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No d ia  25  de  Abr i l  de  2016  a 
UNICOTTON - Cooperativa de Produtores 
de Algodão, entrou na maior idade comple-
tando seus 18 anos. A Cooperativa hoje é des-
taque na qualidade de seus serviços presta-
dos, sempre investindo em tecnologia. Essa 
cooperativa de sucesso surgiu em 1998, 
onde reuniram-se 32 produtores da região 
sul/sudeste do Mato Grosso e criaram em 
Primavera do Leste uma cooperativa para 

OTÁVIO PALMEIRA DOS SANTOS

apoiar seus projetos de plantar algodão como 
cultura para rotação com a soja. A semente 
plantada naquele primeiro encontro germi-
nou forte e hoje com seus 76 cooperados mos-
tra quão acertada foi a decisão. Focando em 
pesquisa agronômica e de mercado, na quali-

dade do algodão, responsabilidade social e 
ambiental e na qualificação profissional, a 
UNICOTTON tornou-se referência nacio-
nal e internacional em algodão. 

Parabéns aos fundadores e aos que con-
tinuaram sua missão!

UNICOTTON COOPERATIVA DE 
PRODUTORES DE ALGODÃO, no dia 
29 de março do ano corrente inaugurou seu 
novo Laboratório de Classificação 
Tecnológica de algodão em Pluma.  Esse 
investimento teve o apoio do Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA) e da 
Assoc iação  Mato -g ros sense  dos 
Produtores de Algodão (AMPA). O novo 
espaço conta com amplas instalações e sis-
tema de climatização moderna, tendo mais 
conforto aos clientes e colaboradores, e 
mais eficiência nos serviços prestados. Na 
ocasião também foi apresentado aos coope-
rados e convidados a melhoria feita no cen-
tro de Treinamentos da UNICOTTON, 
com moderno sistema de som e vídeo.

Agradecemos a todos que estiveram pre-
sentes nesse evento que foi um marco na his-
tória da cooperativa UNICOTTON.

INAUGURAÇÃO�DO�NOVO�LABORATÓRIO�DE�CLASSIFICAÇÃO
TECNOLÓGICA�DE�ALGODÃO�EM�PLUMA�
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Prezados Cooperados, Funcionários, Clientes e Forne-
cedores!

No dia 25/05/2016 iniciamos o processo de 
classificação de mais uma safra de algodão 
em pluma. Estamos preparados para prestar o 
melhor serviço à todos os nossos clientes e 
cooperados. No dia 29/03/2016 foi inaugura-
do o nosso novo Laboratório de Classificação 
Tecnológica de Algodão em Pluma, constru-

ção essa realizada com muito amor e dedicação de todo quadro de 
funcionários e cooperados, visando sempre entregar a melhor quali-
dade nos resultados aos nossos clientes. Somos imensamente gratos 
ao apoio recebido do IMA, AMPA e IBA que viabilizaram essa cons-
trução. Também nessa data foi entregue aos nossos cooperados um 
moderno Auditório/Centro de Treinamentos, com equipamentos de 
última geração. No dia 25/04/2016 a UNICOTTON completou sua 
maior idade, 18 anos. Parabéns à todos os fundadores desta pujante e 
bela Cooperativa, bela principalmente pela ideia de concepção e 
levada a sério até os dias de hoje. No dia 31/03/2016 foi eleita a nova 
diretoria da UNICOTTON para o triênio 2016/2018, tendo como 
Presidente Alessandro de Souza Polato, como Vice-Presidente 
Isabela Brunetta, como Diretor Secretário Marcelo de Aguiar, 
como Diretor Administrativo-Financeiro Paulo Rogério de Morais 
Machado e como Conselheiro Vogal Fábio Romeu Froelich, nos-
sos parabéns aos eleitos. No ano de 2016 já realizamos 07 cursos e 

"Uma sucessão de pequenas vontades consegue um grande resultado." Charles Baudelaire.
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PALAVRA�DO�NOSSO�DIRETORPALAVRA�DO�NOSSO�DIRETOR treinamentos em nosso centro de treinamentos, demostrando que é 
somente nos qualificando que nos tornaremos melhores profissionais 
e assim conseguiremos fazer um mundo cada vez mais justo e em 
direção à perfeição.

