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Valmir  Lana – Classif icador da 
UNICOTTON.

Conhecimentos, experiências, infor-
mações foram compartilhadas, entre os 
participantes, com renomeados palestran-
tes e autoridades do algodão.  Esse gran-
dioso encontro foi de 1° a 4 de setembro, 
as palestras foram executadas nas salas e 
no auditório do Recanto Cataratas 
Thermas Resort & Convention, em Foz 
do Iguaçu – PR, constituindo assim uma 
safra abundante de conhecimento. Evento 
esse realizado pela Abrapa -Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão com 
o apoio de várias instituições.

A UNICOTTON esteve presente no 
10° Congresso Brasileiro do Algodão, 
através de seus representantes Sr. Adelar 
Antonio Dahmer – Diretor executivo e Sr. 

MARATONA�INTERNA�DE�TREINAMENTOS�
�UNICOTTON-2015

Ø DST, Alcoolismo e Tabagismo e Suicídio 
(Sra. Thais Barbosa de Souza - Enfermeira);
Ø Segurança no Trabalho (Sra. Noêmia de 

Oliveira – Técnica em Segurança do Trabalho - 
Intellectual Treinamentos e Segurança no Traba-
lho).
Ø Primeiros Socorros e Prevenção e Com-

bate a Incêndios (6ª Companhia Independente de 
Bombeiros Militar – Sargento do Corpo de Bom-
beiro Sr. Rógerio Costa Batista - Primavera do 
Leste/MT);

A Maratona Interna de Treinamentos da 
UNICOTTON, é destinada aos colaboradores 
temporários, esse ano foi realizado no dia 8 de 
julho.

O treinamento acontece anualmente na pré-
colheita, com o objetivo de instruir os colabora-
dores da cooperativa em relação à segurança, 
saúde ocupacional e orientá-los para um bom 
desempenho de suas funções.

Os assuntos abordados nos treinamentos 
foram:
Ø Noções Básicas da ISO (Sr. Giancarlo 

Rocha Pereira – Coordenador do Programa de 
Qualidade ISO - UNICOTTON e “5 S”);
Ø Normas de Funcionamento Interno da 

Empresa (Sr. Fábio Dornellas da Silva – Assisten-
t e  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  H u m a n o  - 
UNICOTTON);
Ø Programa “5 S” Sr. Giancarlo Rocha 

Pereira – Coordenador do Programa de Qualida-
de ISO - UNICOTTON e “5 S”);
Ø Ergonomia do Trabalho (Sra. Heloisa 

Bravin - Fisioterapeuta);

XV�SEMINÁRIO
INTERNO�DA

QUALIDADE�DO�ALGODÃO

 No dia 20 de junho, foi realizado por mais um 
ano o evento que é marca registrada da cooperativa, 
o tradicional Seminário Interno da Qualidade do 
Algodão

Em sua 15ª edição, a UNICOTTON – Coope-
rativa de Produtores de Algodão, juntamente com 
suas algodoeiras associadas e certificadas de 
acordo com a Norma ISO 9001:2008, promove-
ram o Seminário, que contou com aproximadamen-
te 200 pessoas, sendo elas colaboradores da 
UNICOTTON e dos cooperados, evento esse 
realizado no Salla's Buffet em Primavera do Les-
te/MT.

A programação incluiu diversos temas relacio-
nados ao algodão, propondo troca de conhecimen-
tos, ideias e experiências sobre o produto que se 
tornou um dos pilares da economia do Brasil. Na 
ocasião, homenageamos com troféu os colaborado-
res da cooperativa e dos cooperados que estão há 10 
anos e 15 anos em parceria com a UNICOTTON.

A abertura do evento contou com apresentação 
Artística Coral e com as palavras do Sr. Adelar 
Antonio Dahmer – Diretor Executivo.

O ciclo de palestras compôs os seguintes 
temas:
Ø Segurança do Trabalho na Qualidade do 

Algodão.  Manoel Moreira de Jesus -Grupo  (Sr.
Nativa)
Ø Retrospecto de Pragas e Doenças da Safra 

14/15. (Sr. Marcos-Moraes Bayer CropScience)
Ø O Comércio Exterior e a Exportação do 

Algodão. (Sr. Douglas Pereira de Sousa-
ALMACOM Trading Company)
Ø Boas Práticas no Carregamento de Plu-

ma. (Sr. Salustiano Lourenço de Lima Neto-
Fazenda São José)
Ø Palestra Motivacional com Mágica: A 

Arte de Sair do Lugar Comum. (Sr. Marco Zan-
queta)



Prezados Cooperados, Colaboradores, Clien-
tes e Fornecedores!

