo e, junto com seus irmãos, começou a ajudar seu pai na adminis-
tração da propriedade da família. 
 
Carlos Henrique foi adquirindo experiência e, com muito esforço e trabalho, comprou sua pe-
quena fazenda. Ao longo dos anos, ele está buscando novas técnicas de cultivo, melhoramento 
de pós-colheita e qualificação profissional, visando sempre a produção de lotes de café de 
altíssima qualidade.

Carlos Henrique Teodoro
Fazenda do Serrano (Ilicínea - MG) 

Variedade: Paraíso MG2
Altitude: 1.045m
Café doce e frutado, com notas de frutas maduras, como 
pêssego em calda.
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     O que é o café fermentado?

“A fermentação do café consiste na degradação 
natural da polpa e da mucilagem do fruto realiza-
da por microrganismos. Como resultado desta de-
gradação, são produzidos ácidos, ésteres e outros 
metabólitos que podem interferir no sabor e aro-
ma da bebida final.” explica a professora e pesqui-
sadora da Universidade Federal de Lavras, Rosane 
Schwan.

Todos os grãos recém-colhidos passam pelo pro-
cesso de fermentação naturalmente, mas pesqui-
sadores descobriram como intensificar o processo, 
adicionando mais microrganismos através da ino-
culação durante as etapas de pós-colheita.

Qual o diferencial dos grãos fermentados?

As pesquisas foram feitas em diversas regiões do 
país, gerando resultados diferentes. O que foi co-
mum em todos as regiões foi o aumento da quali-
dade final. 

“Esse aumento foi representado, em alguns casos, 
por uma maior acidez cítrica, em outros, repre-
sentado por uma maior acidez málica. Em deter-
minadas regiões, o café se apresentou mais acho-
colatado, mais intensificado no gosto, no corpo e 
também na bebida final”, explicou a professora.
Essa diferença nos resultados é normal e esperada, 
já que os resultados do processo variam de acordo 
com as condições climáticas, as variedades culti-
vadas e a condução da fermentação que também 
influenciam nos resultados finais.

Café fermentado:
entenda como funciona

O processo de fermentação permite ao produtor 
uma produção totalmente controlada e padroniza-
da, assim ele pode reproduzir os bons resultados 
ano após ano.

O mercado está buscando, cada vez mais, os cafés 
com sabores diferentes. Isso abre espaço para os 
produtores atenderem à essa demanda com faci-
lidade. A alta qualidade dos grãos contribui para 
que a saca e os incrementos tenham preços mais 
altos.

“Pelo o que pesquisamos e sentimos do mercado, 
existe uma abertura aos ‘novos cafés”, reforçou Ro-
sane sobre o mercado de café fermentado.

Ainda segundo a professora Rosane, os custos do 
processo de fermentação não são altos. O valor 
para o processo de inoculação das leveduras, so-
mado ao valor de investimento na infraestrutura 
necessária, como tanques para inoculação, é baixo 
(Imagem 1 e 2).

Imagem 1- Café Cereja Descascado em fase de secagem após 
ser submetido ao processo de fermentação controlada.34 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 37
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A professora ainda acrescenta: “Acredito que isto 
será muito bem visto pelos produtores, porque 
existe uma busca, uma carência por inovações que 
resultem no aumento da rentabilidade do seu ne-
gócio”.

As pesquisas iniciais foram relacionadas ao isola-

mento dos microrganismos, onde foram testa-
das e identificadas as espécies predominantes 
e aquelas que poderiam ser benéficas para o 
café. Testaram, também, em pequenas escalas, 
quais espécies poderiam agregar valor ao grão.

Agora, os testes confirmatórios estão sendo 
aplicados em campo e a escala aumenta grada-
tivamente à medida que as pesquisas avançam. 
Já é possível provar que os cafés fermentados 
que passaram por um processo de inoculação 
de leveduras têm um valor agregado e, segun-
do a professora, “pode revolucionar o mercado 
em termos de qualidade, em termos de preço e 
de sabor” mas é sempre importante um espe-
cialista acompanhando todo o processo.
Na Cocatrel temos a coffee hunter Iandra, que é 
especialista na pós colheita de café.

