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Base para crescer

Ser base é ter estrutura forte para proporcionar seguran-
ça, crescimento e o desenvolvimento da cooperativa, de 
seus cooperados, colaboradores e comunidades onde 
está inserida. Em 2019, a Cocatrel atuou fortemente na ca-
pacitação e na disseminação do conhecimento, através da 
Universidade Cocatrel, da segmentação de seus públicos, 
de uma comunicação mais eficiente e bilateral, além da es-
truturação da governança corporativa, que busca, princi-
palmente, a transparência nas tomadas de decisões.

Tornar o cooperado mais forte e sustentável significa pro-
porcionar a ele alternativas que o rentabilizem melhor, 
como as feiras de negócios, orientá-lo a fazer a gestão cor-
reta das propriedades e do seu dinheiro e ainda oferecer 
uma plataforma completa de serviços como assistência 
técnica, laboratório, lojas, oficina, soluções financeiras, en-
tre outros, que garanta a ele tudo o que precisa em uma 
única cooperativa.

Ter base forte também significa trabalhar em prol da cafei-
cultura e de políticas eficientes para o setor. Proporcionar 
inovações que possam garantir novas tecnologias para o 
campo e para a cooperativa, além de sair na frente, criando 
novos produtos com a matéria-prima do cooperado e for-
talecendo a marca Cocatrel nacional e internacionalmente, 
através da participação em importantes feiras no mundo e 
da estrutura eficiente para comercialização e exportação 
de cafés finos e especiais.

Perto para ouvir

A palavra perto pode ser entendida em dois sentidos. Per-
to: fisicamente junto de alguém ou de algum lugar. Próxi-
ma: quando se tem respeito e está ali para garantir segu-
rança e apoio a alguém.

Começando pela proximidade para ouvir, a Cocatrel abriu 
canais como a ouvidoria e o setor de relacionamento, tam-
bém criou o conselho consultivo e realizou sua primeira 
pré-assembleia.  Encontros e reuniões foram proporciona-
dos entre cooperados e diretores, onde pode-se ouvir e 
falar, trocar ideias e entender as principais demandas dos 
cooperados, para que essas necessidades e sugestões se 
tornassem objetivos estratégicos e, posteriormente, ações 
da atual gestão da cooperativa.

Foi ouvindo que a Cocatrel entendeu que precisava prio-
ritariamente estruturar seus armazéns e, além disso, estar 
mais perto de seus cooperados. Foi por isso que passou a 
receber cafés em todas as filiais, gerando diminuição de 
custos, segurança e comodidade ao produtor, que pode 
contar sempre com algum ponto de recebimento Cocatrel 



por perto, para que possa entregar o café com agilida-
de e eficiência.

2019 também foi um ano de muita proximidade da 
cooperativa com a comunidade, abrindo suas portas 
para a visitação e estimulando o encontro da família 
em eventos como a Semana Cocatrel Café e Cultura, 
além de patrocinar ações e projetos nos quais acredita 
e que estejam alinhados com os seus valores.

Segura para o seu negócio

Segurança foi, comprovadamente, um dos valores 
mais perceptíveis em 2019. Muitas vezes apontada 
como uma cooperativa conservadora, as ações da Co-
catrel em relação ao negócio de seus cooperados é, 
sim, de extrema segurança. 

Armazéns com rastreamento por radiofrequência, 
classificação dos cafés às cegas, feita através de um 
QR code, auditoria externa das contas, um conselho 
fiscal atuante, consultoria da Dom Cabral para acom-
panhamento mensal de todos os números de cada se-
tor da cooperativa, vendas e emissão de notas fiscais 
de café pelo Portal do Cooperado, trazendo pratici-

dade e segurança. Tudo isso demonstra o cuidado da 
gestão para estar continuamente obtendo resultados 
positivos como o de recebimento de café, que bateu 
o recorde dos anos de bienalidade baixa e alcançou o 
terceiro melhor resultado da história da Cocatrel, além 
de recordes de comercialização de café, exportação e 
de faturamento.

Definitivamente, 2019 foi um ano de estruturar as ba-
ses para alçarmos voos maiores e alcançarmos núme-
ros ainda melhores. Importante dizer que não é obje-
tivo da Cocatrel crescer em grandeza ou se tornar uma 
exportadora, exportando por exportar, sem agregar 
valor nenhum a ninguém. Nosso objetivo é ser do ta-
manho suficiente para continuarmos a ser uma coope-
rativa clássica, regida pelos princípios cooperativistas, 
e que valoriza e rentabiliza seu cooperado acima de 
tudo. Sabemos que temos muito trabalho pela frente 
e precisamos contar com a confiança e a fidelidade de 
nossos cooperados e colaboradores para chegarmos 
lá. O desafio está só no começo, mas com seriedade, 
dedicação e transparência conseguiremos alcançar 
todas as metas para 2020, que não são poucas nem 
pequenas, mas bem planejadas, metrificadas e acom-
panhadas.
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A Cocatrel realizou a 30ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat), que tem   
como objetivo instruir os funcionários com palestras e informações que os façam refletir sobre os ris-
cos com a saúde e sua segurança na cooperativa.

 
As palestras aconteceram em vários departamentos da Cocatrel e abordaram temas como educação no 
trânsito, 5S, relacionamento interpessoal, alimentação saudável,  obesidade, primeiros socorros, saúde e 
segurança no trabalho, depressão, saúde bucal, alcoolismo e como cuidar da coluna.

“A Cocatrel preocupa-se com a qualidade de vida e a segurança no trabalho de todos os colaboradores, já 
que são eles os principais responsáveis pela boa produtividade e crescimento da cooperativa. Pensando 
nisso, trouxe alguns dos temas mais debatidos pela sociedade”, ressaltou Marcos Silverio, técnico de Se-
gurança do Trabalho da Cocatrel.
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Cocatrel é parceira emCocatrel é parceira em
Campanha de Recolhimento deCampanha de Recolhimento de

Embalagens de AgrotóxicosEmbalagens de Agrotóxicos
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) em parceria 
com o IMA e diversas outras instituições, dentre elas a 
Cocatrel, realizou no dia 3 de dezembro, em Três Co-
rações, uma Campanha de Recolhimento de Embala-
gens de Agrotóxicos a fim de regularizar a devolução 
das embalagens vazias e produtos vencidos, confor-
me previsto em legislação por meio do recebimento 
itinerante.

Foram recolhidos 11 caminhões de embalagens que 
seguiram para a Central de Devolução de Embala-
gens Vazias de Agrotóxicos (Area), que fica localizada 
em Três Pontas.

Durante o dia foram realizadas diversas palestras da 
Seapa, IMA, Central de Devoluções de embalagens 
de Três Pontas, entre outras.
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Boas-vindas aos novos cooperados

MISSÃO
Proporcionar soluções de qua-
lidade e excelência, gerando 
segurança e sustentabilidade ao 
cooperado.

11 VISÃO
Ser reconhecida mundialmente 
como a melhor e mais segura 
cooperativa de café para fazer 
negócio e totalmente integrada 
com o cooperado.

22 VALORES
Cooperação, igualdade, cre-
dibilidade, fidelidade, solidez, 
segurança, comprometimento, 
inovação, transparência.

33
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CLAUDINEI AUGUSTO FERNANDES 

DOUGLAS CHAGAS

ELIAS ANTONIO GARCIA

ELVIA RIBEIRO

GEOVANNI AUGUSTO JUNQUEIRA FLORENCIO

GERALDO DE ABREU CORREA

IVAN DAVANZO 

JAIME BARBOSA DE SOUZA

JOAO BATISTA BALDONI

MARCELO APARECIDO FERREIRA

MARIA DA GLORIA REIS LOPES

MARIA ISA REIS NAVES TEIXEIRA

MICHEL DEIVES DE LIMA

NYKOLAS CARVALHO SCHIAVON

RENAN BOTEGA BALDONI

SAVIO VITOR DA SILVA

WANDERSON VITOR ROMAR
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Cocatrel lança os primeirosCocatrel lança os primeiros
cafés premiadoscafés premiados

A Cocatrel iniciou a promoção dos cafés premiados em 2019. 
Em uma tarde animada na Cafeteria Cocatrel, os dois primei-
ros cafés, dos produtores Gilberto Augusto Caineli Basílio e 
José Carlos dos Reis, puderam ser degustados foi muito apre-
ciado pelos convidados no evento de lançamento.

Em relação à qualidade dos cafés, o presidente da Cocatrel, 
Marco Valério Araújo Brito, ressaltou que “o brasileiro, cada 
dia mais, opta por produtos superiores. A Cocatrel tem se es-
forçado para suprir esta demanda e muito nos honra saber 
que os nossos produtores têm esta capacidade e abraçam a 
ideia”.

A Cocatrel separou algumas sacas dos grãos premiados vai 
comercializar, na cafeteria e também na loja online, os 12 
melhores cafés premiados, sendo lançados dois a cada mês. 
Cada embalagem tem um um código específico, que leva à 
rastreabilidade dos cafés. “Todos nós sabemos que o traba-
lho de produção de cafés especiais é complexo, sabemos que 
os trâmites dentro da Cooperativa também são cercados de 
atenção, mas o consumidor final muitas vezes não conhece 
todo o percurso. A rastreabilidade é a garantia da transparên-
cia, é uma forma límpida de passar toda a informação daquele 
café para o consumidor”, explica.