A crise segundo Einstein: 
“Não pretendemos que as coisas mudem, se sempre fazemos o 

mesmo. A crise é a melhor benção que pode ocorrer com as 
pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade 

nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise 
que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes 

estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar 
“superado”. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, 

violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que 
às soluções. A verdadeira crise, é a crise da incompetência. O 

inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar 
as saídas e soluções fáceis. Sem crise não há desafios, sem 

desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Falar de crise é 
promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez 
disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise 

ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-
la”. Pense nisso... 

Albert Einstein

Boa leitura à todos e até a próxima edição.

ADELAR ANTONIO DAHMER – DIRETOR EXECUTIVO
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Em 2016 completamos 18 anos, seguire-
mos determinados em continuar sendo 
uma cooperativa referência no país e 
reconhecida internacionalmente pelo alto 
padrão de nossos serviços de classifica-
ção.
Em breves palavras gostaria de parabeni-
zar meu antecessor, Otávio Palmeira dos 
Santos pela dedicação e o belo trabalho 
realizado durante sua gestão. Os frutos de 

seu trabalho continuarão sendo colhidos por muitos anos. Tam-
bém agradeço a confiança de todos os associados dispensada a 
mim e a nova diretoria.
Aos colaboradores me coloco a disposição, para que juntos em 
equipe, sigamos para mais uma safra de muito trabalho. Temos 
um novo laboratório, novas máquinas, um novo espaço e junto 
de todos esses benefícios a responsabilidade de dar o nosso 
melhor.

PALAVRA�DO�NOSSO�PRESIDENTE
Passamos por um momento difícil, ao que parece o algodão é 
uma das poucas commodities que não demonstrou reação no 
seu preço. Baseado em custos e preço chegamos a não encon-
trar viabilidade para a próxima safra. O algodão tende a não ser 
mais a nossa principal cultura. Os estoques internacionais, 
principalmente na China são altos. A tendência de melhora nos 
preços ainda pode levar alguns anos. O consumo mundial de 
algodão vem caindo ao longo dos anos em relação as fibras 
sintéticas.
Mas felizmente há projeções de que poderemos sair de terceiro 
para o maior exportador mundial de algodão na próxima déca-
da. Para tirar o máximo de proveito, é necessário que invista-
mos mais na qualidade de nossa fibra, nossas usinas e nosso 
pessoal. A sustentabilidade e a rastreabilidade são duas práti-
cas que o mundo espera de nós.
Por fim, gostaria de desejar a todos uma excelente safra!

Alessandro Polato
Presidente

UNICOTTON�ELEGE�NOVA�DIRETORIA��ASSEMBLÉIA�GERAL�2016
No dia 31 de março, foi realizada na sede da 
UNICOTTON a Assembleia Geral Ordinária 
em que reuniram-se os Cooperados e onde foi 
apresentado e discutido os resultados obtidos, 
no exercício de 2015, aprovação das metas 
estabelecidas para 2016, destinação do resul-
tado do exercício e para eleição e posse dos 
novos componentes do Conselho de Adminis-
tração e do Conselho Fiscal.
v O Conselho de Administração, gestão 

2016/2018, ficou com a seguinte composição:
PRESIDENTE: Alessandro de Souza Polato
VICE-PRESIDENTE: Isabela Brunetta
DIRETOR ADM. FIN.: Paulo Rogério de 
Morais Machado
DIRETOR SECRETÁRIO: Marcelo de 