Referência: Por dentro do Agro, Jéssica Mar-
ques. Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira- 
Departamento Técnico Cocatrel

Imagem 2- Controle da temperatura durante a fermentação 
do café.
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ÍNDICE
DE

CHUVAS
Dados comparativos (em mm³)

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

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

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

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

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

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

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

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
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Deixar o solo das lavouras de café completamente 
limpo não é a melhor opção para manter o cafezal 
bem nutrido e evitar perdas na produção em de-
corrência do déficit hídrico. A utilização de cober-
tura morta com recursos internos da propriedade 
pode ser uma excelente alternativa para manter 
a conservação do solo e ampliar a infiltração de 
água.
 
Uso dos recursos internos da propriedade

A cobertura morta é qualquer resto vegetal que 
você coloca na lavoura. Um dos resíduos mais utili-
zados é a palha do café, resíduo que não pode ficar 
nas unidades de secagem e precisa de destinação 
correta por questões ambientais. Outra vantagem 
é que a palha de café fornece potássio a lavoura, 
nutriente essencial ao cafeeiro.

Outros resíduos gerados de forma bastante eleva-
da e que podem ser distribuídos no meio da la-
voura são os da poda ou desbrota do café.  Além 
de proteger o solo e economizar água, a cobertura 
morta proporciona a reciclagem de nutrientes no 
solo. “A planta absorve nutrientes do solo, que são 
devolvidos por meio da casca do café e dos restos 
vegetais, que se decompõem e fornecem novos 
nutrientes para as plantas. Com isso, você vai ter 
uma proteção do sistema radicular e consequen-
temente uma nutrição melhor para o seu cafeeiro”, 
explicou o extensionista do Incaper, João Luis Pe-
rinni.

Ele acrescentou ainda que o produtor deve verifi-
car, por meio de análise de folha e solo, se há ne-
cessidade de complementação de nutrientes. “Um 
dos benefícios da cobertura morta é que a matéria 
orgânica ajuda a diminuir o investimento do pro-
dutor em adubo”, ressaltou o extensionista.

as lavouras da família se mantiveram e até supera-
ram a produtividade em relação a dos agricultores 
que não utilizam a cobertura morta, mesmo em um 
período de grande déficit hídrico na região da pro-
priedade.

“Os solos da nossa região foram erodidos e a ca-
pacidade de infiltração de água reduziu muito. Por 
isso, é importante colocar cobertura morta ou co-
bertura viva e fazer alguma proteção desse solo 
para que a chuva não escorra e se perca. A água 
infiltrada vai abastecer o lençol freático, o qual vai 
dar perenidade às nascentes”, explicou João Luís.
Ele destacou o trabalho de conscientização dos 
agricultores em relação à conservação de água e 
solo. “Os produtores achavam que tinham que dei-
xar o solo das lavouras limpo igual ao quintal da 
própria casa. Isso foi acabando com a infiltração da 
água. Porém, é preciso entender que mato no meio 
do café é totalmente diferente de café no meio do 
mato. Tem que ter mato no meio do café. Se o agri-
cultor mantiver o mato baixo, controlado só traz be-
nefícios para a lavoura”, explicou João Luís.

Cobertura morta entre o café:
uma alternativa para a conservação 

de solo e água
Outra grande vantagem da cobertura morta é o 
maior armazenamento de água nos períodos de 
seca.  De acordo com o agricultor Edney Acerb, 
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Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
quando disponíveis e apropriados. Registros MAPA: Abacus® HC nº 9210, 
Cantus® nº 07503, Comet® nº 08801, Opera® nº 08601, Tutor® nº 02908, 
Orkestra® SC nº 08813, Fastac® 100 nº 002793, Nomolt® 150 nº 01393, 
Verismo® nº 18817, Heat® nº 01013 e Finale® nº 0691.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

Com as soluções BASF, você consegue mais da sua lavoura de café: 
mais proteção, mais produtividade e mais resultados.
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Seu Legado de Café com 
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AF_65.150.217.814-Anuncio Café Rev.Cocatel_20x25.pdf   1   17/07/19   17:50



vencível contra gripes e resfriados. Além disso, por 
conter também vitaminas do complexo B, o sistema 
imunológico como um todo é beneficiado.

Melhora a saúde dos olhos – a vitamina A é conhecida 
por aumentar a visão noturna. Como o mamão conta 
com uma grande quantidade deste componente, ele 
é considerado um ótimo aliado da saúde dos olhos.

Deixa a pele mais bonita – o betacaroteno e o licope-
no do mamão são responsáveis pela cor do alimento e 
contribuem para uma pele mais saudável. Além disso, 
o betacaroteno pode ser convertido em vitamina A, 
responsável por diversas outras características bené-
ficas da fruta.

