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Estamos vivendo um momento crítico de 
reflexão e mudanças com a pandemia do 
coronavírus. Uma crise sem precedentes 
no mundo atual, que revelou o quão vul-
neráveis podemos ser caso não esteja-

mos preparados para as transformações inesperadas e disrupti-
vas que, provavelmente, marcarão o início de uma nova era.

No último mês vimos crescer a necessidade do trabalho e da 
prestação de serviços remotos. A cultura da Cocatrel, até aqui, 
ainda era muito analógica, com serviços essenciais prestados 
apenas presencialmente, por isso foi preciso nos adaptarmos 
para que a cooperativa não parasse. Todos os setores da Cocatrel 
continuaram funcionando bem, não paramos por um só dia de 
comercializar café, e criamos soluções para que o cooperado pu-
desse resolver tudo de casa, como o delivery nas lojas, pagamen-
tos e recebimentos eletrônicos e solicitação de acesso ao Portal 
do Cooperado, com segurança, sem precisar ir até a cooperativa.

Aliás, o Portal do Cooperado é uma excelente ferramenta e faci-
lita muito a vida do produtor, pois através dele é possível emitir 
nota fiscal de transporte de café, vender o café, solicitar adianta-
mento, consultar classificação e resultados de análises de solo e 
folhas, dentre outras funcionalidades. O departamento de TI está 
trabalhando bastante para deixar o Portal ainda melhor e imple-
mentar outros serviços como o pagamento da conta consumo da 
loja. 

A colheita chegou e a Cocatrel está preparada para esta safra de 
ano com bienalidade alta e boas expectativas. Nossos armazéns 
já estão recebendo cafés e abrimos dois novos pontos de rece-
bimento para atender melhor os cooperados: Varginha e Três 
Corações. Agora são 12 armazéns, mantendo o compromisso de 
estarmos mais próximos, garantindo segurança, agilidade e re-
dução de custos. 

Enfim, esta edição da Revista Cocatrel traz orientações importan-
tes ao produtor sobre a safra que está começando agora. Que 
estes tempos difíceis de pandemia passem logo e que todos te-
nhamos ótimas colheitas.

Fiquem bem e boa leitura!

Marco Valério Araújo Brito 
Presidente da Cocatrel
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COCATREL TRANSFORMA:COCATREL TRANSFORMA:
implantação do SAP entra em nova faseimplantação do SAP entra em nova fase

A fase “Explorar” começa a desenhar os processos, como serão
executados e envolve a integração e participação dos colaboradores

O nome escolhido para o projeto de implantação do 
novo ERP (sistema de planejamento da gestão empre-
sarial), SAP , na cooperativa, foi Cocatrel Transforma, 
isso porque essa mudança de sistema vai colocar a 
Cocatrel em um outro patamar de gestão e prestação 
de serviços, melhorando os processos de negócios e 
incorporando as melhores práticas de governança e 
compliance oferecidas para a cultura do trabalho e 
para que os processos internos da cooperativa tor-
nem-se mais robustos e mais transparentes.

Segundo Leiner Marchetti, gerente de Projetos e Pro-
cessos da Cocatrel, “o novo sistema reunirá todos os 
dados em um banco de dados único, o que vai influen-
ciar positivamente nas tomadas de decisões dos ges-
tores, pois eles terão dados muito mais fidedignos e 
com bastante qualidade para serem analisados”.

A implantação do SAP é estruturada com base na me-
todologia Activate, que prevê quatro fases até a fina-
lização do projeto: Preparar, Explorar, Realizar e Im-
plantar. No dia 23 de abril o “kick off” marcou o fim da 
fase “Preparar” e o início da “Explorar”. “A ideia era es-
tarmos os colaboradores envolvidos no projeto juntos 
com os consultores SAP reunidos em uma sala única, 
que foi preparada pela cooperativa para esse ano de 
implantação. Mas com a pandemia e com as restrições 
de aglomeração, decidimos dar andamento ao projeto 
remotamente, porém com a mesma qualidade e mo-
tivação, para obtermos um grande resultado e iniciar-
mos 2021 já com o sistema rodando perfeitamente”, 
explica Renato Vigato, coordenador de TI da Cocatrel.

Na fase “Explorar” acontecem vários workshops, si-
multaneamente, para várias áreas da cooperativa para 
que os processos sejam desenhados da melhor ma-
neira possível e sem falhas. “O SAP é o melhor e mais 
seguro sistema do mundo na atualidade, por atender 
às normas de governança e compliance exigidas in-
ternacionalmente, por conta disso é utilizado pelas 
principais empresas multinacionais. Optamos por ele 
porque queremos segurança e transparência em to-
dos os processos realizados na cooperativa e eficiên-
cia na prestação de serviços aos cooperados”, afirma 
Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel.



Portal do cooperado:Portal do cooperado:
a cooperativa na sua casaa cooperativa na sua casa
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Se antes da pandemia a prestação de serviços remo-
tos já era importante, imagina agora com a quarente-
na e o isolamento. A Cocatrel está atenta a todas as 
mudanças que essa nova era pós Covid-19 poderá 
trazer e está adaptando a cooperativa para prestar 
serviços eficientes e necessários, sem que o produtor 
precise sair de casa.
 
Além de agilidade e comodidade, o Portal do Coope-
rado é uma ferramenta importante para a gestão dos 
produtores, que podem:

• consultar saldos;
• consultar as vendas já realizadas;
• simular uma venda;
• emitir nota fiscal de transporte de café;
• vender seu café;
• solicitar adiantamento;
• consultar e imprimir comprovantes de Imposto 

de Renda;
• consultar e imprimir resultados de análises de 

solo e folhas;
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• imprimir segunda via do boleto da Unimed.

Todas as ações realizadas através do Portal do Coo-
perado são de extrema segurança e o departamen-
to de Tecnologia da informação (TI)  da Cocatrel vem 
trabalhando para deixá-lo ainda melhor e com mais 
funcionalidades, como a emissão do boleto da conta 
consumo da loja, que em breve será disponibilizada.

Caso o cooperado ainda não possua a senha de aces-
so ao Portal, poderá solicitá-la, com segurança, sem 
sair de casa. Para tanto, basta entrar no site da Coca-
trel (www.cocatrel.com.br) e clicar no ícone do Portal 
do Cooperado. Logo que entrar a tela inicial, clique 
em solicitar acesso. Preencha as informações requeri-
das e aguarde o contato da cooperativa. 

Caso tenha esquecido sua senha ou para mais infor-
mações, entrem em contato com o Camilo, através do 
e-mail cmantuani@cocatrel.com.br ou pelo telefone 
(35) 3266-8234.
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Financiamento de material para a colheita
A Cocatrel está financiando equipamentos e materiais para a colheita como EPIs, roçadei-
ras, derriçadeiras, determinadores de umidade e transportador pneumático (turbininha 
café a granel).

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

• Haverá restrição de crédito para qualquer título vencido há mais de 45 dias.
• Para novos associados ou associados que não movimentaram café nos últimos 3 anos, 

o limite deverá ser solicitado ao departamento de Crédito e estará sujeito a aprovação.
• Aumento de limite também deverá ser solicitado ao departamento de Crédito, com a 

comprovação do aumento da safra e sujeito a aprovação. 

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

Hospital Unimed 
Três Pontas

PLANTÃO PEDIÁTRICO
NOS FINAIS DE SEMANA.

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

(35) 3266-8100

Av. Nilson José Vilela, 230
Esperança - Três Pontas

Pronto
ATENDIMENTO

24
HORAS
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2020 chegou diferente para todos nós. Um ano em 
que acontecimentos inesperados transformaram a 
nossa maneira de enxergar o mundo e de lidar com o 
outro. E é por isso que a Cocatrel decidiu comemorar 
o dia 14 de abril, o dia Internacional do Café, de uma 
maneira diferente, homenageando não só os cafeicul-
tores, mas todos aqueles que estão na linha de frente 
na difícil batalha contra o coronavírus. 

A Cocatrel representou cada um dos produtores, seus 
cooperados, fazendo a conexão entre eles, que não 
param nunca, com os médicos e enfermeiros dos hos-
pitais da região, através do café. Pois sabe-se que seu 
consumo pode fazer a diferença para aqueles que 
precisam de muita coragem e disposição para enca-
rar a difícil missão de salvar vidas. 

Foi pensando nisso, que a cooperativa decidiu enviar 
cafés para todos os médicos e enfermeiros dos hospi-
tais da sua área de ação, porque além de merecerem 
gratidão, merecem também um café de qualidade, 
para que tenham energia para superarem os desafios 
do dia-a-dia e disposição para lidar com todas as difi-
culdades e urgências que ainda irão surgir.

A Cafeicultura não para e a Cocatrel, representan-
do as 6 mil famílias de produtores, que são parte da 
cooperativa, encontrou nessa ação uma maneira de 
agradecer por não desistirem e por praticarem suas 
profissões com tanto amor e dedicação.

