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AMPAELEGEDIRETORIAPARAOBIÊNIO2017/18
A diretoria da Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão
(Ampa) para o biênio 2017/18 foi eleita
nesta sexta-feira (7 de outubro), em assembleia geral realizada na sede da entidade.
Alexandre Pedro Schenkel, produtor em
Campo Verde (Núcleo Regional Centro),
encabeça a nova diretoria, que tem Eraí
Maggi Scheffer como vice-presidente,
Paulo Sérgio Aguiar como 1º secretário,
Guilherme Mognon Scheffer como 2º
secretário, Sérgio Azevedo Introvini como
1º tesoureiro e Cleto Webler como 2º tesoureiro, Alexandre De Marco, como presidente do Núcleo Regional Sul; Gustavo
Pinheiro Berto, presidente do Núcleo
Regional Centro; Romeu Froelich, presidente do Núcleo Regional Centro Leste;
Orcival Guimarães, presidente do Núcleo
Regional Norte; José Milton Falavinha, presidente do Núcleo Regional Médio Norte e

João André Lopes Guerreiro, presidente do
Núcleo Regional Noroeste.
Os novos diretores serão empossados no
próximo dia 8 de dezembro em Cuiabá, substituindo a diretoria liderada por Gustavo
Viganó Piccoli, que desejou muito sucesso a
Schenkel e aos demais membros da chapa.
Gaúcho de Tapera, Alexandre Schenkel tem
39 anos e está desde 1989 em Mato Grosso,
onde hoje cultiva algodão, soja, milho e feijão.
"Vejo a minha eleição como uma grande
oportunidade de contribuir para o setor cotonicultor no estado", afirmou Schenkel, que
responde pela vice-presidência na atual diretoria da Ampa (biênio 2015/16). Ele disse que
a diretoria eleita irá focar nos "desafios técnicos, econômicos e políticos" da produção
algodoeira em Mato Grosso. "Espero que
todos – dos pequenos aos grandes produtores
- estejam unidos conosco para alcançarmos

nossos objetivos e assegurarmos o futuro da
cotonicultura no estado líder em produção
no Brasil", acrescentou.
A diretoria eleita é integrada ainda pelos
seguintes associados: Alessandro Polato,
Arilton Riedi e Evandro Dal Bem, como
membros titulares do Conselho Fiscal; e
Valdir Jacobowksi, Rudolf Thomas Maria
Aernoldts e André Guilherme Sucolotti,
como suplentes do Conselho Fiscal.
(Fonte: Asscom Ampa / Publicado em 10/10/2016)

Nova diretoria eleita da Associação
Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa)

ABRAPALANÇAPROGRAMASTANDARDBRASILHVI
Produtores de algodão de Mato Grosso participaram do evento anual de The International
Cotton Association (ICA) na semana passada,
em Liverpool, na Inglaterra. O encontro deste
ano celebrou o 175º aniversário da entidade e
contou com o lançamento oficial do programa
Standard Brasil HVI (SBRHVI), da Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).
O programa tem como objetivo garantir o resultado de origem e, consequentemente, assegurar
mais credibilidade e transparência aos resultados de análise de HVI realizados pelos laboratórios de classificação instrumental que operam no
Brasil.
O lançamento do programa SBRHVI ocorreu em um almoço que reuniu representantes das
associações estaduais, de empresas da cadeia produtiva do algodão e das maiores empresas de
comércio mundial de commodities, principalmente, as que comercializam a pluma brasileira.
O presidente da Abrapa abriu o almoço apresentando os números alcançados pelo algodão brasileiro na safra 2015/16 e destacou que o lançamento do programa era um compromisso da entidade com a qualidade e rastreabilidade da pluma
brasileira.
Os dias 20 e 21 de outubro foram totalmente
dedicados à programação do ICA Trade Event
2016, que incluiu palestras e uma visita da princesa Anne, filha da rainha Elisabeth. Jacobsen a
presenteou com produtos confeccionados com o
puro algodão do Brasil e assinados pela estilista