Para Gilberto Basílio,  “ter esse apoio da Cocatrel para trazer-
mos qualidade para o nosso café é muito importante para nós 
produtores. A Cooperativa nos ajuda a crescer como cafeicul-
tores e mostra aos cooperados que todos têm capacidade. 
Sobre a ideia de colocar o nosso café à venda na Loja Online 
e na Cafeteria, é uma inovação super interessante. Acho que o 
resultado será maior do que a Cocatrel imagina”. 

Segundo Flávio Reis, filho do produtor José Carlos dos Reis, 
“em 2019, a Cocatrel recebeu o depósito de mais de um 
milhão e trezentas mil sacas e os premiados são 12. De cer-
ta forma é a concretização de um trabalho bem feito, é um 
reconhecimento que deixa os colaboradores e todos nós da 
Fazendinha Nossa Senhora Aparecida muito orgulhosos. A 
Cooperativa vem revolucionando e essa iniciativa de colocar 
nosso café à venda, diretamente para o consumidor final, é 
promissora, um trabalho diferenciado que a Cocatrel tem feito 
com os cooperados, que agrega valor ao produto e coloca o 
nome da Fazenda para fora, com outros compradores. Acredi-
to que será um sucesso”. 

Fonte: Arlene Brito – Sintonize Aqui.



Derivados do leite:
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muito importantes para a nossa vida!
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O leite e os seus derivados fazem parte da lista de alimentos essenciais para o nosso bem-estar. Durante toda a 
nossa vida, independente da idade, necessitamos da ingestão de alguns nutrientes e, dentre eles, o cálcio é um 
dos mais importantes. 

O ser humano é o único mamífero que tem a necessidade de ingerir o leite durante toda a vida, isso porque no pe-
ríodo da nossa infância, o leite materno é o alimento primordial para o crescimento e desenvolvimento da criança. 
Ossos e dentes, por exemplo, necessitam da ingestão do cálcio para progredir e permitir a construção de reservas 
necessárias para o futuro.

Já durante a fase da adolescência e o início da fase adulta é quando o nosso corpo precisa fortalecer os ossos que 
ainda estão sendo formados, auxiliando a prevenção da osteoporose no futuro. Além disso, após os 30 anos, ocor-
re a perda de cálcio no organismo e para manter uma vida saudável devemos investir no consumo das principais 
fontes do mineral.

Separamos aqui, alguns dos mais nutritivos e completos derivados do leite para acrescentar propriedades benéfi-
cas à sua alimentação saudável. Confira a importância de cada um deles e veja qual se adequa para incluir no seu 
dia a dia.

5 derivados do leite para a nossa alimentação

Iogurte: consistência cremosa, tem a função de regularizar o intestino, fortalecer os ossos por conter cálcio, rico 
em proteína, facilmente digerido e substituto de cremes para adicionar na sobremesa ou em diversas preparações.

Queijo minas: contém cálcio que fortalece os ossos, possui menos gordura que os queijos amarelos, saboroso e 
pode ser acrescentado em diversas receitas. 

Coalhada: parte sólida da coagulação do leite, equilibra a flora intestinal, facilmente digerido, ajuda nos casos de 
intolerância a lactose. O leite coalhado preserva a gordura, os minerais e o conteúdo de vitaminas do leite puro, mas 
apresenta bem menos lactose que o leite.

Manteiga: por apresentar gordura ela favorece a ab-
sorção das vitaminas lipossolúveis presentes nela, tais 
como a vitamina A, que tem a função de proteger a 
visão, vitamina D, que evita o aparecimento de oste-
oporose e vitamina E, que é um antioxidante potente. 
Utilize de forma moderada para evitar problemas car-
diovasculares e ganho de peso.

Requeijão: não possui tanto cálcio e proteínas, por-
tanto é bom combinar sempre com um queijo branco. 
Atenção com a quantidade de gordura, pois deve ser 
usado com moderação.

Fonte: conquistesuavida.com.br





A EXCLUSÃO DA MULTA DE 10% SOBRE O FGTS

faturamento, já que não é a única multa que deve ser 
paga em caso de rescisão contratual de trabalho.

Destaca-se que a cobrança desde 2012 é ilegal, haja 
vista que a finalidade para a qual se destinava se per-
deu há muito tempo, já que as contas de FGTS sofrem 
hoje superávit, ao contrário do que ocorria à época de 
sua criação.

Como é sabido, segundo a nossa Constituição Fede-
ral de 1988, as contribuições sociais são destinadas ao 
custeio da atuação da União nas diversas áreas sociais 
e devem ser fiéis à finalidade para qual foram institu-
ídas, bem como ao destino do produto arrecadado, 
sob pena de serem consideradas inconstitucionais. 
Isso significa dizer que não se pode desviar a finalida-
de para a qual havia sido criada, como vem ocorrendo 
atualmente com a referida multa destinada aos pro-
gramas Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, 
descumprindo totalmente com o preceito constitucio-
nal.

Apesar de todos os argumentos trazidos, ainda assim 
a cobrança se manteve desde 2012, o que foi objeto 
de várias ações judiciais para a discussão do tema a 
fim de que o contribuinte empregador não precisasse 
mais efetuar o pagamento desta.

Porém, felizmente, o legislador promoveu a correção 
dessa incongruência, extinguindo a cobrança da re-
ferida multa nos casos de rescisão sem justa causa, 
quando da edição da MP nº 905/2019.

Assim, a partir de 1º de janeiro de 2020, os contribuin-
tes empregadores poderão deixar de pagar o adicio-
nal de 10% da multa rescisória sobre o saldo do FGTS 
nas demissões sem justa causa, lembrando que, para 
os valores pagos nos últimos cinco anos, poderão se 
socorrer ao Judiciário para o reconhecimento da res-
tituição.

Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

A Medida Provisória nº 905/2019, publicada em no-
vembro, no Diário Oficial da União, instituiu o Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo, alterando a legislação 
trabalhista e dando outras providências.

O intuito da referida MP foi de fomentar a criação de 
novos postos de trabalho para as pessoas entre 18 e 
29 anos de idade, como primeiro emprego em Cartei-
ra de Trabalho e Previdência Social.

Entre as inovações trazidas pela referida MP, temos a 
extinção da multa de 10% sobre o FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço) paga nos casos de demis-
são sem justa causa.

Essa multa foi implementada em 2001, em razão da 
situação financeira brasileira vivenciada à época. Sen-
do assim, o Governo Federal, para “resolver” a questão 
da correção das contas vinculadas ao FGTS, com base 
nos índices reais de inflação no ano de 1989 e 1990 
causados pelo Plano Verão e Plano Collor I, criou a re-
ferida multa.

Ela foi instituída pela Lei Complementar nº 110, de 29 
de junho de 2001, a qual seria devida nos casos de 
demissão sem justa causa do empregado, a ser paga 
pelo contribuinte empregador. Essa multa é aplicada 
sob o montante existente na conta vinculada decor-
rente do contrato de trabalho, em que a empresa, mês 
a mês, efetua o recolhimento do FGTS, que é deposita-
do em uma conta vinculada ao empregado.

Apesar de a “desculpa” utilizada para a instituição da 
referida multa ser a recomposição das contas dos tra-
balhadores, que, à época, encontravam-se em déficit 
e precisavam ser recomposta, as contas foram recom-
postas em julho de 2012, mas, mesmo assim, até hoje 
a cobrança continua sendo feita às empresas, ou me-
lhor, era feita, já que esta foi extinta pela MP.

Ou seja, mesmo tendo transcorrido sete anos da re-
composição das contas, as empresas ainda sofrem 
essa cobrança atualmente, onerando e muito o seu 

Café com Lei
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“As cooperativas promovem a educação e a formação 
dos seus membros, dos representantes eleitos e dos 
trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, 
eficazmente, para o desenvolvimento das suas coope-
rativas. Informam o público em geral, particularmente 
os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as 
vantagens da cooperação.”

A boa prática cooperativista, sua expansão entre os 
diferentes públicos e a sustentabilidade do empreen-
dimento requerem a preparação dos atores internos 
– representados pelos associados, dirigentes (conse-
lheiros e diretores) e demais colaboradores, inclusive 
os prestadores de serviços terceirizados – e a cons-
cientização do público em geral, incluindo os setores 
oficiais implicados, sobre as especificidades e os ape-
los do cooperativismo.

O ideal, aliás, é que haja programas de formação que 
considerem o perfil dos diferentes atores internos. No 
caso dos associados, é indispensável que a assunção 
de cargos eletivos na cooperativa seja antecedida de 
uma passagem por um bem estruturado mecanismo 
de preparação para o mundo cooperativo.

É igualmente necessário que se desenvolvam ações 
mais frequentes e de maior qualidade que permitam 
o acesso do grande público às vantagens da coopera-
ção. As entidades de classe, os templos religiosos, os 
fóruns públicos, os eventos sociais, as feiras e outros 
certames coletivos, por exemplo, são excelentes ca-

sob o olhar jurídicosob o olhar jurídico

nais para levar informações sobre cooperativismo aos 
seus filiados/representados.