Ajuda a emagrecer – além de saboroso, o mamão é 
leve: cada 100 gramas da fruta soma apenas 39 calo-
rias. Por este motivo, ele pode ser incluído em dietas 
de redução de peso e consumido in natura, combina-
do a cereais, iogurtes e outras frutas, ou em bolos, cal-
das e geleias.

Aumenta a resistência dos ossos e combate a fadiga 
– o mamão contem cálcio e fósforo. O primeiro é co-
nhecido por fortalecer os ossos e combater a osteopo-
rose, e o fósforo, por ser um tônico contra o cansaço.

Contribui para a cicatrização – o ácido ascórbico, ou 
vitamina C, auxilia na cicatrização de ferimentos pois 
melhora a capacidade da pele de se regenerar.

Ajuda a manter o colesterol – por ser rico em pectina, 
um polissacarídeo que ajuda a reduzir a absorção de 
gorduras, o mamão pode ser consumido a fim de nor-
malizar as taxas de colesterol no organismo.

Uso das sementes desta fruta – para aumentar ainda 
mais o poder laxativo do mamão, suas sementes tam-
bém podem ser consumidas ao natural ou secas e mo-
ídas em molhos, misturadas com mel ou batidas em 
um suco de frutas.

Fonte: conquistesuavida.com.br

O mamão é considerado um "remédio caseiro". O que 
muita gente não sabe é que a fruta é uma importante 
fonte de vitamina C, contendo até 10 vezes mais deste 
componente do que a laranja, sempre colocada como 
a grande fornecedora da substância.

Além da vitamina C, o mamão também possui grandes 
quantidades de licopeno e betacaroteno, componen-
tes que beneficiam a saúde da pele, da visão e do co-
ração, além de diversos outros nutrientes.

Veja os poderes do mamão para a saúde:

Mamão
abacate, ameixa, banana-

-maçã, caqui, cidra, jaca, kiwi, 
maçã, mamão, pera, tangerina 

e uva

alface, alho-poró, almeirão, 
catalonha, escarola e repolho

abóbora, abrobrinha, berin-
jela, beterraba, cará, chuchu, 

gengibre, inhame, nabo, pepi-
no e tomate

Frutas verduras legumes
É ÉPOCA DE QUE?
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Faz bem à digestão e melhora o fluxo intestinal – o 
mamão é rico em fibras, característica que por si só 
já facilita o trânsito intestinal, além de possuir compo-
nentes que facilitam a digestão, como a papaína e a 
quimiopapaína, que, além de serem anti-inflamatórias, 
são as enzimas que digerem as proteínas.

Combate os radicais livres – rico em vitamina A, o ma-
mão possui antioxidantes que retardam o envelheci-
mento e previne a manifestação de doenças.

Fortalece o sistema imunológico – a combinação 
da vitamina A à vitamina C constitui uma dupla in-
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Os brasileiros acham que o mundo todo presta, 
menos o Brasil. Parece que é um vício falar mal 
do Brasil. Todo lugar tem seus pontos positivos 
e negativos, mas ,no exterior, eles maximizam 
os positivos, enquanto no Brasil se maximizam 
os negativos. Aqui, na Holanda, os resultados 
das eleições demoram horrores, porque não há 
nada automatizado.

Só existe uma companhia telefônica e pasmem! 
Se você ligar, reclamando do serviço, corre o risco 
de ter seu telefone, temporariamente, desconec-
tado.
 
Nos Estados Unidos e na Europa, ninguém tem o 
hábito de enrolar o sanduíche em um guardana-

O QUE UMA ESCRITORA HOLANDESA 
FALOU DO BRASIL
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po – ou de lavar as mãos, antes de comer. Nas pa-
darias, feiras e açougues europeus, os atenden-
tes recebem o dinheiro e com a mesma mão suja 
entregam o pão, ou a carne.
 
Em Londres, existe um lugar famosíssimo que 
vende batatas fritas enroladas em folhas de jornal 
– e tem fila na porta.
 
Na Europa, não-fumante é minoria. Se pedir mesa 
de não-fumante, o garçom ri na sua cara, porque 
não existe. Fumam até em elevador.
 
Em Paris, os garçons são conhecidos por seu mau 
humor e grosseria e qualquer garçom de bote-
quim no Brasil podia ir pra lá dar aulas de ‘Como 
conquistar o Cliente’.
 
Você sabe como as grandes potências fazem para 
destruir um povo? Impõem suas crenças e cultura. 
Se você parar, para observar, em todo filme dos 
EUA a bandeira nacional aparece, e, geralmente, 
na hora em que estamos emotivos.
 