brasileira Martha Medeiros. O encerramento aconteceu com o tradicional jantar de gala, rque celebrou os 175 anos da ICA, reunindo representantes
da realeza inglesa, de grandes empresas de comércio internacional e produtores de algodão do
Brasil e outros países.
Segundo Jacobsen, o Brasil é líder mundial na
produção de algodão com responsabilidade socioambiental, com 81% da produção certificada pelo
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR)
e 71% licenciado pela Better Cotton Initiative
(BCI). Ele ressaltou que na safra 2015/16, 207
algodoeiras brasileiras fizeram parte do Sistema
Abrapa de identificação (SAI) e estiveram ativas.
Quanto aos laboratórios de HVI, disse que são
num total de 14 instalados no país com 63 máquinas de HVI.
O programa SBRHVI, destacou, é fruto do
empenho de quatro gestões da Abrapa e está estruturado em três pilares, que reúnem a construção do
Centro Brasileiro de Referência em Análise de
Algodão (CBRA), o sistema de TI que integrará
todos os laboratórios em rede e fará a gestão do processo de rechecagem de 1% de todas as amostras,
em sorteio aleatório, por máquina; e ainda reunirá
o banco de dados de qualidade dos fardos produzidos no Brasil. O último pilar é o processo de constante orientação e melhoria dos laboratórios de
HVI que fizerem parte do programa. Estes receberão feedback diário de suas atividades.
Jacobsen detalhou todo o fluxo de funcionamento do programa e foi enfático ao destacar que

as tradings que operam no Brasil serão cadastradas no sistema e poderão, assim como o produtor, ceder links para consulta aos fardos que estiverem negociando com o comprador final.
Demonstrou como a consulta poderá ser feita via
sistema e como toda a rastreabilidade dos fardos
poderá ser verificada também via portal da
Abrapa, uma vez que o comprador tenha em
mãos a etiqueta SAI.
"Com o programa SBRHVI, ampliaremos a
rastreabilidade fornecendo dados que vão além
da algodoeira, passam pela unidade produtiva, o
produtor, certificação ABR, licenciamento BCI,
dados do laboratório que analisou a amostra até
chegar na divulgação das características intrínsecas e extrínsecas dos fardos", afirmou.
O presidente da Abrapa frisou que é compromisso da associação que o primeiro fardo analisado da safra 2016/17 já nasça com a identificação SBRHVI.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Ampa com
informações da Ass. de Comunicação da Abra–
Postada em 28/10/2016 )
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PALAVRADONOSSODIRETOR
Dia 18 de novembro realizamos na
UNICOTTON o Dia da Grande
Conscientização, coordenado pelo
programa 5 “S”. Esse dia marca de forma
muito clara o quanto os nossos funcionários
são e estão envolvidos com a Cooperativa,
PARABÉNS E MUITO OBRIGADO À
TO D O S . 2 0 1 6 f i c a r á m a r c a d o n a
UNICOTTON como um ano de recomeço.
Em março inauguramos o novo e moderno
Laboratório de Classificação Tecnológica de Algodão em Pluma,
logo na sequência veio a seca e atinge diretamente a rentabilidade
da produção do algodão. Tínhamos uma meta de classificar pelo
menos 900.000 amostras e ao que parece classificaremos
aproximadamente 800.000 amostras. Mas graças ao empenho de
todos os funcionários e a diretoria da Cooperativa, deveremos
atingir se não 100% das metas propostas quase 100%, mostrandonos o quão importante é uma gestão eficiente também nos
momentos de crise. A AMPA já tem seu novo presidente,
Alexandre Schenkel, produtor em Campo Verde (Núcleo

UNICOTTON
Presidente eleito da AMPA Alexandre
Pedro Schenkel, com os cooperados de
UNICOTTON Alessandro de Souza
Polato, Luiz Fernando Custódio Polato e
Fernando Basso Daltrozo, na The International Cotton Association (ICA), em
Liverpool, na Inglaterra.

Regional Centro). A UNICOTTON estará representada pelos
cooperados Paulo Sérgio de Aguiar como 1º secretário, Romeu
Froelich como presidente do núcleo Regional Centro Leste e
Alessandro de Souza Polato como membro titular do Conselho
Fiscal. Os novos diretores serão empossados no dia 08 de
dezembro/16, substituindo a diretoria liderada pelo Sr. Gustavo
Picoli.
Feliz NATAL à todos e que o ano de 2017 seja frutificado pelo
amor e pelo nosso aperfeiçoamento moral e intelectual.
A Melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de
nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que
nos acompanham em nossa caminhada pela vida.
Algumas vezes o que se deve fazer é não fazer nada, algumas
vezes o que se deve dizer é não dizer nada, pois as pessoas
lembram de você não quando se está presente, mas sim, quando
sentem a sua falta.
(Ariane Rutielle)
Boa leitura e até a próxima edição.

ADELAR ANTONIO DAHMER – DIRETOR EXECUTIVO

DIADAGRANDECONSCIENTIZAÇÃOPROGRAMA5”S”
O Programa de Qualidade 5 “S” realizou
o Dia da Grande Conscientização 2016, no dia
18 de novembro, todos os funcionários da
UNICOTTON foram convidados a participar,
fazendo uma grade limpeza na área interna e
externa do prédio.