Os valores e os princípios do cooperativismo, como 
se sabe, estão em perfeita sintonia com o que se quer 
como norteadores de vida para os jovens e também 
adultos desta nação. O conceito de cidadania plena 
incorpora tais imperativos humanísticos. Por isso, não 
se deve economizar em ações que coloquem em práti-
ca esta diretriz. Educar, formar e informar é fundamen-
tal, pois quanto mais cooperativa for a nação, mais 
próspera e justa ela será.

O princípio relaciona-se imediatamente com os valo-
res da transparência e da responsabilidade, esclare-
cido, no entanto, que os programas/conteúdos que o 
levam à prática têm de ocupar-se de todos os valores.

No plano legal, este princípio vem considerado nos 
conteúdos dos arts. 4º, X, e 28, II, da Lei Cooperati-
vista, e na Medida Provisória 1.715/98 (arts. 7º e 9º), 
bem como, quanto às cooperativas financeiras, na Lei 
11.524/07 (art. 10), que assegura o recolhimento se-
gregado de contribuição social, à razão de 2,5% sobre 
a folha de pagamento das cooperativas, ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SES-
COOP), e a sua reversão para programas de aprendi-
zagem aplicáveis nas entidades de origem.

Taciana Rosa Figueiredo
Departamento Jurídico da Cocatrel

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO

E INFORMAÇÃO
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Francis Figueiredo Oliveira é engenheiro agrônomo, formado pela Univer-
sidade Federal de Lavras, em 1993. Desde essa época, vem se dedicando à 
Fazenda Santa Margarida, em Três Pontas. 

A propriedade foi herdada de seus avós maternos, Urbano Garcia de Figuei-
redo Neto e Juvendyra Correa de Figueiredo. 

Há 25 anos Francis dedica-se à renovação de plantações antigas, além da 
formação e plantio de novas áreas. Seu objetivo é a produção de café natu-
ral, procurando agregar qualidade em todas etapas, até o produto final. Ele 
é casado com a Juliana e tem 2 filhos, Elisa e Fábio.

Francis Figueiredo Oliveira

Fazenda Santa Margarida
Variedade: Mundo Novo

Altitude: 900m 

Café doce, floral e frutado, com notas de melaço de cana.
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Pedro Luiz Damasceno

Sítio Três Irmãos
Variedade: Acaiá 

Altitude: 970m 

Café tem notas bem marcantes de frutas cítricas e um pouco amadeirado.
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Pedro Luiz Damasceno nasceu na fazenda Três Irmãos e desde muito jovem 
já acompanhava o pai nas fazendas de café, sempre aprendendo a cultivar e 
a entender todos os processos. 

Pedro casou-se com dona Joana e, juntos, eles continuaram trabalhando na 
fazenda – onde estão até hoje. Ao longo dos anos, eles organizaram a pro-
priedade, cultivaram mais plantas de café e melhoraram o pátio de secagem. 

A fazenda Três Irmãos possui uma grande área de preservação ambiental, 
com fauna e flora muito preservadas. Pedro está cada vez mais entusiasmado 
na produção de cafés especiais e busca a excelência a cada ano.
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Base para crescer

Ser base é ter estrutura forte para proporcio-
nar segurança, crescimento e o desenvolvi-
mento da cooperativa, de seus cooperados, 
colaboradores e comunidades onde está in-
serida. Em 2019, a Cocatrel atuou fortemente 
na capacitação e na disseminação do conhe-
cimento, através da Universidade Cocatrel, da 
segmentação de seus públicos, de uma co-
municação mais eficiente e bilateral, além da 
estruturação da governança corporativa, que 
busca, principalmente, a transparência nas to-
madas de decisões.

Tornar o cooperado mais forte e sustentável 
significa proporcionar a ele alternativas que 
o rentabilizem melhor, como as feiras de ne-
gócios, orientá-lo a fazer a gestão correta das 
propriedades e do seu dinheiro e ainda ofe-
recer uma plataforma completa de serviços 
como assistência técnica, laboratório, lojas, 
oficina, soluções financeiras, entre outros, que 
garanta a ele tudo o que precisa em uma única 
cooperativa.

Ter base forte também significa trabalhar em 
prol da cafeicultura e de políticas eficientes 
para o setor. Proporcionar inovações que pos-
sam garantir novas tecnologias para o campo 
e para a cooperativa, além de sair na frente, 
criando novos produtos com a matéria-prima 
do cooperado e fortalecendo a marca Coca-
trel nacional e internacionalmente, através da 
participação em importantes feiras no mundo 
e da estrutura eficiente para comercialização e 
exportação de cafés finos e especiais.

Cocatrel lançou o grupo Cafeína

A Cocatrel realizou, em fevereiro, o lançamen-
to do grupo Cafeína Cocatrel. A iniciativa tem 
como objetivo reunir mulheres cooperadas, 

que somam 21% do quadro social da coopera-
tiva, para troca de informações, conhecimento 
e maior aproximação com a gestão da coope-
rativa.

A primeira ação do grupo foi uma integração 
com as cooperadas, que tiveram a oportunida-
de de, pela primeira vez, entrar nas instalações 
dos armazéns de Três Pontas e conhecer todos 
os processos, desde o recebimento até a ar-
mazenagem rastreada de seus cafés.

Ao longo do ano as produtoras participaram 
de muitos cursos, muitos encontros e o gru-
po ganhou bastante visibilidade, sendo con-
vidado para debates, palestras e, exportando 
o primeiro container da cooperativa de cafés 
produzidos só por mulheres componentes do 
Cafeína.

 “A iniciativa do Cafeína Cocatrel mostrou um 
outro lado da cooperativa, incentivando a par-
ticipação ativa das mulheres em tudo o que a 
Cocatrel realiza e promove. Estou muito feliz
com a repercussão do grupo não só aqui no 
Brasil como internacionalmente, e com a con-
cretização desse primeiro negócio realizado. 
Tenho certeza que será só o primeiro”, afirma 
Marco Valério Araújo Brito, presidente da Co-
catrel.
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Universidade Cocatrel

“Cafés Especiais: Gestão da Qualidade”

A Cocatrel abriu mais uma turma do grupo de 
capacitação para a produção de cafés de qua-
lidade. Em parceria com o Grupo Unis, o curso 
“Cafés Especiais: Gestão da Qualidade” tem 
como objetivo capacitar os cooperados para 
a produção de cafés especiais e aprimorar a 
gestão de suas propriedades. 

Com duração de 9 meses, o curso abordou 
módulos mensais que abrangeram temas 
como mecanização, pós-colheita e qualida-
de de cafés, degustação de cafés especiais, 
gestão financeira rural, mercado do café, cer-
tificações e produção de cafés certificados, 
promoção internacional de cafés especiais, 
cooperativismo, gestão de custos e negocia-
ção estratégica.

Ciclo de palestras

Os meses de março e abril foram escolhidos 
para um ciclo itinerante de palestras, dias de 
campo e informações úteis ao produtor, que 
aconteceram em várias comunidades e filiais 
da Cocatrel, junto com as empresas que são 
parceiras da cooperativa nesse projeto.

trabalhadores à negociação coletiva, trabalho 
exaustivo ou degradante, uso de EPI’s, entre 
outros. De acordo com os organizadores, as 
palestras apresentaram boa adesão por parte 
dos cooperados e foram uma oportunidade 
para que os produtores tirassem suas dúvidas 
e se organizassem em suas propriedades

Feiras Cocatrel de Negócios

6ª Fecom

Com o tema “Onde a cooperação produz bons 
negócios”, a 6ª Fecom aconteceu nos dias 26, 
27 e 28 de março, em Três Pontas, e recebeu, 
durante os três dias de feira, quase 4 mil pes-
soas, entre cooperados e visitantes. As esco-
las da cidade tiveram a oportunidade de levar 
cerca de 2 mil crianças para as recreações que 
também aconteceram por lá. Com foco na co-
mercialização de insumos, maquinários e im-
plementos agrícolas, a 6º edição da feira bus-
cou, ainda, englobar toda a comunidade, com 
atrações para a família inteira.

Expocafé 2019: uma edição para ficar marca-
da na história da Cocatrel

Cocatrel realiza palestras com o tema Direitos 
Trabalhistas

A Cocatrel, juntamente com o programa de 
certificação 4C e empresas parceiras, realizou 
diversas palestras abordando temas relacio-
nados aos direitos trabalhistas com o assessor 
jurídico da cooperativa, Dr. Alexandre Sério 
Veiga Lima. Os temas abordaram: contratos 
e jornadas de trabalho, registros, direito dos 

A 22ª edição da Expocafé, que aconteceu en-
tre os dias 15 e 17 de maio, na Fazenda Ex-
perimental da Epamig, em Três Pontas, contou 
com grandes atrações proporcionadas pela 
Cocatrel. Sucesso de público, com média de 
15 mil visitantes, 160 expositores e R$200 mi-
lhões em negócios gerados e prospectados 
nos três dias de evento, a Expocafé superou 
expectativas.