Dia Internacional do Café:Dia Internacional do Café: uma homenagem aos uma homenagem aos
que estão na linha de frente contra o coronavírusque estão na linha de frente contra o coronavírus

A Cocatrel, representando seus cooperados, fez doação de cafés paraA Cocatrel, representando seus cooperados, fez doação de cafés para
os hospitais das cidades onde atua, homenageando os profissionais de saúde os hospitais das cidades onde atua, homenageando os profissionais de saúde 

que estão na linha de frente da batalha contra a pandemia do coronavírusque estão na linha de frente da batalha contra a pandemia do coronavírus





C
O

C
A

TR
E

L

11REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 38

Capacitar os cooperados para a produção de cafés 
especiais e aprimorar a gestão de suas propriedades. 
Esse é o objetivo do curso que a  Cocatrel formatou 
em parceria com o Grupo Unis. O curso, antes voltado 
apenas para a produção de especiais, desde 2019 foi 
ampliado para que os produtores possam melhorar 
os processos de gestão e produção do café.

O curso terá 13 módulos que irão abranger temas 
como mecanização, pós colheita e qualidade de  ca-
fés, degustação de  cafés convencionais e especiais, 
mercado futuro de cafés, gestão estratégica da ca-
feicultura, gestão financeira rural, comercialização 
e exportação de café, ERP aplicado, certificações e 
produção de cafés certificados, promoção  e merca-
do internacional de cafés especiais, gestão de custos, 
negociação estratégica e cooperativismo.

O curso oferecerá certificado de extensão emitido 
pelo Grupo Unis e terá o custo total, para cada coope-
rado, de R$2.600, que poderá ser pago integralmente 
ou ser dividido.

Por se tratar  de um curso bastante específico, serão 
oferecidas apenas 40 vagas e somente para coopera-
dos da Cocatrel.

Exigências:
• Preenchimento de ficha de matrícula e assinatura 

de contrato;
• Pagamento da taxa de matrícula;
• Cópias dos seguintes documentos: CPF, RG (alu-

no e titular do lote) e,  para quem não for o titular 
do lote, autorização por escrito, assinada  pelo ti-
tular, informando que o mesmo autoriza o aluno a 
fazer o curso em  seu nome.

Atenção: os boletos de matrícula e mensalidade se-
rão gerados a partir do  CPF/CNPJ do titular do lote. 
Como as vagas são limitadas, as garantirá  quem cum-
prir com todos os requisitos dentro dos prazos esta-
belecidos. O  boleto da matrícula será gerado no ato 
da assinatura  do contrato e, o carnê de pagamento 
mensal enviado ao cooperado.

Devido às restrições decorrentes da pandemia do co-
ronavírus, o início das aulas está previsto para junho, 
mas poderá ser novamente adiado caso seja neces-
sário.
 
As inscrições serão realizadas por ordem de chega-
da e deverão ser feitas através do telefone: 35 3266-
8281 ou pelo e-mail avalenzi@cocatrel.com.br.

Estão abertas as inscrições para o Curso deEstão abertas as inscrições para o Curso de
Extensão Extensão Cafés Especiais: Gestão da QualidadeCafés Especiais: Gestão da Qualidade





As sacarias de juta, embalagem que há muitos anos 
foi símbolo da cafeicultura, estão com os dias conta-
dos. A mudança do modelo de sacarias para granel 
chegou para atender normas trabalhistas, além de di-
minuir os custos de produção.

Em 2019, a Cocatrel recebeu 80% dos 1.35 milhão de 
cafés, a granel ou em big bags. Sendo assim, a co-
operativa mudou a estratégia e, desde setembro, o 
cooperado pode entregar o café em sacarias, porém 
a Cocatrel não o armazena mais dessa forma. Para re-
duzir custos, agilizar e estar em consonância com as 
rigorosas leis trabalhistas, as sacarias serão recebidas, 
porém o saco será aberto e o café posteriormente 
embegado.

“Fizemos um minucioso estudo e percebemos que o 
custo da hora/homem no modelo de sacarias é 30% 
mais alto que no granel. Além disso, são necessários 
muito mais colaboradores para realizar o trabalho. 
Enquanto no granel precisamos de 7, nas sacarias 
são 24. Outra vantagem da granelização diz respei-
to à produção, que no modelo granel, cada homem 
produz 120% a mais que nas sacarias, o que garante 
a entrega de um serviço bem melhor ao cooperado”, 
explica Guilherme Pinelli, responsável pelos armazéns 
da Cocatrel.

Tomando como exemplo a exportação, um trabalha-
dor com uma empilhadeira pode encher um contê-
iner com big bags em 25 minutos. Para encher o mes-
mo contêiner com sacas de juta são necessários sete 
homens e mais de duas horas e meia de trabalho.

A cooperativa quer reduzir custos para rentabilizar 
cada vez melhor os cooperados e por isso optou pela 

decisão de não mais vender e nem fazer doações de 
sacarias em 2020. Ao contrário disso, continuará a fi-
nanciar os equipamentos para a granelização das fa-
zendas. 
 
Além das vantagens da redução de custos para a co-
operativa, o que já trará benefícios para o cooperado, 
a economia que se faz dentro da fazenda tem que ser 
levada em conta. Se o produtor colocar no papel os 
custos que se têm com mão de obra e também com 
sacaria, que hoje é vendida a cerca de R$4 (quatro re-
ais) cada, perceberá que é muito mais caro do que 
simplesmente colocar tudo a granel em um caminhão 
ou carretinha, ou ainda se utilizar um big bag, que 
comporta 10 sacas de café e é devolvido ao coopera-
do no ato da descarga.

Além disso, para as sacarias, será necessário gente 
para costurar, empilhar, colocar no caminhão, o que 
agregará ainda mais custo. O tempo que se leva é 
muito maior, ocupando quase o dia inteiro de um fun-
cionário e o preço do frete também é mais alto, uma 
vez que é necessário ficar muito mais tempo no arma-
zém para descarregar o café e as empresas terceiriza-
das cobram pela distância e pelo tempo que se gasta 
com o serviço.

Enfim, seja você grande, médio ou pequeno coo-
perado, atente-se para essas informações, faça suas 
contas, procure trocar informações com quem já fez a 
transição dos modelos de sacarias para granel e tome 
a decisão mais acertada para a sua produção.

A Cocatrel coloca-se à disposição para quaisquer es-
clarecimentos e instruções sobre como granelizar sua 
propriedade.
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De olho na safra:De olho na safra: Cocatrel recebe mas não Cocatrel recebe mas não
armazena mais as sacarias de juta sem seus armazénsarmazena mais as sacarias de juta sem seus armazéns



tima semana apresentou continuidade do movimento 
de baixa, com preços médios de 104,65 c/lb. Seguin-
do movimento contrário, o dólar subiu para R$ 5,48 e 
R$ 5,50 nos mesmos intervalos de tempo.

Com preços em NY em baixa e dólar em alta, os pre-
ços em reais mantiveram-se próximos aos cinco dias 
finais do primeiro período. A média foi de R$ 606 e R$ 
598 para a penúltima e última semana.

Em síntese, os preços trabalhados no mês estiveram 
dentro do intervalo de R$ 590 e R$ 610 a saca. A mé-
dia foi de R$ 598,75. A estabilidade no mercado físico 
foi mantida apesar da queda da bolsa de Nova Iorque 
e da alta do dólar. Um acabou compensando o outro. 
De fato, termina-se o mês com dólar a R$ 5,44 – bem 
acima do dólar do primeiro dia do mês, que foi de R$ 
5,26. E os preços em libra-peso (NY) finalizam o mês 
em 104,65 – bem abaixo da cotação do início do mês, 
que foi de 116 c/lb. 

Mercado de Café
O mês de abril, no que refere-se aos preços do café,  
pode ser dividido em duas partes: a primeira contem-
plando o período de 1 a 17 e a segunda, que vai de 20 
a 30 do referido mês.

Na bolsa de Nova Iorque, para o vencimento futuro 
de maio, os preços do primeiro período apresenta-
ram pouca oscilação e ficaram cotados entre 117 e 
119 c/lb. O dólar nesse período ficou em torno de R$ 
5,24. Com isso, os preços médios pagos em reais para 
a saca de café bebida dura com sessenta defeitos, foi 
de R$ 591,50 nos sete primeiros dias e R$ 605 para os 
outros cinco dias do primeiro período, apresentando 
crescimento em torno de 13,50 reais. Em síntese, co-
tações em Nova Iorque estáveis, com dólar andando 
de lado e preços em reais subindo pouco.