Aguiar 
CONSELHEIRO VOGAL: Fábio Romeu 
Froelich
v O Conselho Fiscal, ficou assim constituido:
Membro Titular: Murilo Ruaro
Membro Titular: Carlos Rafael Custódio 
Polato 
Membro Titular: Danielle Tironi Romagnoli
Membro Suplente: Gilberto Lopes da Costa
Membro Suplente: Ricardo de Moraes 
Carvalho
Membro Suplente: Fabiane Machnic Russo

Parabenizamos todos os eleitos por seu 
desprendimento, em dar de seu tempo em favor 
do bem geral dos cooperados. 
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"A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso." Ralph Waldo Emerson”

Entre os dias 07 e 10 de abril, a UNICOTTON 
participou com Stand em parceria com a 
COABRA na 2ª FARM SHOW- Agronegócio 
em Destaque de Primavera do Leste/MT, a feira 
aconteceu no Parque de exposição da cidade. 
Muitos Cooperados, autoridades e visitantes se 
fizeram presentes.  A UNICOTTON agrade-
ce a todos pela presença! 
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UNICOTTON�PRESENTE�NA�2ª�FARM�SHOW�PRIMAVERA
AGRONEGÓCIO�EM�DESTAQUE

Foi realizado nos dias 01 a 04 de fevereiro Curso 
de Classificação de Produtos de Origem Vege-
tal, totalizando 15 participantes.

TREINAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO�DE�PRODUTOS

DE�ORIGEM�VEGETAL
SOJA�E�MILHO

A Palestra – Relacionamento Interpessoal, foi 
realizada no dia 04 de abril no Centro de Trei-
namentos da UNICOTTON, contou com a 

participação dos funcionários da cooperativa.
Qual a importância da palestra relacionamen-
to interpessoal?
Para melhorar o autoconhecimento e a auto-

PALESTRA�-�RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL

estima, ajuda a administrar e reduzir os con-
flitos. Expor e entender as percepções do 
ponto de vista do outro. Melhora e ajuda no 
processo da comunicação, um dos maiores 
problemas nas empresas nos dias de hoje, isso 
contribui e facilita os conflitos no trabalho, 
na vida, proporcionando uma vida saudável e 
um convívio feliz.

Por Professora Gilce Costa

No dia 05 de maio a UNICOTTON promoveu o 
Treinamento da Brigada de Incêndio para a 
U N I C O T T O N  e  s e u  A R M A Z É M 
FITOSSANITÁRIO. O curso foi ministrado 

pela empresa Totalseg – Serviços e Segurança 
no Trabalho com o instrutor Sr. Railton Kleber 
Tenório, com aulas práticas e teóricas 
promovendo assim a participação e a interação 
dos colaboradores deixando claro para os 
mesmos que toda a cooperativa têm benefícios 
com a observância da prevenção de acidentes.
Os colaboradores que vão compor a brigada 
participaram do treinamento no Auditório da 
cooperativa e na área interna e externa. Tiveram 

BRIGADA�DE�INCÊNDIO�
UNICOTTON�E�ARMAZÉM�

FITOSSANITÁRIO

como instrução no Programa do treinamento de 
formação de brigada de incêndio vários 
procedimentos, segue abaixo alguns itens:
• Ação de Prevenção;
• Ações de emergência
• Procedimentos básicos de emergência: 
Alerta, Análise da situação, Primeiros socorros, 
Corte de energia,  Abandono de área, 
Confinamento do sinistro, Isolamento da área, 
Extinção e Investigação;

Esse espetacular treinamento foi realizado no 
dia 29 de abril, para todos os funcionários da 
U N I C O T TO N  o n d e  p e r m i t i u  q u e  o s 
participantes experimentassem vivências que 
auxiliam na construção de comportamentos 
mais assertivos, motivando a equipe e como 
c o n s e q u ê n c i a  f o r t a l e c e n d o  o  b o m 
relacionamento entre seus funcionários, 

provocando mudanças, como: pró-atividade, 
boa comunicação, bom relacionamento 
interpessoal e a importância do Trabalho em 
equipe. Ministrado pela Doutora Cynthia Lemos 
dos Santos (Psicóloga), Doutora Juliana Cruz 
(Psicóloga) e Thadeu Angelo (Professor de 
Educação Física), equipe essa da GRANDY- 
Desenvolvimento Humano.