E foi para proporcionar preços de insumos 
mais justos que a Cocatrel trabalhou para con-
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seguir os melhores valores na modalidade 
barter (troca por café). Os cooperados com-
pareceram e negociaram cerca de R$50 
milhões em defensivos e fertilizantes com a 
Cocatrel.

Além disso, a cooperativa realizou primei-
ra maratona de hackers voltada para o se-
tor cafeeiro, o encontro do grupo Cafeína e 
proporcionou uma reunião da Frente Parla-
mentar do Café.

Ufla passa marca Expocafé para a Cocatrel

Em evento realizado na Universidade Federal 
de Lavras (Ufla), a Cocatrel recebeu a cessão 
da marca Expocafé. Essa cessão fortalece ain-
da mais a parceria público-privada, deixando 
a feira mais consistente e com grandes pers-
pectivas de crescimento.

Feira Cocatrel de Negócios

A Feira Cocatrel de Negócios, realizada entre 
os dias 10 e 12 de setembro, também superou 
expectativas. Tanto em Três Pontas quanto nas 
filiais, os cooperados compareceram e 854 
deles fizeram 1.467 pedidos, que geraram um 
volume de mais de R$33 milhões em negó-
cios, principalmente em fertilizantes e defen-
sivos, utilizando o café como moeda de troca.

Semana Internacional do Café

Foram três dias intensos de atividades, três 
dias que confirmaram a grandeza da Cocatrel
dentro do cenário cooperativista e da cadeia 
do café. Há três anos participando e patroci-
nando a Semana Internacional do Café, a Co-
catrel foi a pioneira ao entender e acreditar 
que ali seria o local ideal para se fazer a co-
nexão entre os produtores com consumidores, 
torrefadores, importadores e tudo o que acon-
tece a partir do momento em que o café sai 
dos armazéns da cooperativa.

Em seu estande, a Cocatrel recebeu a comitiva 
do governador Romeu Zema, lançou produ-
tos, como o gelato e o Box Cocatrel, realizou 
mais uma hackathon e ainda participou, como 
palestrante, representando o grupo Cafeína, 
do “IWCA Regional Leadership Summit – La-
tin America &amp; Caribbean”, realizado pela 
Aliança Internacional das Mulheres do Café.

Inovação: lançamentos, produtos, valorização 
do produtor

Cafés da linha Montrês

A Cocatrel lançou dois cafés especiais da linha 
Montrês totalmente produzidos por mulheres. 
Os novos Pérola e Violeta chegaram ao merca-
do em homenagem ao mês da mulher (mar-
ço), trazendo notas e aromas deliciosos para 
quem é fã de um bom café. Além desses, ou-
tros 4 cafés da linha Montrês foram lançados 
em 2019: Coral, Sépia, Terracota e Âmbar. Os 
lançamentos foram produzidos pelo depar-
tamento de Cafés Especiais da Cocatrel, que 
selecionou os melhores cafés depositados na 
cooperativa, todos com pontuação acima de 
86 pontos. 

Chocolate Cocatrel: um lançamento de dar 
água na boca

Para compor seu portfólio de presentes e ain-
da agregar valor ao café e ao leite, produtos 
recebidos de seus cooperados, a Cocatrel 
criou sua própria linha de chocolates. As três 
opções a venda, em tabletes de 90 gramas, 
são: café, meio amargo e ao leite.
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Box Cocatrel: receba todo mês os cafés 100% 
arábica da região do sul de Minas

Os consumidores de cafés estão cada vez mais 
exigentes e curiosos. Muitos já estão na fase 
de consumir cafés especiais, outros querem 
apenas um bom café para o dia a dia.

Foi pensando nisso que a Cocatrel lançou o 
Box Cocatrel. A ideia é que o consumidor es-
colha um tipo de plano e receba, mensalmen-
te, os cafés Cocatrel em casa.

Manteiga e queijo Cocatrel são ingredientes 
de sucesso em “café” premiado de São Paulo

argumento suficiente, ainda utiliza a mantei-
ga e o queijo padrão Cocatrel nas maravi-
lhosas receitas premiadas do café.

Cafés Cocatrel reposicionados e em novas 
embalagens

Cocatrel ampliou as opções de escolha do 
consumidor e por isso criou cafés em dife-
rentes níveis de qualidade. Um café para 
cada perfil de consumidor. 

Dos cafés comercializados no mercado, o 

Pois dessa vez trouxemos a trajetória de suces-
so do Café Habitual, uma casa especializada 
em “brunch” (uma espécie de café da manhã 
misturado com almoço), que foi inaugurada há 
dois anos, no bairro Jardins, em São Paulo, e 
já acumula recomendações e premiações de 
grandes revistas especializadas em gastrono-
mia.

O Café Habitual é de propriedade de Vladimir 
Abreu, filho do ex presidente da Cocatrel, Gil-
son Ximenes, portanto de família de cafeicul-
tores de Três Pontas e que, se isso já não fosse 

Melhores Cafés Cocatrel

A décima edição do evento “Melhores Cafés” 
coroou a dedicação e o emprenho dos produ-
tores que tiveram os 12 melhores lotes de ca-
fés dentre as mais de 1.330 milhão de sacas re-
cebidas pela cooperativa. A Cocatrel separou 
algumas sacas dos cafés premiados para fazer 
a promoção dos produtores e também desses 
cafés, que estão sendo comercializados em 
embalagens personalizadas, constando nome 
e origem de cada um.

A cooperativa inovou ao trazer na 
caixinha dos cafés um QR code 
que, quando lido, leva o consumi-

Reserva é o café mais sofisticado da linha Co-
catrel e é identificado com o símbolo de quali-
dade Gourmet da Abic. O Cocatrel Superior é 
um café Premium e o selo de Superior da Abic 
demonstra sua superioridade em relação aos 
cafés tradicionais/extrafortes. Por fim, o Moki-
nha é o café de entrada da linha Cocatrel, mas 
que apresenta importantes diferenciais em 
relação aos cafés tradicionais disponíveis no 
mercado. 

Todos são produzidos com grãos da espécie 
arábica e com origem no sul de Minas. 
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dor a uma página contendo toda a história 
do produtor e também a rastreabilidade 
dos cafés. 

Cada produtor premiado terá participação 
de R$10 na venda da embalagem de seu 
próprio café e também poderá ser gratifi-
cado em dinheiro pelo consumidor, que ao 
gostar do café poderá conectar-se ao cafei-
cultor, clicando no botão “valorize o produ-
tor” e ofertando uma quantia em dinheiro, 
que irá diretamente para a conta do produ-
tor.

Perto para ouvir

A palavra perto pode ser entendida em dois 
sentidos. Perto: fisicamente junto de alguém 
ou de algum lugar. Próxima: quando se tem 
respeito e está ali para garantir segurança e 
apoio a alguém.

Começando pela proximidade para ouvir, 
a Cocatrel abriu canais como a ouvidoria e 
o setor de relacionamento, também criou o 
conselho consultivo e realizou sua primeira 
pré-assembleia.  Encontros e reuniões foram 
proporcionados entre cooperados e diretores, 
onde pode-se ouvir e falar, trocar ideias e en-
tender as principais demandas dos coopera-
dos, para que essas necessidades e sugestões 
se tornassem objetivos estratégicos e, poste-
riormente, ações da atual gestão da coopera-
tiva.

Foi ouvindo que a Cocatrel entendeu que pre-
cisava prioritariamente estruturar seus arma-
zéns e, além disso, estar mais perto de seus 
cooperados. Foi por isso que passou a receber 
cafés em todas as filiais, gerando diminuição 
de custos, segurança e comodidade ao pro-
dutor, que pode contar sempre com algum 
ponto de recebimento Cocatrel por perto, 
para que possa entregar o café com agilidade 
e eficiência.

2019 também foi um ano de muita proximida-
de da cooperativa com a comunidade, abrin-
do suas portas para a visitação e estimulando 
o encontro da família em eventos como a Se-

Conheça os 12 premiados:

Afonso Pinto
Fazenda Olhos d’Água - Nepomuceno/MG

Agostinho de Fátima Marcelino
Fazenda Curralinho- Três Pontas/MG

Carlos Henrique Teodoro
Fazenda Serrano - Ilicínea/MG

Denilson Antônio Costa
Fazenda Furnas - Ilicínea/MG

Eduardo Henrique Barbosa
Fazenda Serra Nova - Ilicínea/MG

Fábio Araújo Reis
Fazenda do Salto - Carmo da Cachoeira/MG

Francis Figueiredo Oliveira
Fazenda Santa Margarida - Três Pontas/MG

Gilberto Augusto Basílio
Fazenda Zaroca - Três Pontas/MG

João Paulo França
Sítio Danta - Ilicínea/MG

José Carlos dos Reis
Fazendinha N. Sra. Aparecida - Três Pontas/MG

Lucas Natanael Moreira
Fazenda Estreito - Ilicínea/MG

Pedro Luiz Damasceno
Sítio Três Irmãos - Ilicínea/MG
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mana Cocatrel Café e Cultura, além de patro-
cinar ações e projetos nos quais acredita e que 
estejam alinhados com os seus valores.

Aproveitamos para convidá-los para prestigiar 
e participar do Cocatrel Café e Cultura.