No segundo período do mês, as cotações em Nova 
Iorque apresentaram queda. A penúltima semana do 
mês apresentou média de preços de 110 c/lb, e a úl-

por Lúcio Caldeira

Boas-vindas aos novos cooperados
ADRIANO CARDOSO ALVES
ALINE CODO DE FARIA
ALISSON RODOLFO DA SILVEIRA
ALOISIO DOS REIS BRAZ MORENO
ANA PAULA ALEXANDRE COELHO
ANITA DE CASTRO MENDONCA
ANTONIO MILTON AVILA
BRUNO BLANCO DE OLIVEIRA
CARLOS CESAR LUIZ
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
CASSIO VITOR PEREIRA DE SOUZA
CHARLES MANOEL MARCELINO 
DAMIAO PINTO DE LOREDO
DANIEL VILAS BOAS SAFAR
DANILO MESQUITA ANDRADE
DIEGO PIRES OLIVEIRA 
DIEGO SILVA VILELA
DOUGLAS CARVALHO ROQUIM 
DOUGLAS MAGALHAES SILVA
EDERSON CARLOS BECATI
EDINALDO JOSE EVANGELISTA
EDSON WANDER FIGUEIREDO

ESTEVANIO ONILDO MARTINS
FABRICIO MARCELINO
FABRICIO TEIXEIRA DE FARIA
FELLIPE DE ALMEIDA CAMPOS
FRANCISCO MOZAR PEREIRA MARQUES
GALDINO NUNES
GLEISSON HENRIQUE DE ANDRADE
ISABELA JOAQUINA TEREZA CARDOSO 
JOAO ELIO VILELA 
JOSE AFONSO DO NASCIMENTO
JOSE LUIZ PELOSO RABELO
KELLEN DE FATIMA DA SILVA
LUCAS DOMINGOS PEREIRA e outro(s)
LUCIO FLAVIO PORTUGAL
LUIS HENRIQUE DOS REIS
LUIZ FILIPE CARVALHO COSTA
MARCUS FELIPPE REIS VEIGA
MARGARIDA DE FIGUEIREDO MURAD
MARIA HELENA DO NASCIMENTO
MARILIA TEMPESTA
MARIO DE PAULA DIAS
MAURI OTAVIO PEREIRA 

MAURICIO CORREA ABREU 
MESSIAS FERREIRA DA SILVA 
MESSIAS TADEU ABREU
NICOLAU DE SOUZA NETO
NILSON RODRIGUES GOMES
PALMIRA DE CARVALHO PAIVA
PATRICIA MARCIANO NAVES
PAULO ATAIR SILVA
REGINALDO ANDRADE
REGINALDO DA SILVA
ROGERIO JOSE DE FARIA
SILVANA EVANGELISTA SILVA
STEFANY CAMPOMORI PEREIRA
TAIANE MIRANDA TISO
TARLEI DOS SANTOS PEREIRA 
TIAGO MENDES DE OLIVEIRA 
TIAGO RODRIGO DA SILVA
VERA LUCIA REIS TEIXEIRA
WANDERLEI RIBEIRO DE CARVALHO FILHO 
WESLEY MORALES NETO
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Acompanhe pelas nossas redes:

www.cocatrel.com.br

Curso de extensão em Cafés
Especiais: Gestão da Qualidade
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Em época de isolamento dá muita vontade de co-
mer coisas gostosas e fáceis de fazer. Sabemos que 
o queijo é um ingrediente coringa para acompanha-
mentos, molhos e recheios, mas como ingrediente 
principal é sensacional.

E que tal preparar deliciosos palitos de mussarela 
empanados?

Ingredientes

• 2 pacotes de queijo muçarela Cocatrel palito. 
(cerca de 900 g)

• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• 1 xícara (chá) de farinha de rosca
• 5 ovos batidos
• Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
• Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem a farinha de trigo com 
os temperos.
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Em seguida, você tem a opção de cortar o queijo ao 
meio ou deixá-lo inteiro. O importante é passar cada 
palito de muçarela, primeiro no ovo batido, depois na 
farinha de trigo e por último na farinha de rosca. Para 
um palitinho ainda mais crocante, passe novamente 
no ovo batido e na farinha de rosca.

Em uma assadeira untada, coloque os palitos já em-
panados e leve para a geladeira por cerca de 30 
minutos. É importante não tentar fritar o queijo em-
panado sem que ele esteja gelado, já que ele pode 
derreter completamente quando entrar em contato 
com óleo quente.

A última etapa é fritar os palitos em óleo bem quente 
até que eles fiquem dourados. Remova o excesso de 
óleo com papel-toalha e sirva em seguida!

Na hora de servir os palitos de muçarela, não se es-
queça de preparar um molhinho. Experimente com 
barbecue, ketchup caseiro, mostarda doce, maionese 
temperada e ceasar. Aproveite!

Fonte: TudoGostoso

PALITOS DE MUÇARELA EMPANADOS
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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 abril de 2020. São eles:

RANKING DO LEITE - VOLUME

Nº Lote Nome do Produtor Cidade Litros/mês

1 5485 José Alair Couto Coqueiral 71.336

2 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 62.807

3 2859 Estevan Mário de Rezende Reis Carmo da Cachoeira 49.470

4 4861 Carlo Nansen Rossi Coqueiral 28.548

5 5462 Tarcísio Junqueira Figueiredo Coqueiral 24.139

6 24930 Eli Castelar de Araújo Nepomuceno 9.737

7 915 Antônio Rodrigues de Figueiredo Neto Três Pontas 8.882

8 5822 Denis Vitor Emidio Nepomuceno 7.717

9 4921 Miguel Archanjo Figueiredo Santana da Vargem 7.179

10 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 6.016

RANKING DO LEITE - CCS

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

1 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 15

2 4214 José Donizete Silva Nepomuceno 38

3 2023 Antônio Elizeu de Souza Campos Gerais 63

4 1568 Francisco de Paula Vitor Silva Três Pontas 71

5 3395 Edenisio Vitor Pereira Campos Gerais 85

6 5757 Sérgio Lucio Moura Nepomuceno 118

7 3158 Com. (Vicente Luiz Silvestrini) Nepomuceno 123

8 5901 Lúcio Rodrigo de Abreu Nepomuceno 124

9 5845 Terezinha Silva de Jesus Nepomuceno 127

10 5402 Vitor Adenilson Pereira Campos Gerais 146

RANKING DO LEITE - CBT

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

1 27729 Oliveiro Reis Neto Nepomuceno 3

2 5780 Vitor Sérgio Pereira Nepomuceno 3

3 2425 Adão Reis Pinto Nepomuceno 4

4 5771 Vander Lucio Spuri Nepomuceno 4

5 5320 Joaquim Antônio da Silva Nepomuceno 5

6 5882 Edson Pereira Nepomuceno 5

7 18060 Maria de Lourdes Martins Souza Três Pontas 5

8 5901 Lúcio Rodrigo de Abreu Nepomuceno 7

9 19896 Epamig Três Pontas 9

10 5462 Tarcísio Junqueira Figueiredo Coqueiral 9

Ranking do leite abr/20
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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 #87 - Os Melhores Cafés Cocatrel 
2019/2020: Lucas Natanael Moreira

Minuto Cocatrel #89 - Os Melhores Cafés Cocatrel 
2019/2020: Denilson Antônio Costa

Minuto Cocatrel #82 - Os Melhores Cafés Cocatrel 
2019/2020: Afonso Pinto

Minuto Cocatrel #88 - Os Melhores Cafés Cocatrel 
2019/2020: Carlos Henrique Teodoro
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sa forma, a participação e votação a distância pode 
ocorrer de duas formas: mediante o envio de boletim 
de voto a distância ou mediante atuação remota, via 
sistema eletrônico (art. 1º, § 2º). Vale destacar que a 
sociedade pode facultar as duas formas de participa-
ção e votação a distância ou apenas uma delas. As-
sim, por exemplo, uma assembleia será semipresen-
cial caso, além de ser realizada em local físico, com 
participação e votação presencial, permita também 
participação e votação remota, via sistema eletrônico, 
ainda que não permita o envio de boletim de voto a 
distância.

Durante a elaboração da IN, houve discussão acerca 
da possibilidade de as sociedades fazerem assem-
bleias digitais, isto é, sem nenhum local físico, quanto 
a limitadas e cooperativas, como não há norma ex-
pressa em suas respectivas legislações determinan-
do a realização em local físico, concluiu-se facilmente 
pela possibilidade. 
 
Tendo-se em vista que as medidas restritivas decor-
rentes da pandemia foram implementadas desde o 
final de março de 2020, é sabido que muitas reuni-
ões e assembleias presenciais que foram convocadas 
naquele mês acabaram não podendo ser realizadas. 
Pensando nisso, a IN estabeleceu que "as reuniões ou 
assembleias presenciais já convocadas e ainda não 
realizadas, em virtude das restrições decorrentes da 
pandemia, poderão ser realizadas de forma semipre-
sencial ou digital, desde que todos os acionistas, só-
cios ou associados se façam presentes, nos termos do 
art. 5º desta Instrução Normativa, ou declarem expres-
samente sua concordância".
 
Dessa forma, não apenas nesse período “de quaren-
tena”, mas também quando toda essa crise passar e 
nossas vidas voltarem ao normal, a possibilidade de 
realização de reuniões e assembleias semipresenciais 
e digitais representa um grande avanço para o direi-
to societário brasileiro e uma importante medida de 
simplificação e desburocratização para a melhoria do 
ambiente de negócios do País.
 
Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico Cocatrel

Em razão das restrições decorrentes da pandemia 
do novo Coronavírus (covid-19), que impactaram o 
funcionamento tanto de órgãos públicos quanto de 
empresas privadas, foi editada a Medida Provisória 
931/2020, a qual prorrogou, excepcionalmente, os 
prazos de cumprimento de certas obrigações de so-
ciedades anônimas, limitadas e cooperativas alteran-
do a legislação empresarial para facilitar a realização 
de reuniões e assembleias nesses tipos societários. 
 
A referida MP estabelece, nos seus primeiros dispo-
sitivos, algumas regras excepcionais que terão eficá-
cia temporária apenas nesse período de quarentena, 
sendo uma delas o prazo para a realização das as-
sembleias gerais ordinárias de sociedades anônimas, 
limitadas e cooperativas cujos exercícios sociais que 
tenham encerrado entre 31 de dezembro de 2019 e 
31 de março de 2020 passam a ser de 7 (sete) meses, 
contado do término do exercício social.
 