Fim de ano se aproximando e com ele necessita-
mos fazer uma grande avaliação do que fizemos 
de bom e o que necessitamos melhor. Temos 
uma meta de classificar 950.000 (novecentas e 
cinquenta mil) amostras em nosso laboratório 
tecnológico, e ao que parece não iremos conse-
guir atingi-la, mas chegaremos próximo. Atuali-
zando esses números juntamente com nossos 
Cooperados e Clientes foi detectado uma redu-

ção nessa safra de aproximadamente, em média, de 6%. Quanto ao resul-
tado contábil 2015 estamos bem otimistas e devemos atingir a meta 
estabelecida. Como é de praxe a UNICOTTON em 2015 realizou diver-
sos treinamentos e desta forma busca atender umas das metas do Sistema 
de Gestão da Qualidade que é a melhoria contínua em seus processos e a 
satisfação de seus clientes. Também recebemos bastante visitas, confor-

"Uma sucessão de pequenas vontades consegue um grande resultado." Charles Baudelaire.
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PALAVRA�DO�NOSSO�DIRETORPALAVRA�DO�NOSSO�DIRETOR me evidenciado na sequência das páginas deste jornal. Estamos come-
çando a construção de um novo e moderno Laboratório de Classificação 
Tecnológica (HVI), construção esta quem tem previsão de término para o 
final de janeiro de 2016. Em setembro próximo passado o Diretor Execu-
tivo, Sr. Adelar Antonio Dahmer, e o Gerente de Classificação da 
UNICOTTON, Sr. Valmir Lana, participaram do 10º Congresso Brasilei-
ro do Algodão que teve como tema: Qualidade, caminho para a competiti-
vidade. Um dos pontos altos do Congresso foi a discussão sobre o bicudo 
do algodoeiro, que teve como chamada central “AGORA É GUERRA – 
BICUDO BOM É BICUDO MORTO”. 

 Pessoas são como músicas: Algumas, nós gostamos desde o iní-
cio, outras gostamos depois de um tempo. São feitas para serem ouvi-

das e compreendidas. Algumas tocam a nossa vida, mas tem uma, 
aquela mais especial, que é a nossa trilha sonora.

 Pense nisso.

Boa leitura à todos e até a próxima edição.

ADELAR ANTONIO DAHMER – DIRETOR EXECUTIVO

A UNICOTTON, foi sede para o 
Workshop Exportação de Algodão Logística 
em Evolução, realizado no dia 19 de junho 
pela ALMACOM que contou com a presen-
ça de todos os grupos de Associados da coo-
perativa que realizam exportação.

WORKSHOP�EXPORTAÇÃO�DE�
ALGODÃO-�LOGÍSTICA

EM�EVOLUÇÃO
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Dos dias 08 a 12 de Junho, a 
UNICOTTON realizou o Curso de 
Noções Básicas em Classificação de 
Algodão em Pluma para contratação, 
para 52 participantes, com objetivo de for-
mação profissional aos interessados em 
atuar como auxiliares de classificação de 
algodão em pluma na UNICOTTON.

Ao final do curso, a UNICOTTON 
contratou os alunos que obtiveram 
melhor desempenho para auxiliarem na 
classificação visual, classificação tecno-
lógica de algodão em pluma e take-up, 
durante esta safra.

CURSO�DE�NOÇÕES�BÁSICAS�
EM�CLASSIFICAÇÃO�DE�
ALGODÃO�EM�PLUMA
PARA�CONTRATAÇÃO

Nos dias 21 e 23 de julho, a 
UNICOTTON, realizou o Curso da NR 35 
– Trabalho em altura, que tem como obje-
tivo de treinar e prevenir acidentes de seus 
colaboradores, no total 40 colaboradores 
participaram, treinamento esse conduzido 
pelo Técnico de Segurança no Trabalho Sr. 
Rafael Ferreira de Oliveira. 

CURSO�NR�35
TRABALHO�EM�ALTURA

A UNICOTTON, realizou no 
dia 17 de julho o treinamento na 
Operação de Paleteira Elétrica 
p a r a  o s  c o l a b o r a d o r e s  d o 
Armazém Fitossanitário, que tem 
intuito orientá-los do uso correto, 
primeiros socorros, entre outros. 
Treinamento esse ministrado pelo 
Técnico de Segurança no Trabalho 
Sr. Rafael Ferreira de Oliveira. 