Mais próxima do cooperado

Pré- assembleia em Carmo da Cachoeira

Dentro dos valores da governança cooperati-
va, com foco na transparência e aproximação 
com o cooperado, a Cocatrel realizou, pela pri-
meira vez na sua história, uma pré-assembleia 
geral ordinária (AGO), e a cidade escolhida 
como piloto para esse importante projeto foi 
Carmo da Cachoeira. Os cooperados da cida-
de compareceram ao evento e puderam tirar 
suas dúvidas diretamente com os diretores e 
conselheiros presentes, e conhecer as princi-
pais ações realizadas pela Cocatrel em 2019, 
bem como o balanço do exercício 2018.

Assembleia Geral Ordinária

No auditório lotado por cooperados, os assun-
tos previstos no edital, como a prestação de 
contas da atual administração, a destinação 
das sobras do exercício 2018 e a eleição dos 
componentes do Conselho Fiscal, foram apro-
vados. Todo o trabalho realizado pela gestão 
da Cocatrel resultou em recorde de faturamen-
to, e consequente sobra de R$10.902,118,00 
(dez milhões, novecentos e dois mil e cento e 
dezoito reais), que foram destinadas 50% aos 
fundos previstos em estatuto e os outros 50% 
(R$5.451.059,00) distribuídos aos cooperados 
de acordo com suas movimentações financei-
ras (comercialização de café, cereais e leite) na 
cooperativa.

Assembleia Geral Extraordinária

Os cooperados reuniram-se em Assembleia 
Geral Extraordinária para deliberarem so-
bre a compra de um terreno na cidade de 
Santana da Vargem e, por unanimidade, au-
torizaram a aquisição do terreno.

Circuito Mineiro de Cafeicultura

A etapa sul mineira do Circuito Mineiro de 
Cafeicultura incluiu algumas cidades da 
área de ação da Cocatrel e a cooperativa não 
ficou de fora. Guapé, Ilicínea, Três Pontas, Ne-
pomuceno e Carmo da Cachoeira contaram 
não só com patrocínio, mas também com a 
participação ativa da Cocatrel em todos esses 
municípios.

Em 2019, o gerenciamento das propriedades 
cafeeiras foi o foco da série dos eventos téc-
nicos do Circuito Mineiro de Cafeicultura, em 
todo o Estado. 

Dia de Campo Café com Leite

No dia 24 de outubro aconteceu o 9º Dia de 
Campo Café com Leite para discutir demandas
dos produtores do sul de Minas. O evento reu-
niu visitas a estandes, incluindo o da Cafeteria 
Cocatrel, palestra sobre o mercado de leite no 
Brasil, ministrada pelo Gerson Rodrigues, tec-
nólogo em laticínios da Cocatrel, além de es-
tações de campo que trouxeram informações 
sobre cultivares de café, doenças do cafeeiro, 
tecnologias, qualidade do leite, vacinação e 
reprodução dos rebanhos. A Cocatrel apoiou 
o evento, que contou com cerca de 150 pro-
dutores da região.



Conselho Consultivo

Dentro dos processos de Governança coope-
rativa, com foco na transparência das ações da 
gestão, a Cocatrel criou o primeiro Conselho 
Consultivo de sua história. Formado volunta-
riamente por cooperados, o objetivo desse 
conselho é debater as ações da cooperativa, 
ajudar a traçar estratégias, alinhando informa-
ções e trocando ideias e opiniões, para que 
possam contribuir para o desenvolvimento de 
todos.

Além de participarem e de estarem informa-
dos sobre a gestão da Cocatrel, que desta 
maneira torna-se mais democrática, o grupo é 
preparado para a sucessão, sendo seus mem-
bros capacitados para que possam se tornar 
futuros conselheiros, tanto fiscais quanto ad-
ministrativos.

• Agenor Garcia Rosa                       
• Taiane Miranda Tiso                             
• Antônio Alfredo                              
• Dário Bothrel                   
• Bruno Mendes                
• Dino Romulo                    
• Marcos Ovídio                 
• Jacques Fagundes Miari               
• Jorge Everton Silva

Mais perto

Inauguração da unidade Guapé

A Cocatrel inaugurou, no dia 13 de junho, ar-
mazém e loja na cidade de Guapé. Marcado 
pela grande participação dos produtores da 
região, o coquetel, realizado nas instalações 
da Cocatrel, oficializou a chegada da coope-
rativa no município. O novo empreendimento 
da Cocatrel compreende um armazém com 
capacidade para 40 mil sacas de café e uma 
loja agropecuária com tudo o que o produ-
tor precisa para sua produção e propriedade 
como peças, maquinários, insumos, produtos 
veterinários, rações, entre outros.

Inauguração da unidade Córrego do Ouro

Na noite de 27 de junho, a Cocatrel abriu as 
portas de seu novo armazém para receber os 
produtores da região de Córrego do Ouro, 
distrito de Campos Gerais.

A inauguração foi marcada pela grande pre-
sença de cooperados, que puderam conhecer 
as instalações do moderno armazém, com ca-
pacidade para 30 mil sacas e apto a receber 
cafés a granel, bags e sacarias.
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Cocatrel Café e Cultura veio para aproximar 
a cooperativa não só dos cooperados como 
também de toda a população, promovendo 
o acesso aos vários tipos de arte e incenti-
vando a cultura local.

A programação, que foi bem diversificada, 
contou com teatro, exposição de telas do 
representante da Associação de Pintores 
com a Boca e os Pés, Lucas Abreu, com mui-
ta informação no encontro do grupo Cafe-
ína e um happy hour bem animado, com 
recreação, música ao vivo, cerveja artesanal 
e o lançamento do cardápio de inverno da 
Cafeteria Cocatrel.

A Semana Cocatrel Café e Cultura terminou no 
sábado, 6 de julho, junto com a final do Festi-
val Canto Aberto, em um a parceria com a Pre-
feitura Municipal de Três Pontas.

Tardes animadas na Cafeteria Cocatrel

As tardes de sábado foram de muita diversão 
para a família na Cafeteria Cocatrel. O projeto
Cocatrel Café e Cultura teve o objetivo de 
aproximar comunidade e cooperados da mar-
ca Cocatrel, em uma experiência divertida e 
de qualidade para crianças e adultos.

Enquanto os pais tomavam uma cerveja ou um 
delicioso drinque de café, as crianças aprovei-
taram para brincar com recreadoras, ao som 
de excelente repertório de música ao vivo.

O evento aconteceu nos sábados dos meses 
de janeiro e fevereiro.
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Mais próxima da comunidade

Workshop Dia C: Como me preparar para o 
mercado de trabalho?

Para o Dia de Cooperar 2019, Cocatrel, Coo-
tec e Unimed Três Pontas uniram-se em uma 
ação de intercooperativismo, com a missão 
de realizar uma semana inteira de treinamen-
to para jovens com idades entre 15 e 18 anos, 
com o objetivo de capacitá-los para a inserção 
no mercado de trabalho. A ação contou com 
a participação de mais de 100 jovens, obteve 
o sucesso esperado e alguns deles saíram do 
workshop com entrevistas de emprego garan-
tidas.

Rumo à Tailândia

Um grupo de 15 alunos do 8º ano da Escola 
Estadual Monsenhor João Batista da Silveira, 
de Três Pontas, participou das etapas estadu-
al e nacional da Olimpíada Internacional de 
Matemática Sem Fronteiras. Obtendo ótimos 
resultados, com medalha de prata na etapa 
nacional, os alunos classificaram-se para a 
fase internacional, que aconteceu na Tailândia, 
sendo convidados para integrar a equipe bra-
sileira na competição.

A Cocatrel doou uma passagem no valor de 
R$10 mil e a equipe conquistou a medalha de 
bronze.

Semana Cocatrel Café e Cultura

A Cocatrel preparou uma semana inteira 
de muita cultura para Três Pontas e região. 
Dentro dos princípios cooperativistas está 
o interesse pela comunidade e, a Semana 
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Segura para o seu negócio

Segurança foi, comprovadamente, um dos 
valores mais perceptíveis em 2019. Muitas 
vezes apontada como uma cooperativa con-
servadora, as ações da Cocatrel em relação 
ao negócio de seus cooperados é, sim, de 
extrema segurança.

Armazéns com rastreamento por radiofre-
quência, classificação dos cafés às cegas, 
feita através de um QR code, auditoria ex-

Uma dessas solicitações era a venda segura de 
cafés sem precisar ir ou ligar na cooperativa. 
Pois bem, o departamento de TI da Cocatrel 
desenvolveu uma solução e, com toda como-
didade e segurança, os produtores passaram 
a solicitar a venda de seus cafés através do 
Portal do Cooperado.

Nota fiscal de transporte de café pelo Portal do 
Cooperado

A Cocatrel trouxe, também, a possibilidade de 
emitir a nota fiscal (guia) de transporte de café 
através do Portal do Cooperado, com facilida-
de e agilidade. O melhor de tudo isso: o café 
fica assegurado a partir da emissão na nota, na 
propriedade do produtor. 

Sacarias de juta não serão mais armazenadas 
na Cocatrel

As sacarias de juta, embalagens que há muitos 
anos foram símbolo da cafeicultura, estão com 
os dias contados. A mudança do modelo de 
sacarias para granel acompanha um cenário 
de crescente aumento de custos de produção 
e comercialização.