Ademais, para todos os tipos societários disciplina-
dos na MP, previu-se a prorrogação dos mandatos de 
administradores, membros de conselhos fiscais e de 
outros órgãos até a realização da respectiva assem-
bleia geral ordinária (art. 1º, § 2º, art. 4º, § 2º e art. 5º, 
parágrafo único) porém, o mais importante dessa MP 
foram suas regras não transitórias, mas permanentes, 
tais como: os arts. 7º, 8º e 9º alteraram, respectivamen-
te, o Código Civil, a lei 5.764/1971 (Lei das Cooperati-
vas) e a lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) 
para acrescentar-lhes dispositivos que permitem que 
sócios, associados e acionistas participem e votem a 
distância em reuniões e assembleias de sociedades 
limitadas, cooperativas e companhias fechadas, con-
forme regulamentação do DREI- Departamento Na-
cional de Registro Empresarial e Integração (IN 79 do 
DREI).
 
Com a entrada em vigor da referida IN, as reuniões e 
assembleias de sociedades anônimas fechadas, limi-
tadas e cooperativas podem ser semipresenciais ou 
digitais: naquelas, os acionistas, sócios ou associados 
podem participar e votar presencialmente, no local 
físico da realização assembleia, mas podem também 
participar e votar a distância; nessas, não há a realiza-
ção em nenhum local físico, de modo que todos só 
podem participar e votar a distância (art. 1º, § 1º). Des-

Café com Lei
Assembleias semipresenciais e digitais
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Mesmo em tempos de isolamento, a Cocatrel está 
preparada para safra que está por vir. A cooperativa 
não parou e instituiu meios digitais para que os co-
operados pudessem realizar serviços remotamente, 
garantindo segurança a todos.

A Cocatrel reforça seu propósito de estar próxima e 
continua recebendo cafés em todas as cidades onde 
atua. Além dos armazéns que já possuía, em Três 
Pontas, Santana da Vargem, Coqueiral, Nepomuce-
no, Carmo da Cachoeira, Santo Antônio do Amparo, 
Córrego do Ouro, Ilicínea e Guapé, a Cocatrel passa 
agora a ter pontos de recebimento nos municípios de 
Varginha e Três Corações.

Sendo assim, a Cocatrel tem muitos motivos para que 
você fique tranquilo e deposite confiança e cafés na 
cooperativa. A seguir, resumimos como será o funcio-
namento da Cocatrel durante a safra, além de confir-
mar porque ela é a cooperativa mais rentável e segura 
para o produtor.

“Estes dois novos pontos de atendimento atendem às 
demandas de alguns cooperados daquela região, que 
há algum tempo solicitavam a presença da Cocatrel 
nestes locais. Queremos estar o mais próximo possí-
vel para que os produtores tenham menos custos com 
transporte, frete, um atendimento ágil, eficaz e segu-
ro”, afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente da 
Cocatrel.

Notas Fiscais

Na Cocatrel não entra e não sai absolutamente nada 
sem nota fiscal. Além de idoneidade, isso garante ao 
cooperado que sua carga esteja segurada a partir do 
momento em que a nota de café é emitida. A nota 
fiscal de transporte de café pode ser emitida remota-

mente pelo Portal do Cooperado ou presencialmente, 
na administração, guarita e caixas da loja matriz, em 
Três Pontas e nas lojas  filiais.

Armazéns

A Cocatrel está preparada para esta grande safra que 
está por vir. Como dito acima, a cooperativa possui ar-
mazéns ou centrais de recebimento em todas as cida-
des onde atua, somando 13 no total, com capacidade 
para receber mais de 2 milhões de sacas. Os armazéns 
da Cocatrel possuem sistema de rastreamento RFID 
(identificação por rádio frequência), garantindo total 
segurança ao depositar e armazenar o café. Além dis-
so, os armazéns estão aptos a receber as certificações 
UTZ, Rainforest Aliance, Cafe Practices, 4C e Certifica 
Minas, atendendo a todas as obrigações e exigências 
das rígidas auditorias pelas quais eles passam.

A Cocatrel recebe cafés a granel, big bags ou em sa-
carias, porém a partir deste ano, a cooperativa não vai 
mais armazenar sacarias, elas serão abertas, descarre-
gadas, o café embegado e as sacarias de juta devolvi-
das ao produtor.

As novidades para esta safra são novos silos com ca-
pacidade para 80 mil sacas de café e uma usina fo-
tovoltaica, em Nepomuceno, fazendo com que a filial 
fique totalmente autossustentável e com capacidade 
de recebimento de 200 mil sacas. 

O armazém Paraíso passa a ter 3 novos pontos de re-
cebimento, totalizando 4. São 3 para recebimento de 
sacarias e 1 para sacaria e granel. Além disso, lá foi 
construído um galpão com capacidade para armaze-
nar 100 mil sacas.

A indústria de rebenefício da Cocatrel também pode 
ser utilizada para preparar os cafés dos cooperados. 
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entenda que produziu café de qualidade e queira 
uma análise mais criteriosa para este café, pode levar 
sua amostra diretamente ao departamento. Para este 
tipo de análise particular é cobrada uma taxa de R$50 
(cinquenta reais) por amostra.

O CDT está localizado na Av. Ipiranga, 1745, em Três 
pontas.

Comercialização de café

Ao comercializar seu café na Cocatrel, o cooperado 
tem flexibilidade para escolher como quer vendê-lo. 
São várias modalidades que incluem a venda imedia-
ta, que é quando ele vende o café na hora, a um preço 
fixado pela cooperativa e recebe no dia seguinte; a 
venda no mercado do dia, onde o produtor solicita a 
venda e a equipe da Cocatrel trabalha o melhor preço 
naquele dia e a venda pré-fixada, na qual ele define 
o valor que quer pelo seu café e a cooperativa tenta
consegui-lo. A Cocatrel ainda trabalha com o merca-
do a termo, que é a venda futura do café.
Para os cafés personalizados, o cooperado tem a op-
ção de armazenar o café na cooperativa e ele mesmo 
comercializá-lo, diretamente ou através de um corre-
tor, se assim desejar. 

Toda comercialização é feita com muita responsabili-
dade e, com um trabalho feito prezando a transparên-
cia e a segurança, a Cocatrel garante a confiança do 
mercado, tanto interno quanto externo, assegurando 
vendas de café com os melhores valores do mercado, 
liquidez e pagando boas premiações para os cafés 
com as certificações UTZ e Rainforest Aliance.

Lojas

A Cocatrel possui 9 lojas de produtos agropecuários, 
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Com maquinário de ponta, a cooperativa tem capaci-
dade para preparar até 150 mil sacas por dia.

Classificação do café

A classificação dos cafés depositados na Cocatrel é 
realizada em apenas um dia. Além disso o processo 
é absolutamente isento e seguro. As amostras retira-
das do café recebem um QR code, garantindo que o 
provador não saiba de quem é aquele café. Os resul-
tados podem ser consultados e impressos pelo Portal 
do Cooperado ou presencialmente, na cooperativa.

As amostras de cafés identificadas com potencial para 
cafés especiais são automaticamente enviadas para o 
Cocatrel Direct Trade, onde são classificadas e pontu-
adas. 

Cocatrel Direct Trade

O departamento de Cafés Especiais e Exportação da 
Cocatrel tem o objetivo de analisar, selecionar, pro-
mover e vender os cafés dos cooperados para impor-
tadores do mundo inteiro. O CDT recebe as amostras 
em potencial que chegam do laboratório de provas 
central, e também do próprio cooperado que, caso 
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Plano de fidelidade:  o Plano de Fidelidade da Co-
catrel tem o objetivo de gerar benefícios para o pro-
dutor. Adimplência, níveis de garantia, fidelidade nas 
compras da loja e depósito de café são alguns dos 
critérios para a pontuação que vai gerar diferentes 
tipos de vantagens, como descontos em compras à 
vista, desconto nas feiras e descontos na utilização da 
Plataforma Cocatrel, como laboratório e oficina.

Oficina Cocatrel: disponibiliza todos os tipos de ser-
viços para manutenção e reparos de máquinas e im-
plementos agrícolas para os cooperados. Ela ofere-
ce serviços como manutenções em mangueiras, dos 
mais variados tipos de implementos hidráulicos, de 
baixa, média e alta pressão, prensagem de terminais, 
engates e conexões, atendendo implementos agríco-
las como tratores, sopradores, varredores, colhedei-
ras, mangueiras de direção hidráulica veicular, entre 
outros.

Laboratório de análises de solo e folhas: o laboratório 
da Cocatrel é conceito A de qualidade. Ele conta com 
equipe profissional especializada e equipamentos de 
ponta para as análises de solo e folhas, atendendo 
com eficiência e agilidade as demandas do produtor.

Por tudo isso, na hora de escolher onde depositar seu 
café, faça uma análise completa e decida. O maior ob-
jetivo da Cocatrel é atender o cooperado com efici-
ência para rentabilizá-lo cada vez melhor, com ações 
transparentes e seguras para todos. 

E por falar em transparência, dos horários de funcio-
namento e as modalidades de recebimento de todos 
armazéns:

implementos, farmácia veterinária e uma infinidade de 
opções, tudo com preços e condições de pagamento 
diferenciados para os cooperados. Elas estão locali-
zadas em Três Pontas, Santana da Vargem, Coqueiral, 
Nepomuceno, Carmo da Cachoeira, Santo Antônio do 
Amparo, Córrego do Ouro, Ilicínea e Guapé. 