TVAL�-�TREINAMENTO�VIVENCIAL�
AO�AR�LIVRE
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Foi realizado em parceria com o SENAR o 
Curso de Operador de Empilhadeira, as aulas 
teóricas foram ministradas no centro de treina-
mentos da cooperativa e as aulas práticas na 
UDESIL (Grupo Itaquerê). Treinamento esse 
realizado dos dias 02 a 04 de maio, formando 15 
alunos. 

CURSO�DE�OPERADOR�DE�
EMPILHADEIRA

No dia 12 de maio a UNICOTTON promoveu a 
Reunião das Algodoeiras com o objetivo de 
debater analisar e buscar soluções para as difi-
culdades dos processos que vão do início do 
beneficiamento ao emblocamento do algodão 
em pluma. Teve como público alvo todas as 
pessoas envolvidas no processo de produção do 
algodão em pluma dos seus cooperados.

REUNIÃO�DAS�ALGODOEIRAS
Mesa�Redonda�II:�Processos�de�
Classificação�ao�Emblocamento

de�Algodão�em�Pluma
No auditório da UNICOTTON, nos dias 17 e 18 
de maio, foi realizado o Curso Básico de Classifi-
cação de Algodão em Pluma. Este curso foi desti-
nado para os associados e seus colaboradores. O 
curso teve o intuito de apresentar o processo de 
classificação e seus conceitos, para ajudar na 
melhoria contínua nos envios de amostras.

CURSO�BÁSICO�DE�
CLASSIFICAÇÃO�DE�ALGODÃO�EM�
PLUMA�PARA�COOPERADOS�E�

SEUS�FUNCIONÁRIOS

A UNICOTTON, por mais um ano realizou o 
Curso de Noções Básicas de Classificação de 
Algodão em Pluma. Esse treinamento que acon-
teceu dos dias 06 a 10 de junho, tem como objeti-
vo principal capacitar e selecionar profissionais 
para trabalhar na safra.

Curso�de�Noções�Básicas�de�
Classificação�de�Algodão�em�

Pluma�

Nos dias 14 a 16 de junho, o IMAmt - Instituto 
Mato-grossense do Algodão promoveu no 
Auditório/Centro de Treinamentos da 
UNICOTTON, o curso de Oratória – A Arte 
de Falar em Público, que contou com a parti-
cipação de 30 pessoas.

Oratória�‒�A�Arte�de�Falar�em�
Público

17�de�março-�Visita�Agulhon�Agropecuária
e�Chineses

VISITAS�NA�UNICOTTON

03�de�março�‒�Visita�Sementes�Bom�Jesus
05�de�abril�‒�Visitas�EMBRAPA,�IFMT�e

Prefeitura�Municipal�De�Primavera�Do�Leste

11�de�abril-�Visita�dos�Professores�e�Diretor�da
�Instituição�IFMT-�Instituto�Federal�de�Mato�Grosso.06�de�abril�‒�Visita�Corretora�Robert�Daniel 06�de�maio-�Visita�dos�alunos�da�Instituição

IFMT-�Instituto�Federal�de�Mato�Grosso.