Em 2019, a Cocatrel recebeu 80% dos 1.3 mi-
lhão de cafés a granel ou em big bags. Sendo
assim, a cooperativa mudou a estratégia e, 
desde setembro, o cooperado pode entregar 
o café em sacarias, porém a Cocatrel não o ar-
mazena mais dessa forma. Para reduzir custos, 
agilizar e estar em consonância com as novas 
tendências do mercado, o café recebido será 
aberto e embegado, e os sacos devolvidos 
aos cooperados.
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terna das contas, um conselho fiscal atuante, 
consultoria da Dom Cabral para acompanha-
mento mensal de todos os números de cada 
setor da cooperativa, vendas e emissão de no-
tas fiscais de café pelo Portal do Cooperado, 
trazendo praticidade e segurança. Tudo isso 
demonstra o cuidado da gestão para estar 
continuamente obtendo resultados positivos 
como o de recebimento de café, que bateu o 
recorde dos anos de bienalidade baixa e al-
cançou o terceiro melhor resultado da história 
da Cocatrel, além de recordes de comerciali-
zação de café, exportação e de faturamento.

Definitivamente, 2019 foi um ano de estruturar 
as bases para alçarmos voos maiores e alcan-
çarmos números ainda melhores. Importante 
dizer que não é objetivo da Cocatrel crescer 
em grandeza ou se tornar uma exportadora, 
exportando por exportar, sem agregar valor 
nenhum a ninguém. Nosso objetivo é ser do ta-
manho suficiente para continuarmos a ser uma 
cooperativa clássica, regida pelos princípios 
cooperativistas, e que valoriza e rentabiliza 
seu cooperado acima de tudo. Sabemos que 
temos muito trabalho pela frente e precisamos 
contar com a confiança e a fidelidade de nos-
sos cooperados e colaboradores para chegar-
mos lá. O desafio está só no começo, mas com 
seriedade, dedicação e transparência conse-
guiremos alcançar todas as metas para 2020, 
que não são poucas nem pequenas, mas bem 
planejadas, metrificadas e acompanhadas.

Cocatrel 4.0

A Cocatrel tem procurado atender as deman-
das de seus cooperados e vem trabalhando 
pela eficiência e agilidade nos serviços oferta-
dos a eles.





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
2017 194,9 75,0 71,2 42 86,8 40,3 1,4 14,4 80 187,5 173,5 268,5 1235,5
2018 347,2 262,2 180,6 38,9 23,9 9,9 1,0 36,3 68,1 105,4 272,8 264,0 1610,3
2019 126,0 247,0 215,0 88,0 80 0 4,6 6,4 75 64,4 204,7 - -

Dados pluviométricos: Nepomuceno
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2017 222,5 30,0 130,5 48,0 89,5 47,5 0 2,5 45,0 97,0 96,5 266,5 1075,5
2018 234,5 94,5 88,0 20,0 19,0 24,5 1,0 65,0 53,0 133,0 290,5 313,0 1336,0
2019 149,0 281,0 249,0 42,5 50 0 2 6 73 76 211,5 - -

Dados pluviométricos: Santana da Vargem
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2017 179,0 31,0 53,0 44,0 75,0 30,5 0 5,0 65,0 175,0 125,0 237,0 1019,5
2018 291,0 66,0 142,5 25,0 20,0 37,0 1,0 55,0 66,0 153,0 378,5 342,5 1577,5
2019 110,5 331,0 280,0 122,5 59 0 11 31 70 12 180 - -

Dados pluviométricos: Coqueiral
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2017 143,5 49,5 25,6 52,1 64,5 3,92 0 0 57,7 148,7 87,8 243,0 876,32
2018 330,0 144,0 168,0 18,1 20,0 53,7 2,0 79,5 97,2 178,4 336,8 237,0 1664,7
2019 95,8 243,4 220,7 66,6 43 0 9,6 7,5 61 40,6 143 - -

Dados pluviométricos: Carmo da Cachoeira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2017 277,0 141,0 168,5 22,0 35,0 125,0 0 42,0 0 193,5 315,0 167,5 1486,5
2018 383,0 89,5 265,5 50,0 22,0 17,0 1,0 99,5 76,0 174,5 300,0 225,0 1703,0
2019 109,0 336,0 246,5 90,0 52 6 10 25 71,5 84 178 - -

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

2018 - - - 12,0 27,0 22,0 1,0 45,0 144,0 205,0 382,0 333,0 1171,0
2019 152,0 340,0 298,0 82,0 76,5 0 5,5 23,5 63 25 151,5 - -

Dados pluviométricos: Santo Antônio do Amparo
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

2018 - - - 11,5 17,0 19,0 1,0 120,0 99,0 179,0 343,0 311,0 1100,5
2019 145,5 285,0 165,0 79,0 43 12 1 8 62,5 161 190,5 - -

Dados pluviométricos: Guapé
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 - - - - - - - - 70 52 161 - -

TÉ
C
N
IC
O



O manejo da
cultura do milho
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Nos últimos anos tem aumentado cada vez mais as 
áreas da região do Sul de Minas com o cultivo de ce-
reais. Dentre eles, o milho é plantado principalmente 
utilizando cultivares transgênicas que necessitam de 
alguns cuidados, indicados abaixo:

- ÁREAS DE REFÚGIO: sempre que uma área apresenta 
uma cultivar de milho transgênica, a indicação é o plan-
tio de 10% da área com cultivares convencionais, ou 
seja, não- transgênicas em relação a tecnologia Bt (inse-
to). A presença dessas áreas é de importância para a ma-
nutenção da população de pragas sensíveis à toxina Bt, 
visando a durabilidade da tecnologia no campo. A área 
de refúgio é aquela em que a praga-alvo irá sobreviver 
e reproduzir-se sem a exposição à toxina Bt. Os insetos 
oriundos dessa área poderão se acasalar com os insetos 
sobreviventes das áreas plantadas com milho Bt, possi-
bilitando a manutenção da suscetibilidade à toxina. In-
dependente da cultura, a a distância entre um refúgio e 
outro deve ser obrigatoriamente de 800 metros.

- MANEJO DE PLANTAS DANINHAS: outro ponto a ser recomendado é no momento da dessecação que é reali-
zada antes do plantio do milho. Nesse momento, a indicação é relacionada a associação de glifosato com outros 
ingredientes ativos, com o objetivo de melhorar a eficiência do controle de diversas plantas daninhas a exemplo da 
buva, capim-amargoso, corda-de-viola, entre outros. Pode-se assim, associar o glifosato com 2,4-D ou saflufenacil 
ou glufosinato de amônia ou cletodim lembrando sempre de respeitar a carência e as dosagens recomendadas de 
cada produto.

Na pós-emergência, é importante a associação do glifosato com a atrazina em casos de híbridos com a tecnologia 
RR e em híbridos com a tecnologia não-RR, recomenda-se utilizar tembotriona associada a atrazina, outra opção é 
o nicosulfuron mais atrazina, visando melhorar a eficiência dos herbicidas.

- MANEJO DE INSETOS: o momento correto do controle de insetos na cultura do milho se inicia no pré-plantio, 
realizando a dessecação para controle de lagartas que restaram da safra anterior e o tratamento de sementes, sen-
do ele industrial ou no momento do plantio. Híbridos com tecnologia BT (transgenia para insetos) não dispensam 
o controle de pragas visto que a proteína Bt leva alguns dias para ser expressada pela planta. Em pós-emergência, 
recomenda-se associar produtos com maior tempo residual de controle e que apresentem seletividade a insetos 
benéficos, sendo as doses e o momento da aplicação verificada de acordo com o monitoramento de pragas.

Colaboração: Henrique Rodrigo Francisco
Thamiris Bandoni Pereira- Departamento técnico Cocatrel
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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.
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Fontes de matéria orgânica
e relação C/N

Diversas são as fontes de matéria orgânica que podem ser utilizadas no cafeeiro, dentre elas: o esterco de curral, 
esterco de galinha, palha de café em coco, torta de mamona, e outras, todas com o intuito de fornecer nutrientes 
(tabela 1.) e assim melhorar a física do solo.

Tabela 1. Teores médios (%) de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K):
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Além das fontes citadas acima, a palhada da braquiária e resíduos vegetais de cafés podados, também colocados 
em cobertura na projeção da saia do cafeeiro, resultado em diversos benefícios, além da proteção do solo. No 
entanto, é importante destacar, que os materiais possuem diferentes relações C/N (carbono/nitrogênio), desta for-
ma, quanto maior essa relação menor a taxa de decomposição, isso porque os microrganismos não irão encontrar 
nitrogênio suficiente para síntese de proteínas, e por isso terão seu desenvolvimento limitado, diferentemente do 
que ocorre em condições de baixa relação C/N.

A braquiária e resíduos de poda, por exemplo, apresentam baixo teor de N resultando numa alta relação C/N, por 
isso sua decomposição é mais lenta, quando comparada ao esterco, que possui uma menor relação C/N acarre-
tando em uma decomposição mais rápida. Portanto, é importante saber qual a relação C/N do material fornecido 
(tabela 2.), a fim de compreender a velocidade da decomposição desse material.