As lojas, que também são consideradas filiais admi-
nistrativas, uma vez que estão aptas a atuar na venda 
de café, emissões de notas, recebimentos, dentre ou-
tros, desde a pandemia possui o serviço de delivery, 
facilitando a vida do produtor que não precisa sair da 
fazenda para adquirir o que precisa. 

No centro de distribuição, em Três Pontas, onde fun-
ciona toda a logística de estoque e entrega, além dos 
atendimentos presenciais e telefônicos, a Cocatrel 
agora possui atendimento por whatsapp. O telefo-
ne disponível para orçamentos e pedidos é o (35) 9 
9846-5312.

Plataforma de Negócios e Serviços

Além de tudo o que já foi dito, a Cocatrel ainda possui 
uma plataforma completa de negócios e serviços que 
pode e deve ser utilizada pelo cooperado durante a 
safra, com soluções que ajudam e facilitam antes, du-
rante e depois da colheita de café:

Aluguel de colhedeiras: o cooperado poderá solicitar 
o serviço das colhedeiras de café. Para isso basta ligar 
no departamento técnico e agendar a data desejada.
Valor: R$240 por hora + óleo diesel. Contato para 
agendamento e informações: (35) 3266-8325 (Rudmi-
la).

Soluções financeiras: o cooperado pode solicitar 
adiantamento de até 50% do valor do café com venda 
autorizada; antecipação de 100% do valor a ser apu-
rado na venda. Financiamento com garantia do café 
depositado na cooperativa, estão entre as soluções fi-
nanceiras que fazem parte do “pacote” de benefícios 
que a Cocatrel oferece.

Assistência Técnica: com uma equipe de engenheiros 
agrônomos e técnicos agrícolas especializados em 
café, a Cocatrel orienta os cooperados sobre plantio 
e formação da lavoura, manejo, controle de pragas e 
doenças, nutrição, pós colheita, qualidade e tudo o 
que o produtor necessita para um atendimento espe-
cializado.
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INICIO FINAL INICIO FINAL
07:00:00 20:48:00 07:00:00 11:00:00
07:00:00 18:00:00 07:00:00 10:00:00
07:00:00 18:00:00 07:00:00 10:00:00

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

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

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

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

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

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

Observações: A Cocatrel não armazenará cafés em sacarias de juta nesse ano. As sacarias serão abertas e despejadas em 
moegas para posteriormente ser embalada (embegar) e armazenada. As sacarias serão devolvidas ao cooperado. Em Três 
Pontas somente receberemos sacarias no Armazém Paraíso. Nas demais unidades receberemos as duas modalidades.
Novidade: recebimento em Três Corações (Sagrado Coração) e Varginha (Pássaro). A partir de 18/05.

FUNCIONAMENTO
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO BAG

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DOS ARMAZÉNS COCATREL

FUNCIONAMENTO
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO BAG

ARMAZENS SAGRADO CORAÇÃO E VARGINHA(PASSARO)   INICIO DO RECEBIMENTO 18/05/20

FUNCIONÁRIO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG NÃO RECEBE

ARMAZEM S.A.AMPARAO  INICIO DO RECEBIMENTO 18/05/20

FUNCIONÁRIO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG

ARMAZEM PARAISO  INICIO DO RECEBIMENTO 04/05/20

FUNCIONÁRIO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG

ARMAZENS ILICINEA, CORREGO DO OURO, GUAPE E COQUEIRAL  INICIO DO RECEBIMENTO 04/05/20

FUNCIONÁRIO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO

FUNCIONAMENTO
RECEBIMENTO SACARIA

RECEBIMENTO GRANEL E BAG

ARMAZEM CACHOEIRA JÁ ESTA RECEBENDO CAFÉ

FUNCIONÁRIO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO inicio 18/05

RECEBIMENTO BAG

ARMAZEM NEPOMUCENO  INICIO DO RECEBIMENTO 04/05

FUNCIONÁRIO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO inicio 18/05

ARMAZÉM TRES PONTAS MATRIZ JÁ ESTA RECEBENDO CAFÉ

FUNCIONÁRIO
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO inicio 18/05

FUNCIONAMENTO
RECEBIMENTO GRANEL

Página 1
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que impeça a execução destas atividades os produ-
tores devem proceder da seguinte forma: procurar 
o Sindicato dos Produtores Rurais do município para 
intermediar o diálogo com a prefeitura. Não havendo 
o sindicato patronal ou em caso de insolubilidade do 
problema, os produtores podem acionar a Federação 
do Estado (no caso de Minas Gerais a FAEMG) ou a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Contratação de safristas – grupo de risco e 
exames ocupacionais.

Grupo de risco: Fazem parte do chamado grupo de 
risco; idosos maiores de 60 anos, fumantes, hiperten-
sos, diabéticos e pessoas com doenças respiratórias 
ou cardiovasculares e grávidas. Embora não haja uma 
determinação sobre o afastamento destas pessoas, é 
recomendado e de bom senso que as pessoas que 
se enquadram na categoria de risco, observem o dis-
tanciamento social recomendado pelo Ministério da 
saúde.

As regras de contratação de trabalhadores safristas 
são as mesmas que os produtores já praticam, sen-
do necessário a elaboração do contrato adequado 
e assinatura na carteira de trabalho. O que mudou é 
que durante o estado de calamidade pública, não há 
obrigatoriedade de realizar exames médicos ocupa-
cionais, como o de admissão e outros de rotina. Po-
rém, o exame demissional continua sendo obrigatório 
(Medida Provisória nº 927/20, artigo 15).

Transporte – Higienização e lotação do veículo

A principal forma de contágio pelo novo coronavírus é 
através do contato próximo com pessoas e superfícies 
que estão infectadas. Algumas pessoas apresentam 
sintomas leves e o vírus acaba passando “desperce-
bido”, por isso é importante evitar o contato próximo 
mesmo com pessoas que pareçam saudáveis. Duran-
te o transporte, essa se torna uma tarefa desafiadora 
exigindo algumas adaptações na maneira em que tra-
dicionalmente fazemos esse trânsito de pessoas para 
a colheita.

Os veículos devem ser limpos em seu interior com 
produtos desengordurantes como água e sabão, solu-
ção de água sanitária ou álcool 70%. Por exemplo; se 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, es-
tamos vivendo um momento único na história. Nossa 
rotina, relacionamento com as pessoas, ambiente de 
trabalho, tudo mudou. Em meio a tantas mudanças, 
nós produtores rurais temos o desafio de nos adaptar 
a um novo cenário para não deixar faltar o alimento 
nas mesas, o sustento de nossas famílias e de nossos 
colaboradores.

Com a intensificação dos trabalhos de colheita de 
café é normal que surjam muitas preocupações e 
dúvidas a respeito da segurança sanitária e também 
sobre o que há de novo nas relações de trabalho. A 
pedido da Cocatrel, para ajudar os produtores com 
orientações de qualidade e pleitear pelo setor junto 
as esferas governamentais, a Comissão Nacional do 
Café, as Federações Estaduais e a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil têm trabalhado inten-
samente com uma equipe multidisciplinar. Pensando 
nisso, a Comissão Nacional do Café elaborou este ar-
tigo objetivo, respondendo as principais dúvidas que 
temos recebido dos cafeicultores.

Direcionamentos Gerais

Durante os trabalhos da colheita do café, é necessá-
rio que o produtor oriente de maneira clara e contí-
nua que seus colaboradores adotem as medidas de 
enfrentamento desse surto. Também é de responsa-
bilidade do produtor fornecer acesso a produtos de 
higienização dentro da propriedade, EPI’s obrigató-
rios para cada atividade e garantir um ambiente de 
trabalho saudável. 

É muito importante observar também os Decretos 
Municipais e Estaduais. Alguns municípios estão pu-
blicando decretos específicos para a colheita de café 
que podem trazer informações não contempladas 
nos documentos Federais. O município pode imple-
mentar direcionamentos específicos para o setor des-
de que não inviabilize as atividades agrícolas. Toda as 
atividades agrícolas; colheita, escoamento de produ-
ção, acesso a insumos, atividade de manejo fitossani-
tário dentre outras, estão resguardadas pelo Decreto 
presidencial 10.282, como atividades essenciais.

Caso ocorra no município algum bloqueio ou medida 

TIRA DÚVIDAS COCATRELTIRA DÚVIDAS COCATREL
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os trabalhadores são transportados em ônibus, pode 
ser feita a pulverização de solução de água sanitária 
com o uso de uma bomba costal. Se os trabalhadores 
se deslocam em um veículo de passeio particular, tal-
vez a pulverização de álcool 70% com um borrifador 
pequeno seja mais prático. O importante é não deixar 
de fazer a higienização antes de cada viagem.

A lotação do veículo também deve ser reduzida, a re-
comendação oficial é que se reduza pela metade da 
capacidade do veículo. Então se o ônibus tem capaci-
dade para transportar 40 passageiros, passará a trans-
portar 20, que devem sentar em bancos separados. O 
veículo deve transitar sempre com as janelas abertas.

