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DELIBERAÇÃO CGR Nº 002, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

 

  O Comitê Gestor de Risco da Cocatrel, instituído pela Portaria Cocatrel 

nº 001, de 19 de março de 2020, no uso de suas atribuições, 

 

  DECIDE: 

 

  Art. 1º Fica designado como porta-voz do Comitê Gestor de Risco junto 

aos colaboradores da Cocatrel os membros do Departamento de Segurança do 

Trabalho. 

  §1º Os colaboradores poderão consultar o Departamento de Segurança 

do Trabalho sobre quaisquer decisões tomadas pelo Comitê Gestor de Risco. 

  §2º O atendimento aos colaboradores da Cocatrel deverão ser 

preferencialmente através de telefone (ramal 8272 / 35 98875-4890) e/ou e-mail 

(seguranca@cocatrel.com.br). 

 

  Art. 2º Os colaboradores que trabalham diretamente com o atendimento 

ao público (cooperados, clientes, fornecedores, terceiros etc.) devem trabalhar, 

a partir de 23 de março de 2020, com o uso ininterrupto de máscaras e de outros 

materiais próprios de assepsia. 

  Parágrafo único. Para a obtenção de máscaras, os colaboradores de que 

tratam o caput deste artigo devem fazer contato com o Departamento de 

Segurança do Trabalho. 

 

  Art. 3º Além das medidas previstas na Deliberação CGR nº 001/2020, 

todos os departamentos das unidades de negócio da Cocatrel devem priorizar o 

trâmite de documentos por meio eletrônico. 

  Parágrafo único. Para que haja a tramitação de documentos por meio 

físico, deverá haver uma justificativa prévia do responsável pelo departamento 

de origem ao departamento de destino. 
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  Art. 4º Fica o Departamento de Comercialização e Informação de Café, 

juntamente com o Departamento de Tesouraria responsável por instruir os 

cooperados, fornecedores e terceiros que não possuem contam bancária 

disponível a recebimentos diversos, sobre o procedimento para abertura de 

conta, em razão da suspensão dos pagamentos em cheque. 

  §1º Àqueles que não possuem conta bancária aberta, terão o prazo 

máximo de 10 (dez) dias para tomar as providências necessárias.  

  §2º As situações excepcionais serão tratadas pela Superintendência da 

Cocatrel. 

 

  Art. 5º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

    

  Três Pontas – MG, 20 de março de 2020. 

 

Presidente do Comitê Gestor de Risco 

 