Tabela 2. Relação C/N de materiais:

Portanto, o fornecimento de matéria orgânica ao cafeeiro, pode tra-
zer diversos benefícios, tanto para as propriedades físicas, químicas 
e biológicas do solo. Sendo muito importantes para melhorar a qua-
lidade do solo, atuar na construção da fertilidade e promover melho-
res condições para o desenvolvimento radicular, ou ainda a matéria 
orgânica pode favorecer a recuperação de solos degradados.
 
Fonte: Café Point
Colaboração: Thamiris Bandoni Pereira - Depto Técnico Cocatrel

Teores médios (%)

Adubos N P2O5 K2O

Esterco de curral 0,5 0,2 0,5

Esterco de galinha 3 3 1,5

Palha de café 1,5 0,15 3

Torta de mamona 6 1,5 1

Adaptado: Cultura de café no Brasil- Manual de Recomendações (2010).

Materiais Relação C/N

Esterco bovino novo 21

Esterco bovino curtido 35

Esterco de galinha 10

Torta de mamona 10

Brachiaria Decumbens 33

Casca de café 24

Adaptado: http://www.esalq.usp.br/cprural/upimg/
evento/arq/22.pdf e Souza et al., 1999.
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Nos últimos anos, pesquisadores estão se dedicando 
a estudar a dor em animais, avaliando todas as alte-
rações comportamentais, bioquímicas e fisiológicas. 
A crescente preocupação com o bem-estar animal fo-
menta esses estudos, e vão se criando fatores e condi-
ções para que produtores, cuidadores e veterinários, 
possam avaliar a presença da dor, e também se o tra-
tamento para o seu controle está apropriado ou insu-
ficiente.

A Associação Internacional de Estudo da Dor (IASP, 
1997), descreve que a dor pode ser definida como 
uma experiência sensorial e emocional desagradável, 
associada a um dano tecidual real ou potencial, des-
crita de acordo com a sua intensidade. De acordo com 
Luna & Neto, (2012) através do comparativo da teoria 
evolutiva de Charles Darwin, que considera o homem 
descendente dos animais, e que não há dúvida de que 
o homem sofre e sente dor, há evidências claras de 
que os animais sofrem e sentem dor como o homem, 
tendo em vista a anatomia, a fisiologia e as respostas 
farmacológicas similares. O sofrimento é subjetivo e 
a melhor forma de avaliá-lo é em nós mesmos. Daí a 
máxima, “ponha-se no lugar do animal”, pois esta é a 
melhor forma de avaliar o sofrimento alheio. 
A dor pode ser classificada em nociceptiva (somática 
ou visceral), neuropática e psicogênica. A dor nocicep-
tiva refere-se a dor clássica aguda, como por exemplo 
uma cólica intestinal ou trauma, a dor neuropática, em 
geral é posterior a dor nociceptiva, e refere-se a dor 
aguda não tratada ou tratada de forma insuficiente, 
passando a ser crônica, onde ela sai da condição de 
sintoma para se tornar a própria doença, caracterizan-

do-se sob a forma de estresse. A dor psicogênica é 
muito bem evidenciada em humanos, que apresen-
tam dor, mas muitas vezes sem apresentar nenhuma 
lesão aparente, isto é, este componente psicogênico 
atravessa o centro das emoções, passando para uma 
característica emocional (dor emocional), e talvez a 
situação não seja diferente nos animais, visto as se-
melhanças fisiológicas, o que pode ser uma situação 
emocional importante a ser estudada.

A dor, além de todos os aspectos de bem-estar animal, 
é também muito prejudicial na recuperação de lesões, 
pois ela pode causar ou evoluir para: emagrecimento 
pela redução do apetite e/ou pelo aumento do consu-
mo de energia, estresse, risco de automutilação, chan-
ces de se tornar crônica, depressão do sistema imune, 
aumento do tempo de recuperação pós-cirúrgico.

Pensando-se na complexidade do tema, alguns pes-
quisadores buscaram propor e validar escalas ou es-
cores de avaliação da dor, como por exemplo: sem 
dor = 0, dor leve = 1, dor moderada = 2, dor intensa 
= 3. Essas escalas ou escores foram criadas a partir de 
alterações comportamentais dos animais, que apesar 
de aparentemente subjetivas, tem o objetivo de dire-
cionar o responsável pelo tratamento da necessidade 
ou não de analgésico, e também por quanto tempo. 

Os bovinos apresentam a dor através da vocalização 
(grunhidos e urros), principalmente quando há mani-
pulação da lesão, ranger de dentes, relutam em se mo-
verem ou levantarem, alteram a expressão facial, redu-
zem a produtividade, podem se isolar e aumentam o 
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estresse. Nos equinos a variabilidade de sinais é mais 
complexa, de acordo com Luna & Neto, (2012) eles 
ao sentir dor podem ranger os dentes, morder a área 
afetada, apresentar movimento de esquiva, balançar 
a cabeça e a cauda, os lábios podem ficar enrugados. 
Alguns animais enchem a boca de alimento, mas não 
mastigam, nem engolem e podem brincar e espalhar 
a água sem ingestão. Sinais de dores nos membros 
se caracterizam por apoiar e levantar constantemente 
o membro, aliviar o peso do membro afetado, man-
tendo-o discretamente flexionado e relutância em se 
movimentar. Os cavalos com dor lombar apresentam 
além dos sinais gerais de dor já mencionados, inten-
sa sensibilidade ao serem selados ou montados, se 
rebaixando nestas atividades, dificuldade em se cur-
var ou permitir ser cavalgado, tropeço, passos curtos, 
relutância em se moverem e perda de performance. 
Os sinais de dor abdominal em equinos são clássicos 
e envolvem desde depressão ou agitação intensa, 
abaixamento da cabeça, relutância em se movimentar, 
olhar para o flanco, movimentos de cavar com a pata, 
sudorese profusa, mímica de micção sem urinar ou uri-
nar pouco e até decúbito, com rolamento e movimen-
tação das patas, havendo a possibilidade de choque 
neurogênico e óbito.

Diante de tantos sinais de dor, é hora do responsável 
pelo animal definir a forma de controlá-la, e para isso 
pode-se optar por anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs) ou os esteroidais (AIEs), sendo que ambos 
possuem efeitos analgésicos, antipiréticos e anti-in-
flamatórios. Em algumas situações deve-se optar 
por sedativos, como é o exemplo do tratamento de 
tétano. A avaliação e definição de quanto e quan-
to tempo esse analgésico deverá ser administrado, 
é de responsabilidade do Médico Veterinário, que 
fará a avaliação do grau da dor, e o monitoramento 
da sua redução.

A dor é a única doença incapacitante de toda a ple-
nitude do corpo. Mesmo animais deficientes físicos, 
podem compensar as deficiências com outras ativi-
dades ou fortalecer outras funções ou sentidos. En-
tretanto, nenhum ser pode exercer suas atividades 
como um todo quando sofre de dor (LUNA e NETO, 
2012). Em grandes animais, principalmente em ani-
mais de produção, não existe essa preocupação 
tão evidente, quando se diz respeito ao tema do 
controle da dor, mas é provado que esses animais 
sentem e sofrem com a dor, por isso, a correta ob-
servação das alterações comportamentais que indi-
cam sinais de dor, podem ser melhor interpretadas 
e tratadas, mesmo em pequenos procedimentos, 
como por exemplo a descorna e castração. Isso 
melhora a condição de bem-estar animal e também 
contribui para a sua maior produtividade.

Allen Corsini - Médico Veterinário - Cocatrel



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.

| Serviços
 Troca

 Agroclima PRO BASF
 APP BASF Agro

| Fungicidas
 Opera®

 Cantus®

 Orkestra® SC
 Comet®

 Tutor®

 Abacus® HC

| Inseticidas
 Verismo®

 Nomolt® 150
 Fastac® 100

| Herbicidas
 Heat®

| PRODUTOS

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

Solução completa BASF. 
Seu Legado de Café com 
mais confiança e resultado.
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Benefícios do figo

• Contra o colesterol: a riqueza de nutrientes, como 
fibras, ácidos graxos e antioxidantes, nas folhas do 
figo é ótima para ajudar a diminuir níveis elevados 
de colesterol ruim.

• Para o coração: este benefício do figo se deve ao 
alto teor de potássio e baixo de sódio, combinação 
que ajuda a regular a pressão arterial e, consequen-
temente, reduz o risco de doenças cardiovasculares.

• Para a pele: o figo retarda o envelhecimento devido 
à presença das vitaminas B e C, que possuem po-
der antioxidante que combate os radicais livres que 
prejudicam a pele. Sua ação anti-inflamatória ainda 
previne o aparecimento de acnes, o que explica 
porque a fruta é usada na composição de alguns 
esfoliantes faciais.

• Contra diabetes: o ácido clorogênico presente no 
figo pode ajudar a controlar os níveis glicêmicos e 
sua absorção no trato digestivo se associado a uma 
dieta adequada.

• Figo emagrece? Como qualquer outro alimento 
que possui alta quantidade de fibras, o figo auxilia 
no andamento do intestino, cuja regulagem reflete 
no abdômen, e proporciona mais tempo de sacie-
dade, afastando a fome.