Maquinários Agrícolas e equipamentos

A higienização frequente de maquinários agrícolas e 
equipamentos também deve ser realizada. A cartilha 
“Colheita de Produtos Agrícolas” mais recentemente 
elaborada pelo Ministério da Agricultura e ANATER 
menciona que para limpeza de superfícies de contato 
em maquinários e equipamentos podem ser utiliza-
dos detergentes, limpadores multiuso que são desen-
gordurantes, limpa-vidros (que são à base de álcool) 
e o próprio álcool 70%. Devem ser limpas com fre-
quência as superfícies de maior contato e principal-
mente quando houver troca de operador, como por 
exemplo; na troca de operador do rodomoto ou do 
tradicional rodo de café.

Na higienização de painéis elétricos como os painéis 
de secadores e maquinários de beneficiamento de 
café é importante não se utilizar álcool, pois aumenta 
consideravelmente o risco de acidentes em razão de 
curtos elétricos.

Áreas de uso comum na propriedade rural – 
Sanitários e Refeitórios.

A respeito das áreas de uso comum nas propriedades 
rurais não existem exigências legais sobre detalhes 
de como deve ser feita a higienização desses locais. 
Devemos atentar para o bom senso e responsabili-
dade com a saúde coletiva. Cada propriedade rural, 
familiar, médio porte ou grande produtor tem uma 
realidade e capacidade de adaptação às medidas de 
contingenciamento da pandemia. Produtores mais ca-
pitalizados talvez optem por fazer investimentos em 
infraestrutura como aumentar o número de lavatórios 
na propriedade, mas essa não é uma realidade acessí-
vel a todos. Contudo, todos podem e devem: disponi-
bilizar água e sabão para higienização frequente das 
mãos e partes expostas e intensificar a frequência de 

limpeza dos locais de uso comum. É muito importante 
que a frequência da higienização desses locais seja 
intensificada e que não ocorra compartilhamento de 
objetos de uso pessoal.

Uso de máscaras

No ambiente rural temos dois cenários para o uso de 
máscaras faciais. O primeiro cenário são as atividades 
agrícolas que exigem o uso de máscaras como par-
te do EPI obrigatório para a função. Isso não muda, e 
como está difícil encontrar as máscaras de fabricação 
industrial, é aconselhável que as máscaras de fabrica-
ção industrial sejam destinadas apenas às atividades 
que já exigiam sua utilização antes da pandemia.

O outro cenário é o uso de máscaras em atividades 
que uso não faz parte do EPI obrigatório, como no 
caso da colheita do café, mas tornou-se recomendado 
ou obrigatório como forma de diminuir os riscos de 
contaminação com o coronavírus. Neste caso o ade-
quado é que se faça o uso das máscaras de fabrica-
ção caseira pois o uso indiscriminado de máscaras de 
fabricação industrial pode levar ao desabastecimento 
do item para os profissionais de saúde ou outras ativi-
dades que exigem máscaras específicas.

 O sistema SENAR/CNA disponibilizou um curso on-
-line gratuito que ensina a produção de máscaras 
de proteção com materiais simples e de baixo custo. 
Confira no site http://ead.senar.org.br/cursos/quali-
dade-de-vida/confeccao-de-mascaras-de-protecao/ 

Considerações finais

O assunto “coronovírus” é novo e dinâmico, novos co-
nhecimentos estão sendo construídos à medida que 
aprendemos a combater sua propagação. É muito im-
portante sempre buscar informações em fontes confi-
áveis e oficiais, pois com saúde não se “brinca”.

A Comissão Nacional do Café coloca-se à disposição 
do produtor para esclarecer outras dúvidas que não 
tenham sido abordadas aqui e também ouvir os plei-
tos do setor, pois o nosso trabalho é engrandecer a 
cafeicultura brasileira!

Saudações cafeeiras:
Breno Pereira de Mesquita – Presidente da Comissão 
Nacional do Café
Raquel Vilela da Mata Miranda – Assessora Técnica da 
Comissão Nacional do Café
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Quando criança, o Sr. Agostinho ajudava seus pais nas lavouras de café da fazenda onde trabalhavam. Desde 
então ele é apaixonado por café e, quando se casou, decidiu comprar uma pequena fazenda para cultivar sua 
própria lavoura. 

Sua paixão é trabalhar em seus micro lotes e nos processos de pós-colheita, usando vários métodos de prepa-
ração. Ele também cria vacas leiteiras com a ajuda de sua família.

Agostinho de Fátima Marcelino
Fazenda Curralinho (Três Pontas - MG)

Variedade: Mundo Novo 
Altitude: 970m 
Café doce e frutado, com notas de frutas 
amarelas e limão, lembrando também 
cana de açúcar.
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Denilson trabalha com café desde a infância quando ajudava seus pais na fazenda, em Ilicínea. Em 1995, ele 
decidiu plantar suas primeiras lavouras de café, mas não obteve bons resultados e desistiu de tudo. 
 
Denilson se mudou para um outro município e começou a trabalhar com vendas de tecidos. No entanto, em 
2015 ele uniu forças com seus irmãos William e Denis e juntos compraram um pequeno pedaço de terra, se-
guindo na cafeicultura.
 
A família está muito satisfeita com os resultados e a qualidade do café que produz. Pouco a pouco, eles estão 
reorganizando a estrutura da fazenda e melhorando a produção dos grãos.

Carlos Henrique Teodoro
Fazenda do Serrano (Ilicínea - MG) 

Variedade: Arara 
Altitude: 1.100m
Café bastante doce, com notas de frutas 
maduras, remetendo a goiabada.
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zando o uso de roçadeira ou trincha, reduzindo 
sempre que possível o uso de herbicidas.

• Cuidado com a deriva. A deriva é quando ocor-
re erro na aplicação e o agroquímico não atinge 
o local desejado. Pode ocorrer por evaporação, 
escorrimento e/ou deslocação para outras áre-
as através do vento, erro na regulagem do equi-
pamento de aplicação e/ou erro no momento 
da aplicação. Como o glifosato é um produto 
sistêmico (circula dentro da planta) e muito 
estável dentro da planta, ou seja, mesmo em 
contato com poucas folhas do cafeeiro, pode 
atingir o grão. Por isso, os cuidados com a tec-
nologia de aplicação são cruciais para a segu-
rança da aplicação.

• Respeitar sempre o período de carência, que é 
tempo entre a aplicação e a colheita. No caso 
do glifosato, no Brasil, a carência é de 15 dias.

Para cada agroquímico registrado, existe um LMR- 
Limite de Resíduos. No Brasil, o LMR de cada ingre-
diente é determinado pela ANVISA, com base me 
rigorosos estudos científicos, porém o LMR varia de 
país para país, devidos às diferentes condições de 
produção de cada país que requer diferentes for-
mas de utilização da molécula. Como nosso café é 
exportado para muitos países, é importante estar-
mos atendo aos limites máximos de resíduos acei-
tos por cada país antes de exportar.

LIMITES DE RESÍDUOS LIMITES DE RESÍDUOS 
DE GLIFOSATO NO CAFÉDE GLIFOSATO NO CAFÉ
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Países
LMR para glifosato no 

café
Brasil 1 mg/ kg

União Européia 0,1 mg/kg

Japão 1 mg/ kg

Estados Unidos 1 mg/ kg

Assim, lotes de café com LMR acima de 0,1mg/kg 
podem ser barrados nestes países da União Euro-
péia. E quais medidas podemos tomar para que 
isso não aconteça?

• Manejo do mato, mantendo a entrelinha cober-
ta e roçada, o que aumenta o teor de matéria 
orgânica, aumenta a retenção de água no solo, 
bem como a proteção do mesmo.

• Dar preferência ao controle mecânico, priori-



Se o cafeeiro apresenta sintomas de intoxicação 
por glifosato, mesmo que em poucas folhas na saia, 
ele pode estar com índice acima do LMR no grão 
verde.  Outra sugestão, se na entrelinha do cafeei-
ro, houver predominância de plantas daninhas to-
lerantes ao glifosato, como: trapoeraba, corda de 
viola, capim amargoso, buva, entre outras, atente 
para utilizar herbicidades específicos e com outros 
modos de ação para controle destas plantas dani-
nhas.

E lembre-se sempre:

• Usar sempre os EPIs recomendados para o 
transporte, manuseio e aplicação de agroquí-
micos;

• Consultar sempre um engenheiro agrônomo 
quando for aplicar agroquímicos.

Referência: Alerta para diferenças nos limites de re-
síduos no café- Plataforma Global do Café.
Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira- Engenheira 
Agrônoma COCATREL
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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 34,8

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

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

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

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

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

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

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

Dados pluviométricos: Guapé
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 - - - - - - - - 70 52 161 207,5 490,5
2020 215 564,5 70,5 22
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No Brasil, a presença do defeito verde nos lotes co-
merciais de café é um dos principais problemas para a 
oferta de cafés com melhor qualidade tendo em vista 
a predominância da derriça completa na colheita e o 
processamento por via seca. Em algumas situações, 
a colheita parcelada tem sido utilizada, ou seja, dian-
te de grande desuniformidade da maturação, tem-se 
optado por efetuar colheita parcelada manual ou me-
cânica.

Até o momento, a tecnologia mais viável para remo-
ção dos frutos verdes é o descascamento. No entanto, 
após o descascamento, o lote formado predominan-
temente por frutos verdes possui baixo potencial para 
se produzir cafés com boa qualidade, colocando mui-
tas vezes em xeque a viabilidade dessa operação. 

No entanto, a qualidade do café verde pode ser me-
lhorada dependendo da forma de processamento e 
dos cuidados adotados durante a secagem. Os frutos 
verdes podem seguir diretamente para a secagem e 
serem processados por via seca, bem como serem 
submetidos ao descascamento. Essa operação é uma 
alternativa para melhorar a qualidade final dos frutos 
verdes.