26�de�abril-�Visita�Alunos�e�Professores�do�CEP�
-�Centro�Educacional�Primavera 12�de�maio-�Visita�COOPERFIBRA 02�de�junho�-Visita�Darco�Negoce�S.A.�(Suíça)
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 O Instituto Mato-grossense do Algodão 
(IMAmt) acaba de publicar o terceiro número do 
Boletim de P&D. Intitulada “Nematoides 
fitoparasitas do algodoeiro nos cerrados 
brasileiros: Biologia e medidas de controle”, a 
obra reúne textos de alguns dos maiores 
especialistas no tema do Brasil e dos Estados 
Unidos com o objetivo de ajudar produtores, 
gerentes e técnicos de fazendas, assim como 
pesquisadores e estudantes, a compreenderem 
melhor o tema, considerado dos mais 
c o m p l e x o s .
 O Cerrado do Brasil Central enfrenta sérios problemas com as 
espécies Meloidogyne incognita e Rotylenchulus reniformis de 
nematoides, cujo crescimento populacional registra drástico 
aumento em razão do sistema de monocultura adotado em Mato 
Grosso e outros estados, segundo Jean Louis Belot e Rafael 
Galbieri, pesquisadores do IMAmt e editores técnicos do Boletim 
de P&D número 3.  Essa situação, de acordo com eles, é semelhante 
à que afetou há alguns anos antigas áreas algodoeiras do sul do 
Brasil, São Paulo e Paraná, "onde populações de M. incognita 
inicialmente presentes nos cafeeiros dessas regiões começaram a 
dizimar as lavouras de algodão".

 Os fitonematoides são vermes do solo que precisam de água e 
plantas hospedeiras para seu desenvolvimento. Atualmente esses 
parasitas são um dos maiores problemas fitossanitários do 
algodoeiro, por ocasionarem significativas perdas de produção e 
pelo fato de seu controle demandar custos exorbitantes, causando à 
produção agrícola internacional perdas anuais estimadas entre US$ 
100 bilhões e US$ 157 bilhões (Singh et al., 2013). Na avaliação de 
Galbieri e Belot, a situação em Mato Grosso é preocupante, 
considerando “o sistema de duplo cultivo (soja seguida de algodão 
ou milho de 2ª safra) e a necessidade de intensificar a produção 
agrícola nas propriedades”.Para orientar produtores e técnicos de 
fazenda em relação ao manejo, controle biológico e químico dos 

Novo�Boletim�de�P&D�reúne�vasto�material�sobre�nematoides
nematoides, o livro reúne ao longo de nove 
capítulos contribuições dos maiores especialistas 
no assunto.  Publicado com apoio financeiro do 
Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), o livro traz 
informações sobre como o solo e o sistema de 
produção soja-algodoeiro influenciam na 
ocorrência de nematoides,  resistência e 
melhoramento genético no algodoeiro, controle 
químico, controle biológico, manejo cultural de 
nematoides, e a relação entre a agricultura de 
precisão e os nematoides.

 Além de Belot e Galbieri, o Boletim de P&D conta com a 
participação de mais dois pesquisadores do IMAmt: Alberto Souza 
Boldt e Leonardo Bitencourt Scoz.  A publicação inclui entre os 
autores pesquisadores de outras instituições como Embrapa 
(Guilherme L. Asmus, Carlos Manoel P. Vaz, João Flávio Veloso 
Silva, Silvio Crestana, Eduardo da Silva Matos, Ciro Augusto de 
Souza Magalhães, Fernando Mendes Lamas, Nelson Dias Suassuna 
e Marc Giband – do Cirad/Embrapa); Unesp (Pedro Luiz Martins 
Soares, Elder Simões de Paula Batista e Jaime Maia dos Santos);  
Esalq/USP (Mário Massayuki Inomoto); Fatec (Carlos Eduardo de 
Mendonça Otoboni), Iapar (Andressa Cristina Zamboni Machado) 
e Ballagro (Lécio Kaneko e Zayame Vegette Pinto).

Richard F. Davis e Salliana R.Stetina, pesquisadores do USDA-ARS 
(Serviço de Pesquisa em Agricultura do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos na sigla em inglês), assinam o 
capítulo sobre resistência e tolerância aos nematoides no 
algodoeiro (versão em inglês e português).