SEGURANÇA�NA�OPERAÇÃO�
DE�PALETEIRA�ELÉTRICA

PROGRAMA�FAZENDA�
SAUDÁVEL�PELO�INSTITUTO�

ALGODÃO�SOCIAL�(IAS)

Reuniram-se na UNICOTTON, no 
dia 24 de agosto, evento esse realizado 
pela UNICOTTON com parceria do 
IMAmt. Teve como público alvo seus 
associados, gerentes de algodoeiras e 
Engenheiros agrônomos. Esse encontro 
teve como finalidade ver qual a melhor 
prática para evitar a casquinha do caroço 
do algodão e assim potencializar o algo-
dão em Pluma.

Reunião essa conduzida pelos concei-
tuados, Sr. Valmir Lana (Classificador de 
Algodão em Pluma -UNICOTTON) e Sr. 
Jean Louis René Bélot (Engenheiro 
Agrônomo, Mestre e Doutor-Engenheiro 
em agronomia, pesquisador/melhorista 
de Algodão IMAmt).

REUNIÃO�TÉCNICA-�
UNICOTTON�E�IMAmt

No dia 19 de agosto, cerca de 40 cola-
boradores da UNICOTTON, foram atendi-
dos pelo Programa Fazenda Saudável que 
foi realizado pelo Instituto Algodão Social 
(IAS), braço social da AMPA, e utiliza a 
estrutura de um micro-ônibus equipado 
para levar ações de orientação e prevenção 
em saúde.

Foram feitos testes de glicemia, coles-
terol, triglicerídeos, pressão arterial e Índi-
ce de Massa Corporal (IMC), os exames 
são realizados por um enfermeiro, que tra-
balha sob a supervisão de uma médica.

PALESTRA�DE�PRAGAS�DA�
SOJA�"FOCO�EM�PERCEVEJO�

E�MOSCA�BRANCA"

N o  d i a  1 6  d e  s e t e m b r o ,  a 
UNICOTTON sediou a Palestra de Pragas 
da Soja "Foco em Percevejo e Mosca 
Branca”, teve a participação dos grupos de 
associados da cooperativa, evento esse pro-
movido pela Bayer que teve como pales-
trante Sr. Paulo Saran.
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"A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso." Ralph Waldo Emerson”

A missão de compradores de algodão, que 
visitou Mato Grosso e outros dois estados produ-
tores de pluma esta semana, desembarcou em 
Primavera do Leste. Após conhecerem Sapezal, 
no Noroeste mato-grossense, os visitantes (cinco 
chineses, cinco tailandeses e três sul-coreanos) 
seguiram para o Leste do estado em voo fretado, 
com uma parada de cerca de duas horas em Cuia-
bá, especialmente para uma audiência com o 
governador Pedro Taques, o vice-governador 
Carlos Fávaro e o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Seneri Paludo.

Os visitantes cumpriram extensa programa-
ção em Primavera do Leste, iniciada com uma 
visita ao Laboratório de Classificação Tecnológi-
ca da Unicotton, cooperativa formada por produ-
tores da região Centro Leste – uma das mais 
tradicionais na produção de algodão. Foram 
recepcionados pelo presidente Otávio Palmeira 
dos Santos, que lhe apresentou as instalações dos 
laboratórios de análise e classificação de pluma 
(visual e HVI), avaliados por órgãos externos 
entre os melhores do mundo. O coordenador de 
Classificação, Valmir Lana, mostrou detalhes do 
processo de análise e classificação, destacando os 
aspectos considerados - micronaire, resistência e 

comprimento do fio - para que a pluma seja consi-
derada de maior ou menor qualidade. João Luiz 
Ribas Pessa, integrante do Conselho Consultivo da 
Unicotton, também acompanhou a visita.