Durante o descascamento da mistura de frutos madu-
ros e verdes, recomenda-se retirar o contrapeso que 
controla a pressão de descascamento permitindo a 
saída livre dos frutos pelas laterais do descascador. 
Nesse caso, será observada a saída livre de parte dos 
frutos maduros na porção de frutos verdes. Por outro 
lado, na porção de frutos descascados, a presença de 
frutos verdes será mínima, otimizando assim a quali-
dade do lote descascado. Em seguida, o lote formado 
pelos frutos verdes será mantido amontoado ou con-
duzido para moegas, onde permanecerá por cerca 

de 20 horas. Após esse período, os frutos serão nova-
mente descascados, mantendo-se nesse caso, os con-
trapesos na metade dos braços que regulam a pres-
são de descascamento. É possível descascar 41% do 
café verde após o período de amontoamento ainda 
que o café cereja e verde cana representem valores 
inferiores a 10% do total descascado.

Na Tabela 1, apresenta-se os resultados de conduti-
vidade elétrica, número de grãos preto-verde, por-
centagem de PVA (preto, verde e ardido) e de prova 
de xícara para o café verde descascado, comparativa-
mente ao cereja descascado e cereja + verde proces-
sado por via seca.

Tabela 1- Condutividade elétrica, lixiviação de potás-
sio, número de grãos preto-verde, porcentagem de 
PVA e prova de xícara.
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Processamento dos frutos verdes do caféProcessamento dos frutos verdes do café
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Tratamento               
Condutividade 

elétrica
(µ S cm-1 g-1)

N° de grãos 
preto verde

% 
PVA

Prova
de xícara

Cereja + 
verde

115,4 a 7,50 b 8,00 a
Duro/ verde
Riado/ verde

Verde
Descascado

141,15 b 8,00 b 2,80 a
Duro/ Verde
Duro/ Verde

Cereja
descascado

118,31 a 0,00 a 2,10 a
Duro
Mole

CV (%) 1,88 6,20 8,83

Fonte: Borém et al. (2005)

Como resultados, verificou-se que o café verde des-
cascado apresentou qualidade similar à obtida para 
o café cereja + verde, sendo, no entanto, significati-
vamente inferior à qualidade do cereja descascado. 
A bebida do café verde descascado tem sido classi-
ficada como dura/verde, não ocorrendo a caracte-
rística riada. Esses resultados são interessantes, visto 
que aliado à redução na porcentagem de PVA no café 
verde descascado, ocorrerá agregação de valor ao 
produto, reduzindo assim o deságio do café verde, 
aumentando a viabilidade econômica do descasca-
mento do café cereja.

Referência: Pós-colheita do café. Editor: Flávio Meira 
Borém. Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira - De-
partamento técnico Cocatrel
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As patologias que acometem os cascos de vacas de 
leite são responsáveis por grandes perdas na ati-
vidade. Vacas que apresentam problemas de cas-
co tendem a se levantar e se movimentar menos, 
dependendo do grau da lesão, isto por sua vez, 
acarreta redução na alimentação, perda de peso e 
perda em produção. Os custos com medicamentos 
e atendimento veterinário também devem ser con-
siderados, e dependendo da cronicidade do caso, 
acarreta-se o descarte involuntário e prematuro 
dessas vacas.

A ocorrência das lesões de casco em bovinos lei-
teiros tem como fatores predisponentes o sistema, 
o manejo e o ambiente em que essas vacas estão 
submetidas, o fator genético e a raça também são 
relevantes. As raças taurinas, especialmente a ho-
landesa, são bem mais sensíveis que as raças ze-
buínas aos diversos problemas que envolvem os 
cascos. O excesso de confinamento e estabulação, 

principalmente em instalações como Free stall, Tie 
stall, Compost barn e suas adaptações, aumentam 
a incidência de problemas de casco, quando com-
parado em sistemas de criação a pasto, por exem-
plo. Mas isso não quer dizer que vacas em regime 
de pastejo não sofram com doenças de casco, pois 
elas podem estar submetidas a pastagens úmidas, 
e diariamente tem acesso ao curral, cochos coleti-
vos e a ordenha. Esses ambientes quando desfavo-
ráveis, como por exemplo mal higienizados, com 
presença de buracos e pedras, podem ser fatores 
que predispõe o desenvolvimento dessas lesões. 

A nutrição também é um fator que pode estar re-
lacionado a lesões de casco, principalmente em 
vacas de alta produção submetidas em dietas com 
alta densidade de grãos, com desbalanceamen-
to nutricional, quando a relação entre volumoso e 
concentrado está afetada.

Fatores relevantes sobre    
as patologias de casco em 
bovinos de leite
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As principais patologias de casco que afetam os 
rebanhos leiteiros são: as pododermatites, Hiper-
plasia interdigital (Gabarro), Foot Root (podridão), 
erosão de talão, úlcera de sola, abscessos de sola, 
fissuras podais e a laminite. A incidência maior ou 
menor de cada uma dessas patologias depende do 
ambiente, sistema, manejo, genética e a nutrição 
em que esses animais estão submetidos. 

Em sistemas onde as vacas ficam muito tempo 
estabuladas, as principais patologias que podem 
ocorrer são: pododermatites interdigitais e digitais, 
sola dupla, doença da linha branca, erosão de ta-
lão, Foot Root e laminite, ocorrendo principalmen-
te em membros posteriores. Nos sistemas menos 
intensivos as principais doenças observadas são a 
hiperplasia interdigital e as dermatites interdigitais.
 
A lesão quando já instalada, é preciso identificar o 
tipo e a causa, para que se tome medidas curativas 
e preventivas, evitando dessa forma que a doença 
diagnosticada não se torne crônica e de alta inci-
dência no rebanho. Para isso, algumas medidas são 
eficientes para se evitar e/ou minimizar a ocorrên-
cia dessas patologias, dentre elas podemos citar:

• Manter o ambiente em que os animais circulam 
em boas condições de higiene, isto é, limpo e 
seco.

• Evitar a ocorrência de corpos estranhos que 
possam traumatizar os cascos, como pregos, 
cascalho e pedregulhos.

• O ambiente deve ser confortável. Os bovinos 
devem permanecer deitados entre 10 a 14 ho-
ras por dia. Em ambientes desconfortáveis, os 
animais evitam se deitar.

• Unhas fracas e deformadas em animais pesa-
dos quase sempre causam problemas. Devem 
ser descartados animais com estas característi-
cas.

• Quando necessário deve-se utilizar touros com 
boa pontuação no quesito “conjunto pernas e 
pés”, no intuito de melhorar os aprumos e au-
mentar a longevidade da progênie do rebanho.

• Se possível soltar os animais em piquetes após 
a alimentação, isto é, no período que abrange o 
intervalo entre as ordenhas, diminuindo o tem-
po de estabulação.

• O casqueamento é uma prática que deve ser 
adotada com rigor, tanto o casqueamento cor-
retivo, quanto o preventivo, este último pode 
ser realizado como rotina no momento da se-
cagem das vacas.

• A utilização de pedilúvio é uma prática impor-
tante para desinfecção e fortalecimento dos 
cascos. A solução de pedilúvio poder realizada 
com formol e sulfato de cobre na proporção de 
3 a 5%, dependendo da incidência de proble-
mas de casco no rebanho.

• Ajustar corretamente a relação entre volumo-
so e concentrado, pois dietas com excesso de 
grãos, principalmente as ricas em carboidratos, 
causam a laminite.

• Ao notar que o animal apresenta claudicação 
(mancando), o mesmo deve ser examinado e 
tratado a critério de um Médico Veterinário, 
minimizando assim as perdas com tratamentos 
errôneos e empíricos.

A adoção de práticas corretas de manejo, sistemas 
de produção bem dimensionados e com instala-
ções adequadas, limpas e confortáveis, nutrição 
balanceada, medidas preventivas de casqueamen-
to e utilização de pedilúvio, são comprovadamente 
benéficas à sanidade dos cascos, com isso, pode-
mos minimizar os prejuízos que essas patologias 
causam na atividade.

Allen Corsini
Médico Veterinário - Cocatrel
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Os principais benefícios da tangerina para o organis-
mo são:

• Prevenção de doenças cardíacas, incluindo a ate-
roscleroses e o AVC;

• Diminuição do colesterol mau, o LDL, já que é 
constituída por fibras;

• Fortalecer o sistema imune, pois é rica em vitami-
na C;

• Prevenção e controle da diabetes, pois possui bai-
xo índice glicêmico e ajuda a regular a quantida-
de de açúcar no sangue devido às fibras;

• Prevenção e controle da hipertensão arterial, pois 
é rica em potássio, mineral responsável por regu-
lar a pressão arterial;

• Melhora da digestão e o funcionamento do intes-
tino;

• Favorece a perda de peso, pois possui poucas ca-
lorias e aumenta a sensação de saciedade;

• Ajuda a combater a gripe e os resfriados, já que 
possui vitamina C;

• Atua como calmante natural e é excelente para 
quem sofre de insônia.

• Além disso, a tangerina, devido ao seu conteúdo 
de vitamina C, favorece a absorção de ferro a nível 
intestinal, e, por isso, nos casos de anemia, é reco-
mendado comer uma tangerina juntamente com 
os alimentos ricos em ferro.