Atenção: pessoas que sofrem com acidez do estômago 
e artrite devem comer esta fruta com moderação.

Fonte: www.ativosaude.com

Figo

abacaxi, carambola, coco 
verde, figo, framboesa, fru-
ta do conde, laranja-pera, 
mamão, maracujá, melan-

cia, nectarina e uva

alface, cebolinha, couve e 
salsa

abóbora, abobrinha, be-
terraba, pepino, pimentão, 

quiabo e tomate.

Frutas verduras legumes
É ÉPOCA DE QUE?

No caso da fruta fresca é necessário tomar cuidado na 
hora de adquiri-la, já que quanto mais madura – bem 
verde –mais vulnerável à presença de fungos, algo que 
pode vir a causar desconforto intestinal.
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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.

| Serviços
 Troca

 Agroclima PRO BASF
 APP BASF Agro

| Fungicidas
 Opera®

 Cantus®

 Orkestra® SC
 Comet®

 Tutor®

 Abacus® HC

| Inseticidas
 Verismo®

 Nomolt® 150
 Fastac® 100

| Herbicidas
 Heat®

| PRODUTOS

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

Solução completa BASF. 
Seu Legado de Café com 
mais confiança e resultado.
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Suculento e com cores que variam do amarelo ao roxo, 
o figo é um dos alimentos mais antigos cultivados pelo 
homem, inicialmente na Ásia, depois em outros conti-
nentes como a América – embora não seja um alimento 
muito comum na mesa dos brasileiros.

Os benefícios do figo são diversos devido à alta quanti-
dade de nutrientes que ele possui, como potássio, ferro, 
fibra, vitaminas A, B e K, fósforo, magnésio, fibras, antio-
xidantes, ácidos graxos e cálcio, que impactam direta-
mente no funcionamento do organismo.

Para o controle do diabetes, por exemplo, o figo pode 
ser usado como aliado. Além disso, a fruta é importante 
para o tratamento de acne e para a perda de peso. 

O figo pode ser consumido tanto fresco como seco, a 
depender do período em que é colhido e das mudan-
ças provocadas pelos estágios de maturação.



Receita de ano novo!
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Para você ganhar belíssimo Ano Novo Para você ganhar belíssimo Ano Novo 
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido 
(mal vivido talvez ou sem sentido) (mal vivido talvez ou sem sentido) 
para você ganhar um ano para você ganhar um ano 
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, 
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; 
novo até no coração das coisas menos percebidas novo até no coração das coisas menos percebidas 
(a começar pelo seu interior) (a começar pelo seu interior) 
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, 
mas com ele se come, se passeia, mas com ele se come, se passeia, 
se ama, se compreende, se trabalha, se ama, se compreende, se trabalha, 
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, 
não precisa expedir nem receber mensagens não precisa expedir nem receber mensagens 
(planta recebe mensagens? (planta recebe mensagens? 
passa telegramas?) passa telegramas?) 
  
Não precisa Não precisa 
fazer lista de boas intenções fazer lista de boas intenções 
para arquivá-las na gaveta. para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar arrependido Não precisa chorar arrependido 
pelas besteiras consumadas pelas besteiras consumadas 
nem parvamente acreditar nem parvamente acreditar 
que por decreto de esperança que por decreto de esperança 
a partir de janeiro as coisas mudem a partir de janeiro as coisas mudem 
e seja tudo claridade, recompensa, e seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as nações, justiça entre os homens e as nações, 
liberdade com cheiro e gosto de pão liberdade com cheiro e gosto de pão 
matinal, matinal, 
direitos respeitados, começando direitos respeitados, começando 
pelo direito augusto de viver. pelo direito augusto de viver. 
  
Para ganhar um Ano Novo Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 
mas tente, experimente, consciente. mas tente, experimente, consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre.cochila e espera desde sempre.

36 REVISTACOCATREL | EDIÇÃO Nº 34



37

Organizações orientadas 
para a estratégia

por Lúcio Caldeira

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.

Tão importante quanto a definição da estratégia 
é sua implementação. As dificuldades na execu-
ção são várias e o caminho para o sucesso passa 
necessariamente por mobilizar a organização no 
sentido de que essa seja orientada para a estra-
tégia. Sem esse alinhamento organização-estra-
tégia, corre-se o risco de que estratégias bem 
planejadas resultem em nada, visto que tudo 
depende efetivamente do processo de implan-
tação. 

A estratégia bem elaborada e bem compreendi-
da é capaz de produzir avanços extraordinários, 
mas tudo dependerá de consistência e coerên-
cia organizacional. Nesse aspecto, quatro prin-
cípios podem ajudar a produzir o alinhamento 
necessário para produzir resultados. 

Primeiro, é preciso transformar a estratégia em 
tarefa de todos. É preciso “migrar” a estratégia 
de cúpula para todas as pessoas da empresa. 
Cada um precisa compreender a estratégia e 
conduzir suas atividades de modo a contribuir 
para o seu êxito. 

Segundo, a estratégia precisa ser traduzida em 
termos operacionais. Os funcionários precisam 
saber o que e para que estão fazendo algo. Suas 
atividades e funções precisam estar ligadas aos 
objetivos organizacionais, sejam eles de marke-
ting, financeiros, de recursos humanos ou de 
processos internos. Indicadores serão utilizados 
para medir e avaliar os resultados de suas tare-
fas. 

Terceiro, é fundamental que ocorra o alinhamen-
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to da organização para a estratégia. As empre-
sas são projetadas em torno de especialidades 
funcionais tais como finanças, produção, marke-
ting, vendas, compras, logística, etc.. E cada fun-
ção possui seus objetivos. Nesse aspecto, é pre-
ciso criar uma sinergia tal que proporcione uma 
coerência entre as diversas áreas funcionais, que 
juntas devem buscar os objetivos gerais da or-
ganização.

Quarto, é preciso converter a estratégia em um 
processo contínuo. A implementação de reuni-
ões gerenciais mensais é fundamental, visto que 
permite a avaliação da estratégia e a mudança 
de rumos. Sem controle não há gestão, e a ava-
liação permite monitorar se as ações foram reali-
zadas; quais foram seus resultados, comparados 
à meta; quais são os pontos falhos e quais serão 
as medidas corretivas. Sem essa fase a estratégia 
fica solta e será difícil evoluir na busca dos obje-
tivos da empresa.

Por fim é preciso considerar que os quatro prin-
cípios acima, voltados para o alinhamento entre 
a organização e a estratégia, só serão efetivos se 
ocorrer a participação da liderança executiva. A 
ênfase nos processos e ferramentas é insuficien-
te para criar organizações focadas na estratégia. 
A condição mais importante para o sucesso é o 
envolvimento da equipe executiva, que será res-
ponsável por definir a visão, a estratégia, o senso 
de urgência, a formação da coalizão orientadora 
e o processo de governança, que comandará o 
processo de implementação da estratégia.



- Trator LS modelo R60 ano 2014 com concha. Aceita-se troca em café, veiculo.
Tratar 9.9821-0330.

- 2 secadores rotativos Pinhalense, capacidade 5.000 litros  cada, completos.
Aceita-se troca por café, veiculos . Tratar 9.9821-0330.

- 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 marca Pallini com motor e 6m de comprimento, 45 m de cabo. Tratar Nil-
son 99954-4340 ou 99706-3717.  

 - 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.    
 
- Vendo ou troco: Roçadeira Lavrale ATD-8300 Ano: 2017 - Especificações técnicas: 
Largura de trabalho: 3 metros / Altura de corte: 40-140cm / N. de navalhas: 4 / 
Rotação das navalhas: 1115 / Peso: 780 kg / Potência Necessária: 70-100cv **equi-
pamento novo foi usado apenas para teste. Contato: (35)99971-6150 ou (35)99847-
0430

- Vende-se grama Esmeralda. Excelente preço: R$ 5,00 o metro quadrado. Valor 
promocional. Vendas pelo telefone: 35 3265-2942 - Floricultura Primavera

- Carro Honda Civic LXS Flex mecânico, 2008/2008 cinza, pneus novos, banco de 
couro, única dona, Km 84500, impostos pagos. R$32.400,00. Tel 3265-2014

- Kombi 2000/2000 branca, 9 lugares, pintura em bom estado, pneus bons. 
R$12.500,00. Tel 3265-2014

- Carro Tuckson 2012, GLE 2.0 Automatic Completo. Valor R$35.000,00.
Tratar 98858-4633

- Nepomuceno - Sítio com 24 hectares à 11 km da cidade de Nepomuceno 
com 18 mil pés de cafés produzindo. O restante em pasto, com terreirão feito com 
lama asfáltica, curral e rancho e casa para caseiro. Interessados entrar em contato 
pelo telefone (35) 9 9904-4712 falar com Antônio Francisco.

Oportunidades
VENDE-SE

Imóveis da Cocatrel à venda:

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

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

-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

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

- Sede com 2 hectares, local denominado Espera. Troca-se por carro. Tratar 
(35) 3221-6627

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 
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Desejamos que,
em 2020, você
colha as felicidades
que plantou,
o sucesso que
tanto adubou
e a prosperidade
que irrigou.

www.cocatrel.com.br

Boas festas!