O Boletim de P&D número 3 já está disponível para download nos 
sites do IMAmt ( ) no tópico Outras http://www.imamt.com.br
publicações e da Ampa ( ) no tópico Publicações. www.ampa.com.br

Fonte: (Assessoria de Comunicação da Ampa-22/06/2016 Fotos 
:  Arquivo IMAmt)

A CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes é um instrumento que os 
trabalhadores dispõem para tratar da 
prevenção de acidentes do trabalho, das 
condições do ambiente e de todos os 
aspectos que afetam sua saúde e seguran-
ça. O objetivo básico da CIPA é fazer com 
que empregadores e empregados traba-
lhem em conjunto na PREVENÇÃO. Na 
eleição dos representantes da CIPA para 
gestão 2015/2016 os resultados foram os 
seguintes:
Representantes dos Empregados:
- Jaison Vavassori,  Cesar Arruda Cordeiro
Representantes do Empregador:
- Eugenio Zazula;  Pâmela Fergutz

FIM�DA�OBRIGATORIEDADE�DO�SEGURO�RURAL
O poder público não poderá estabelecer nenhuma regra que obrigue o produtor a 
contratar o seguro rural para ter acesso ao crédito de custeio agropecuário. A medida 
faz parte da lei 13.195 publicada esta semana no Diário Oficial da União. 
A instituição financeira que exigir a contratação de apólice de seguro rural como 
garantia para a concessão de crédito rural fica obrigada a oferecer ao financiado a 
escolha entre, no mínimo, duas apólices de diferentes seguradoras. Pelo menos uma 
delas não poderá ser de empresa controlada, coligada ou pertencente ao mesmo 
conglomerado econômico-financeiro da credora. O intuito é coibir a chamada “venda 
casada” pelos bancos.
Segundo a lei, o agricultor pode escolher a apólice de mercado que lhe convier.  “Caso 
o mutuário não deseje contratar uma das apólices oferecidas pela instituição financei-
ra, esta ficará obrigada a aceitar aquela que o mutuário tenha contratado com outra 
seguradora habilitada a operar com o seguro rural”, diz o texto.
O produtor interessado poderá pesquisar sobre a subvenção econômica ao prêmio do 
seguro rural no portal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 
http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/seguro-rural (Fonte: Assessoria de 
Comunicação da Ampa 08/06/2016).

ELEIÇÃO�DA�CIPA�
GESTÃO�2016/2017

Fim�da�obrigatoriedade�do�seguro�rural

VISITAS�NA�UNICOTTON

11�de�abril-�Visita�dos�Professores�e�Diretor�da
�Instituição�IFMT-�Instituto�Federal�de�Mato�Grosso.06�de�abril�‒�Visita�Corretora�Robert�Daniel 06�de�maio-�Visita�dos�alunos�da�Instituição

IFMT-�Instituto�Federal�de�Mato�Grosso.

26�de�abril-�Visita�Alunos�e�Professores�do�CEP�
-�Centro�Educacional�Primavera 12�de�maio-�Visita�COOPERFIBRA 02�de�junho�-Visita�Darco�Negoce�S.A.�(Suíça)
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RAPIDINHAS · No dia 05/04/2016, a UNICOTTON emprestou o 
Centro de treinamentos para o curso de liderança de 

marketing evento esse promovido Dow AgroSciences, 
· Ocorreu nos dias 25/04/2016 e 31/05/2016, as reuniões com os integrantes do Conselho 
de Administração e Consultivo da UNICOTTON.
· O Centro de Treinamentos foi sede para eventos do IMAmt- Instituto Brasileiro do Algo-
dão dos dias 9 a 11 de maio (Reunião com as Algodoeiras) e no dia 19 de maio ( Reunião 
com Departamentos Técnicos das Fazendas).
· No dia 18 a UNICOTTON, foi sede da palestra do Programa APRIMORAR, para a 
UNIC de Primavera do Leste.
· No dia 23 de junho o Auditório/Centro de Treinamentos da UNICOTTON foi disponibi-
lizado para o Grupo Arysta, onde foi realizado a Reunião Técnica com os Produtores rurais.