Em seguida, o grupo visitou a fazenda Buritis, 
dos irmãos Romeu e Canísio Froelich, a seis quilô-
metros da cidade, onde puderam acompanharam a 
colheita do algodão feita com tecnologia de ponta. 
O próximo compromisso foi a visita à Unidade 
Experimental do Instituto Mato-grossense do 
Algodão (IMAmt), fundado por produtores associ-
ados à Ampa (Associação Mato-grossense dos 
Produtores de Algodão). O grupo conheceu casas 
de vegetação e laboratórios, onde são conduzidos 
experimentos e projetos visando o desenvolvimen-
to de novas tecnologias (como variedades de 
sementes transgênicas e convencionais com resis-
tência e/ou tolerância a nematoides e principais 
pragas e doenças do algodoeiro) e também o con-
trole de pragas, como o bicudo-do-algodoeiro e 
outros problemas enfrentados nas lavouras.

 Os estrangeiros foram recebidos pelo produtor 
Gustavo Piccoli, que é presidente da Ampa e do 
IMAmt, pelos diretores executivos das duas institu-
ições (Décio Tocantins e Alvaro Salles, respectiva-
mente) e pelo time de pesquisadores: Rafael Galbi-
eri, Patrícia de Andrade Vilela, Jean Belot, Edson 
Ricardo de Andrade, Leonardo Scoz, Jacob Crosa-
riol Netto, Eduardo Barros, Alberto Boldt, Alberto 
Souza Boldt, Elio de La Torre e Rogério Sá.

À noite, os compradores participaram de um 
jantar oferecido pela Ampa, que contou com a 
presença de produtores de várias regiões de Mato 
Grosso, quando puderam assistir um vídeo institu-
cional da entidade. A missão de compradores é 
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02�de�Junho:�VISITA�INSOLO 04�de�Agosto:�VISITA�COCAMAR 05�de�Agosto:�VISITA�COCARI

06�de�Agosto:�TOYOBO 17�de�Agosto:�MULTIGRAIN

MISSÃO�DE�COMPRADORES�DE�ALGODÃO��VISITA�A�UNICOTTON
promovida pela Associação Brasileira dos Produ-
tores de Algodão (Abrapa), em parceria com tra-
dings (ECOM, Louis Dreyfus, Reinhart/Laferlins e 
Cargill) e apoio das entidades estaduais de Mato 
Grosso, Bahia e Goiás – os três estados que lideram 
a produção e as exportações brasileiras de pluma. O 
presidente da Abrapa, João Carlos Jacobsen Rodri-
gues, e o vice-presidente Arlindo Moura, estão 
acompanhando a missão, que se encerrou em 
Brasília, na sexta-feira.

 Em contato com os produtores mato-
grossenses, os representantes das tradings enfati-
zaram sempre a questão da qualidade da pluma 
mato-grossense e o presidente da Ampa, Gustavo 
Piccoli, falou sobre os esforços dos cotoniculto-
res de Mato Grosso no sentido de assegurar a 
qualidade desejada por compradores nacionais e 
internacionais, inclusive através do programa de 
Qualidade da Fibra de Algodão de Mato Grosso. 
Daniel Ballestrin, vice-presidente da Reinhart, 
disse que a pluma brasileira hoje compete em 
condições de igualdade com a fibra norte-
americana (os Estados Unidos são os maiores 
exportadores mundiais de algodão e o Brasil 
ocupa a terceira posição). Na avaliação de Picco-
li, as missões de compradores são importantes 
para que os importadores conheçam melhor a 
cotonicultura mato-grossense e brasileira como 
um todo, vejam o nível de investimento em tecno-
logia e o comprometimento dos produtores, e 
também para que os agricultores saibam que tipo 
de fibra os importadores estão demandando, de 
forma a ajustar os interesses dos dois lados.

(Fonte: Assessoria de Imprensa da AMPA- 

www.ampa.com.br – 19/08/2015)

Sou Fábio Dornellas 
da Silva, tenho 21 
anos, estou cursando 
Ciências Contábeis, 
i n g r e s s e i  n a 
UNICOTTON no 
ano de 2013, no Setor 
de Desenvolvimento 
Humano, onde atuo 
n a  á r e a  d o 
D e p a r t a m e n t o 
Pessoal, executando 

MEU�PAPEL�NA�UNICOTTON

FábioFábioFábio

os processos de admissão, Demissão, folha de 
pagamento e Obrigações Acessórias. E também 
organizo cursos, treinamentos e outras ações 
voltadas ao departamento.
Neste ano fui eleito pelos funcionários da 
cooperativa como Vice-Presidente da CIPA- 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, onde 
venho aprendendo cada vez mais!
Continuo a minha busca por mais conhecimentos na 
empresa e agradeço a ajuda de todos em tudo o que 
aprendi até hoje e tenho orgulho de fazer parte do 
quadro de funcionários da UNICOTTON. 