Benefícios para a pele e o cabelo

Além de ser consumida em sobremesas, sucos e chás, 
a tangerina também é utilizada na fabricação de pro-
dutos de beleza como cremes para a pele e para o 
cabelo. O extrato de tangerina tem o poder de atu-
ar como adstringente e hidratante, nutrindo a pele e 
ajudando a clarear manchas. Nos cabelos, o extrato 
dessa fruta atua evitando a seborreia e estimulando o 
crescimento dos fios.

Fonte: www.tuasaúde.com.br

Frutas, verduras e legumes são consumidos o ano 
todo, porém podemos consumi-los com muito mais 
qualidade e menor preço se levarmos em conta a 
época certa de cada alimento.

Portanto, para ajuda-los nessa tarefa, trazemos a lista 
com os principais alimentos do mês e escolheremos 
um deles para descrever seus benefícios. Este mês, 
vamos falar da tangerina, uma fruta cítrica, aromática 
e rica em vitaminas e minerais, como a vitamina A, 
C, flavonoides, fibras, antioxidantes, óleo essencial 
e potássio. Graças as suas propriedades, possui di-
versos benefícios para a saúde, melhorando a saúde 
intestinal e estimulando o sistema imune.

Essa fruta pode ser consumida em qualquer mo-
mento do dia ou ser incorporada em algumas re-
ceitas para preparar sucos ou sobremesas. As folhas 
da tangerina podem ser utilizadas para preparar 
infusões e o seu nome científico é Citrus reticulata, 
podendo ser encontrada em supermercados, mer-
cados municipais e lojas de produtos naturais.

Tangerina
abacate, banana-maçã, caqui, jaca, 

kiwi, maçã, pera,
tangerina e uva.

alho-poró, almeirão, erva-doce, 
louro, nabo.

abóbora, abobrinha, batata-doce, 
berinjela, beterraba, cará, cenoura, 
chuchu, inhame, mandioca, man-

dioquinha, nabo e rabanete.

Frutas verduras legumes

É ÉPOCA DE QUE?
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"Isso foi em março de 2020...

As ruas estavam vazias, lojas fechadas, as pesso-
as não podiam sair.

Mas o outono não sabia, e as flores começaram 
a florescer, o sol brilhava, os pássaros cantavam, 
as andorinhas iam chegar em breve, o céu esta-
va azul, a manhã chegava mais cedo.

Isso foi em março de 2020...

Os jovens tinham que estudar online e encon-
trar ocupações em casa, as pessoas não podiam 
fazer compras nem ir ao cabeleireiro. Em breve 
não haveria mais espaço nos hospitais, e as pes-
soas continuavam ficando doentes.

História para contar...
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Mas o outono não sabia. A hora de ir ao jardim 
estava chegando, a relva ficava verde.

Isso foi em março de 2020...

As pessoas foram colocadas em contenção, 
para proteger avós, famílias e crianças. Chega 
de reuniões, nem refeições, festas com a família. 

O medo se tornou real e os dias eram pareci-
dos.

Mas o outono  não sabia, as macieiras, cerejei-
ras e outras floresceram, as folhas cresceram.

As pessoas começaram a ler, a brincar com a 
família, cantando na varanda convidando os 
vizinhos a fazerem o mesmo, aprenderam uma 
nova língua, a serem solidários e se concentra-
ram em outros valores.

As pessoas perceberam a importância da saú-
de, o sofrimento, deste mundo que parou, da 
economia que caiu.

Mas o outono  não sabia. As folhas deixaram 
seu lugar para a fruta, os pássaros fizeram o ni-
nho, as andorinhas chegaram.

Então o dia da libertação chegou, as pessoas 
souberam pela TV que o vírus tinha perdido a 
batalha, as pessoas saiam para a rua, cantavam, 
choravam, beijando seus vizinhos, sem másca-
ras nem luvas.

E foi aí que o inverno chegou, porque o outo-
no não sabia. Ela continuou lá apesar de tudo, 
apesar do vírus, do medo e da morte. Porque 
o outono não sabia, ele ensinou as pessoas o 
poder da vida.

Vai ficar tudo bem, fique em casa, proteja-se, e 
você vai aproveitar a vida!

Autor desconhecido



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 Alte-
rosa/SBT, e é colunista da Revista Cocatrel. É formado em Administração, especialista em Finanças, Mestre em Estratégia e 
Doutor em Marketing.

inicial, intermediário e avançado. As métricas traba-
lham com indicadores em cinco dimensões: 1) sócios, 
2) conselho, 3) diretoria, 4) órgãos de controle e fisca-
lização, 5) conduta e conflitos de interesses.

Essas cinco dimensões são avaliadas por meio de 
quinze indicadores. Nos sócios, verifica-se a existên-
cia de assembleias e a formalização da governança; 
no conselho, analisa-se a estrutura, a dinâmica e atri-
buições, a remuneração e a formação de comitês. Na 
diretoria, observa-se dinâmica e atribuições, remune-
ração e transparência. Nos órgãos de controle e fisca-
lização verifica-se a existência de auditoria indepen-
dente, o papel do conselho fiscal e as questões de 
controle e compliance. Por fim, os conflitos de inte-
resse e conduta analisam o código de conduta, a for-
malização da governança e as transações entre partes 
relacionadas. 

De fato, as boas práticas da governança corporativa 
têm sido utilizadas para avaliar os riscos e o retorno 
de um investimento. A adoção dessas práticas ajuda 
no sentido de construção de reputação e valorizam 
as empresas, que inclusive conseguem mais facilida-
de na captação de recursos, sem contar que o fazem 
com custos bem mais baixos. 

Enfim, o sistema de governança tem sido utilizado por 
vários tipos de organizações, incluindo cooperativas, 
visto que diminui as chances de abusos de poder, de 
fraudes e até de erros estratégicos, mas exige-se: 1)  
conselhos de administração atuantes, exercendo seu 
papel de guia para as estratégias organizacionais, in-
cluindo a escolha do presidente e avaliação de de-
sempenho; e 2) conselhos fiscais preparados para fis-
calizar e verificar as contas, bem como para oferecer 
pareceres aos acionistas que assim o desejarem. Isso 
sem falar na questão de auditorias independentes, 
que garantem transparência ao processo. Em síntese, 
a governança corporativa é a busca por uma gestão 
saudável.

Governança Corporativa: a busca 
por uma gestão saudável

por Lúcio Caldeira
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OA governança corporativa é um sistema de gestão 
que surgiu com o propósito de minimizar e/ou resol-
ver o problema do “conflito de agência”, que trata dos 
problemas decorrentes dos possíveis conflitos de in-
teresses existentes entre os executivos contratados de 
uma organização e seus proprietários. 

Desse modo, a preocupação da governança é criar 
mecanismos de incentivo e de monitoramento visan-
do alinhar o comportamento dos executivos com os 
interesses dos acionistas. Exatamente por isso, é ne-
cessário a participação do conselho da administração, 
conselho fiscal e auditoria independente, que traba-
lharão no sentido de adotar as linhas mestras das boas 
práticas da governança: transparência, prestação de 
contas, equidade e responsabilidade corporativa.

A transparência diz respeito às decisões gerais da or-
ganização, que devem estar disponíveis e acessíveis 
a todos os públicos com os quais a organização se 
relaciona. Um exemplo disso é a publicação dos re-
sultados organizacionais, incluindo aí os lucros ou so-
bras da organização. A prestação de contas inclui, não 
só as questões financeiras, mas também as diversas 
ações organizacionais, como por exemplo a política 
de compras da empresa.

Outro ponto, é a questão da equidade, princípio que 
defende que todos os interessados no negócio de-
vem participar e ser tratados de forma igualitária. Esse 
é inclusive um princípio que se aplica ao cooperativis-
mo. Por fim, a responsabilidade corporativa coloca as 
empresas acima de questões financeiras e prevê uma 
sintonia maior com questões da sociedade, como por 
exemplo responsabilidade social, ambiental, educa-
cional e ética.

Sobre os mecanismos de monitoramento, vale ressal-
tar as métricas dos processos de governança, que ser-
vem, inclusive, para classificar as empresas em termos 
de estágio de maturidade, podendo ser embrionário, 
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- Sítio São José, a 4 Km da cidade de Três Pontas (Morro do Peão - Usina 
Boa Vista), 4 alqueires, sendo 3,5 de café; 200 pés de eucaliptos, pasto, luz, 
pomar, tuias, casa e muita água. Aceito imóvel. Tratar: (31) 98773-2710 / 
(35) 3015-7850.

- Fusca modelo 1600, ano 83. Único dono, peças originais em ótimo estado. Con-
tato: Helena (35) 9 9932-5299.

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

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

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

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

- Vende-se carro A5X Mitsubishi 2.0 ano 2013/2014. Ótimo estado de conserva-
ção. 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 funcionamen-
to. 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 conserva-
ção 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 
(Pereirão). Valor: R$21.000,00. Encontra-se em ótimo estado de conservação, 
com 4 pneus novos, bateria nova e todos os impostos pagos em cota única. Tra-
tar (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 acimenta-
do, 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. Am-
bas 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.
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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 



EXPERIMENTE AS
DELÍCIAS DA
CAFETERIA DA
SUA COOPERATIVA

Cais

Avenida Ipiranga, 1745 Três Pontas - MG



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.