Vocês têm uma língua que, apesar de não se 
parecer quase nada com a língua portuguesa, é 
chamada de língua portuguesa, enquanto que as 
empresas de software a chamam de português 
brasileiro, porque não conseguem se comunicar 
com os seus usuários brasileiros através da língua 
Portuguesa.
 
Os brasileiros são vítimas de vários crimes contra 
a pátria, crenças, cultura, língua, etc. Os brasilei-
ros mais esclarecidos sabem que têm muitas ra-
zões para resgatar suas raízes culturais.
 
Os dados são da Antropos Consulting:
1. O Brasil é o país que tem tido maior sucesso no 
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combate à AIDS e de outras doenças sexualmen-
te transmissíveis, e vem sendo exemplo mundial.
 
2. O Brasil é o único país do hemisfério sul que 
está participando do Projeto Genoma.

 3. Numa pesquisa envolvendo 50 cidades de di-
versos países, a cidade do Rio de Janeiro foi con-
siderada a mais solidária.
 
4. Nas eleições de 2000, o sistema do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) estava informatizado em 
todas as regiões do Brasil, com resultados em me-
nos de 24 horas, depois do início das apurações. 
O modelo chamou a atenção de uma das maiores 
potências mundiais: os Estados Unidos, onde a 
apuração dos votos teve que ser refeita várias ve-
zes, atrasando o resultado e colocando em xeque 
a credibilidade do processo.
 
5.. Mesmo sendo um país em desenvolvimento, 
os internautas brasileiros representam uma fatia 
de 40% do mercado, na América Latina.
 
6. No Brasil, há 14 fábricas de veículos instaladas 
e outras 4 se instalando, enquanto alguns países 
vizinhos não possuem nenhuma.
 
7. Das crianças e adolescentes entre 7 a 14 anos, 
97,3% estão estudando.
 
8. O mercado de telefones celulares do Brasil é o 
segundo do mundo, com 650 mil novas habilita-
ções, a cada mês.
 
9. Na telefonia fixa, o país ocupa a quinta posição 
em número de linhas instaladas.
 
10. Das empresas brasileiras, 6.890 possuem cer-
tificado de qualidade ISO- 9000, maior número 
entre os países em desenvolvimento. No México, 
são apenas 300 empresas e 265, na Argentina.
 

11. O Brasil é 1º maior mercado de jatos e he-
licópteros executivos do mundo.
 
Por que vocês têm esse vício de só falar mal 
do Brasil?
 
1. Por que não se orgulham em dizer que o 
mercado editorial de livros é maior do que o 
da Itália, com mais de 50 mil títulos novos, a 
cada ano?
 
2. Que têm o mais moderno sistema bancário do 
planeta?
 
3. Que suas agências de publicidade ganham os 
melhores e maiores prêmios mundiais?
 
4. Por que não falam que são o país mais empre-
endedor do mundo e que mais de 70% dos brasi-
leiros, pobres e ricos, dedicam considerável parte 
de seu tempo em trabalhos voluntários?
 
5. Por que não dizem que são hoje a terceira 
maior democracia do mundo?
 
6, Por que não lembram que o povo brasileiro é 
um povo hospitaleiro, que se esforça para falar a 
língua dos turistas, gesticula e não mede esforços 
para atendê-los bem?
 
Por que não se orgulham de ser um povo que faz 
piada da própria desgraça e que enfrenta os des-
gostos sambando?
 
É! O Brasil é um país abençoado, de fato. Bendito 
este povo, que possui a magia de unir todas as 
raças, de todos os credos.
 
Bendito este povo, que sabe entender todos os 
sotaques. Bendito este povo, que oferece todos 
os tipos de climas para contentar toda gente. 
Bendita seja, querida pátria chamada Brasil!!
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- Vende-se carro A5X Mitsubishi 2.0 ano 2013/2014. Ótimo estado de conser-
vação. Único dono. Tratar (35) 9 9971-7780. Lourdes.

- Vende-se Fábrica de Tijolos Furados. Cerâmica montada com 03 fornos pra 
queima, 04 estufas de secagem, maquinários revisados e tudo em funciona-
mento. Terreno com 12.600 m2 situada em Nepomuceno bairro industrial 
Cleyde Alves Vilela ao lado da Cocatrel. 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

- Colhedeira de forragens S250, Prêmio II. Tratar com Eliana: (35) 99979-1107.