UNICOTTONUNICOTTON
AniversariantesAniversariantesAniversariantes
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MEU�PAPEL�NA�UNICOTTON
M e u  n o m e  é 
G i a n c a r l o 
R o c h a ,  s o u 
coordenador do 
s i s t e m a  d e 
g e s t ã o  d a 
qualidade ISO 
9 0 0 1  e  d o 
programa 5S da
 UNICOTTON. 

Ingressei na cooperativa em 2005 
como encarregado do setor de 
Recepção de amostras e com o passar 
dos anos fui incorporando algumas 
funções relacionadas ao setor da 
qualidade. Em 2011 me desliguei, 

fiquei exatos 2 anos fora e retornei, 
em 2013, com o cargo atual onde 
sou responsável por manter a 
c e r t i f i c a ç ã o  I S O  9 0 0 1  n a 
UNICOTTON e nas outras 4 
algodoeiras certificadas e também 
o funcionamento do Programa 5S 
dentro da cooperativa.
Sou muito grato a essa empresa por 
me proporcionar um excelente 
ambiente de trabalho e estrutura para 
aperfeiçoamento dos meus conheci-
mentos e manutenção desses 
programas ligados à qualidade. 
Obrigado aos colegas de trabalho e a 
nossa direção pelo apoio. ”

14°�MEETING�ANUAL�DE�EMPRESAS�E�PROFISSIONAIS
LIBERAIS�DESTAQUES�DE�2015

Em 02 de abril foi realizado o 14° Meeting Anual de Empresas e Profissionais 
Liberais – Destaques de 2015, o evento considerado o Oscar Empresarial de 
Primavera do Leste /MT. Por quatro anos consecutivos a UNICOTTON 
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALGODÃO destacou-se na 
categoria COOPERATIVA AGRÍCOLA e seu DIRETOR EXECUTIVO na 
categoria Gerente de Cooperativa Agrícola -  SR. ADELAR ANTONIO 
DAHMER.

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

GiancarloGiancarloGiancarlo

18/01      Taila Tamires F. Lima*
20/01      Fábio Romeu Froelich
27/01      Marcelo de Aguiar
28/01 � Dennys Roberto S.Brunetta
01/02� Carolyne Martignago
04/02� Adevande A. Resplande*
07/02� Marcos de Aguiar
12/02� Adão Teófilo dos Santos*
13/02� Adriana Vian
15/02� Darci Camargo
17/02� Anacleto Brunetta
19/02� Gilberto Flavio Goellner
22/02� Clarice Bee Perera
05/03� Carla P. do C. Lourenço*
10/03� Heverton Brunetta
11/03� Safronii Kilin
13/03� Gilberto Lopes da Costa
13/03� Isabela Brunetta
21/03� Ilkaren Cagliaci Andrade*
23/03� Carlos Vian
23/03� Cirineu de Aguiar
28/03� Airton Perera
09/04� Gustavo Goellner
11/04� Mateus Basso*
13/04� Severino Batista de Melo*
14/04� Adelar Antonio Dahmer*
14/04� Eloir Brunetta
21/04� Juvenal Entringer
25/04� Dirceu Fernando R. Mendes
26/04� Dorival Agulhon
05/05      Jaison Vavassori*
13/05      Paulo R. de M. Machado
19/05      Carlos Rafael C. Polato
23/05      Edilene G. de C. Matos*
28/05      Fabiane Machnic Russo
28/05      Ruy Mendonça de Moura*
31/05      Mirian Balbino dos Santos*
31/05      Mirian Paes Barcela*
04/06� Eurico Brunetta
04/06� João Luiz Ribas Pessa
09/06� Danielli Tirone Romagnoli�
09/06� Édio Brunetta
16/06� Hélio Brunetta
16/06� Luriãn de Oliveira Bueno*
20/06� José Celso dos Santos Neto*
22/06� Divadir de Pieri
24/06� Sidnei Polato Filho
29/06� Fernando Basso Daltrozo
30/06� Aparecido Ferreira Santana*
30/06� Luiz Fernando Custódio Polato
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