R



UNICOTTON - Cooperativa de Produtores de Algodão

Rua C,  315 - Distrito Industrial - Fone: (66) 3500-1400

Cep: 78850-000 - Primavera do Leste - MT

www.unicotton.coop.br / facebook.com/unicottoncoop

4

RAPIDINHAS

· Nos dias, 13 de junho, 10 de 
julho e 29 de agosto, foi realizado no 
auditório da UNICOTTON a 
R E U N I Ã O  D E  A N Á L I S E 
CRÍTICA da ISO 9001:2008;

· O auditório da UNICOTTON, 
foi sede para o Grupo ITAQUERÊ, 
nos dias 01, 02, e 03 de julho, onde 
aconteceu o curso de Operador De 
Caldeira. Nos dias 29 e 30 de junho, 
foi realizado o Curso de Operador 
de Empilhadeira. E a SIPAT no dia 
18 de agosto, organizado também 
pelo GRUPO ITAQUERÊ;

· A reunião com os responsáveis 
pelo Sistema da ISO 9001:2008, 
aconteceu no dia 01 de agosto. No 
dia 15 de agosto aconteceu a reunião 
com os RHs, e no dia 14 de agosto, a 
Reunião Geral da ISO 9001:2008;

· Dos dias 31 de agosto a 11 de 
setembro a UNICOTTON passou 
pela auditoria externa da Prado e 
Suzuki.

 * Colaboradores da Unicotton * Colaboradores da Unicotton * Colaboradores da Unicotton

UNICOTTONUNICOTTON
AniversariantesAniversariantesAniversariantes
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04/06   
04/06   
09/06   
15/06   
16/06   
16/06   
20/06   
22/06   
24/06   
29/06   
30/06   
02/07    
05/07              
05/07    
05/07    
06/07 
07/07    
09/07   
11/07
16/07
21/07           
24/07    
24/07    
30/07    
03/08   
06/08   
06/08   

Eurico Brunetta
João Luis Ribas Pessa
Édio Brunetta
Valmir de Aquino
Hélio Brunetta
Lurian de Oliveira Bueno*
Diego Mendes Zanella*
Divadir de Pieri
Sidnei Polato Filho
Fernando Basso Daltrozo
Aparecido Ferreira Santana*
José Benedito do Vale
Adecrécio Pedro Aguiar
Cesar Arruda Cordeiro*
Valdomiro Rocco
Cristiane Betti Soares*
Silvia Jacobina Pereira*
Maria Rosilene de O. Costa*
 Fábio Dornellas da Silva*
Neusivan Coelho Macedo*
Vanessa Contini*
Camilo Miguel Zandonade
Otávio Palmeira dos Santos
Gilmara Lira Santos*
Inácio Camilo Ruaro
Ana Lucia Cordeschi Donegá
Canísio Froelich
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06/08   
07/08   
08/08   
11/08   
11/08   
13/08   
13/08   
16/08   
18/08   
19/08   
21/08   
22/08   
25/08
27/08   
27/08   
28/08   
28/08   
29/08   
30/08   
02/09
02/09
06/09
07/09
08/09
10/09
20/09
22/09
22/09
23/09
28/09
30/09
30/09

Marcio Santos de Araujo*
Fabricio Antonio Franca*
Claudinei André Santana*
Maycon Campos Felici*
Marcia Elizabete Willemann*
Izidoro Entringer
João Bosco Zandonade
Gerusa Pelissari*
Danieli da Silva Amaral*
Elenita Costa de Moraes*
Dayane Ferreira da Silva*
Keila Alves Cavalcante*
Eduardo M. L. dos Santos*
Huerlis José de Carvalho*
Marcia dos Santos*
Rodolfo Ouverney Rocco
Valmir Lana*
Marta Nunes R. Pereira*
Sanção Dias Campos*
Clóvis Patriota
Julia Taina Sanchez*
Raimundo Pereira Sobrinho*
Grasiele Scalco*
Mario Augusto Pivaro*
Francisca Viana Gomes*
Ykaro Augusto Rodrigues*
Marcos Leandro Mariani*
Patricia Ariadine Martins*
Julio Cesar Vieira Bonfim*
Gustavo Patriota
Eleomar Matos de Moura*
Miguel Jeronimo de Oliveira*
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