- Vagão forrageiro SIAF, 16 m³, com depósito de ração para 1.4 tonelada. Tratar com 
Eliana: (35) 99 979-1107.

- Bomba Shineider,  4CV, monofásica, zero, ainda na caixa. Tratar com Eliana: (35) 
99 979-1107.

- Caminhonete Strada, prata, 1.4 fire, cabine estendida, ano 2010, um só dono (Pe-
reirão). Valor: R$21.000,00. Encontra-se em ótimo estado de conservação, com 4 
pneus novos, bateria nova e todos os impostos pagos em cota única. Tratar (35) 
99943-2255.

- Duas glebas, unidas, de terra – 122 ha, sendo uma gleba de 4 ha de café, o resto 
formado em pastagens braqueirão, cercada de água de queda natural.  A outra, 
com 1.42 ha – formado de pastagens. É possível que sejam plantados aproxima-
damente 12 alqueires de café. A propriedade fica a 5km de Santana da Vargem 
– estrada para Coqueiral. Tratar: (35) 99931-1263.

- Vende- se um sitio com 58 hectares a 17 km de Três Pontas com 30.000 pés de 
café produzindo, o restante com ótimas pastagens. Casa de colono, casa-sede com 
varanda, 3 quartos e 1 suite, 15 cavalos de energia, com terreiro acimentado, tulha. 
Interessados podem entrar em contato com Raquel pelo telefone (35) 9 9805-2442

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

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

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

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

-Apartamento em Três Pontas com área de 180m², novo, na Av. Oswaldo Cruz, 110 
mesmo prédio loja Lounge, com 3 suítes, 4 banheiros, cozinha ampla, elevador, 
garagem para dois carros. Valor R$700.000,00. Tratar 99965-5518.
 
-Motor de Popa-Haupt-SL.Eletronic 7, 5HP, completo, revisado. Valor R$870,00.
Tratar 99925-4275.
    
-Abanadeira de café seminova marca Pinhalense. Tratar 99906-5863. 
 
-Apartamento em Três Pontas, na Av. Oswaldo Cruz em frente à Real Veículos, recém 
construído, 120m² de construção, possui elevador e garagem para 2 carros. Aceita-
-se troca em terrenos ou veículos. Tratar com Paulo: 99971-5364.  

 - Chupim motor 5 cavalos, de 9 polegadas, ano 2014, super conservado. Tratar com 
João Paulo Tiso no telefone: 99911-5639.

-Abanador de Café marca Pinhalense tipo AB3, ano 2008. Valor R$6.500,00. Tratar 
(35) 99906-5863.   

- Mudas de Café em geral. Aceita-se encomendas. Tratar 99971-5245 ou 3265-6693.

- Casa em Três Pontas, situada na  Rua XV de novembro, 537, Catumbi, terreno de 
438,28 m², com área construída de 171 m². Tratar com Carlos 3266-2348 ou 99133-
2001.
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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.

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

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

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

-Trator Agrale 4100 com carreta, capacidade 1,7m³, com roçadeira lavrale. 
Tratar 99925-4275.

- Casa em Alfenas com terreno de 400m², área construída de 80m², R. Fran-
cisco Esteves, 127, bairro Bosque dos ipês, próximo ao supermercado Alvo-
rada. Troca-se por sítio na região de Alfenas, Campos Gerais ou Três Pontas. 
Falar com João Ribeiro (Dão) no telefone: 35 98713-7404.

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

ALUGA-SE

- 2 Casas em Varginha uso comercial, sala, 3 quartos, banheiro, copa, cozi-
nha e garagem 2 carros, área de serviço. Av Manoel Diniz, 600 e 709 - Indus-
trial JK. Tratar 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 Professor Moraes, 501, 
apto 104. 3 quartos. Fone 3265-2451 (próximo ao Pátio Savassi)

- 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

COMPRA-SE

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

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

- Topografia em geral - Medição de fazendas, sítios e lotes. Georreferen-
ciamento 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, limite 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 completo. Tratar 9 9939-7083 



Curso de extensão

CAFÉS ESPECIAIS:
GESTÃO DA QUALIDADE

Mais informações com Amanda pelo e-mail avalenzi@cocatrel.com.br
ou pelos telefones 35 3266-8281 ou 35 99960-0779.

Se você se inscreveu e ainda não recebeu o boleto de matrícula,
entre em contato pelos mesmos telefones.

INSCRIÇÕES ABERTAS

2020

em parceria com o Grupo Unis

VAGAS LIMITADAS