Com mais este programa a UNICOTTON
cria uma base sólida, buscando sempre a Qualidade Total, confiando aos colaboradores os
aspectos relativos ao seu trabalho, que são
qualidade, produtividade e os aspectos ligados
a manutenção de um bom ambiente de trabalho.

CICLODEAUDITORIAS2016
Visitando o Laboratório de Fibras e
Polimento da UNivercidade
TEXASTECH em Lubook. Na Foto:
Dr. Eric Hequel, acompanhando a comitiv a d a A M PA , o P r e s i d e n t e d a
UNICOTTON Sr. Alessandro de Souza
Polato, o diretor Marcelo de Aguiar e o
pesquisador Jean Belot do IMA.

Foi realizado na UNICOTTON nos dias 18
e 19 de Agosto a Auditoria Interna da Qualidade
conforme planejado no calendário de auditorias
para 2016.
A auditoria foi realizada baseada na Norma
NBR ISO 9001 pelas auditoras Vanusa Salete
Massalai (auditora líder), Isabela Brunetta, Maricleia Amaral e Priscila Capeleto Braganholo ,
auditoria essa realizada nas dependências da
cooperativa e as checagens de conformidades
foram realizadas nos setores de classificação
visual e instrumental, recepção de amostras,
montagem de take-up, compras e CEDOC.
A UNICOTTON e outras 3 algodoeiras

(Independência, Itaquerê e Nativa) possuem a
certificação ISO desde 1999, comprovando a
vontade de garantir produtos e processo com
qualidade e segurança aos seus cooperados e
clientes.
por Giancarlo Rocha

MARKETINGPESSOALEORGANIZACIONAL
A UNICOTTON em parceria com o
SESCOOP, realizou no dia 3 de novembro o
treinamento interno com seus funcionários,
sobre MARKETING PESSOAL E
ORGANIZACIONAL, ministrado pela Professora Sra. Carla Machado.
"Determine que algo pode e deve ser feito, e então você achará o caminho para fazê-lo." Abraham Lincol.
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VISITASNAUNICOTTON
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TREINAMENTOS
MARATONAINTERNADETREINAMENTOSUNICOTTON-2016
A Maratona Interna de Treinamentos da
UNICOTTON, é destinada aos colaboradores
temporários, esse ano foi realizado no dia 1 de
julho.
O treinamento acontece anualmente na précolheita, com o objetivo de instruir os colaboradores da cooperativa em relação à segurança,
saúde ocupacional e orientá-los para um bom
desempenho de suas funções.

26dejulho-VisitaLaFerlins

Os assuntos abordados nos treinamentos
foram:
28dejulho-VisitaKarsten‒Blumenau/SC

ØNoções Básicas da ISO (Sr. Giancarlo
Rocha Pereira – Coordenador do
Programa de Qualidade ISO UNICOTTON e “5 S”);
ØNormas de Funcionamento Interno da
Empresa (Sr. Fábio Dornellas da Silva –
Analista de Recursos Humanos UNICOTTON);

15deagosto-VisitaLinhasCírculoS.A.eRobertDaniel

ØPrograma “5 S” Sr. Giancarlo Rocha
Pereira – Coordenador do Programa de
Qualidade ISO - UNICOTTON e “5 S”);
ØErgonomia do Trabalho (Sra. Heloisa
Bravin - Fisioterapeuta);

24deagosto-VisitaCremereOrbiCorretora

CURSONR35-TRABALHOEM
ALTURA
Nos dias 21 de julho, a UNICOTTON,
realizou o Curso de NR 35 – Trabalho em
altura, que tem com objetivo de treinar e
prevenir acidentes de seus colaboradores,
treinamento esse conduzido pelo Técnico
de Segurança no Trabalho Sr. Rafael
Ferreira de Oliveira.

ØDST, Alcoolismo e Tabagismo e Suicídio
(Sra. Thais Barbosa de Souza Enfermeira);
ØPrevenção de Acidentes e Incidentes no
Trabalho e Equipamento de Proteção
Individual (Sr. Carlos Eduardo Machado,
Técnico em Segurança do Trabalho)

09desetembro-VisitaAlunosdaUNIC
5ºao10ºSemestredeEngenhariadeProdução

ØPrimeiros Socorros e Prevenção e
Combate a Incêndios (Sr. Rafael Maran
– Enfermeiro)

UNICOTTONREALIZADIAC
CentroSocialNossaSenhoraAparecida‒PROJETOMÃECIDINHA
A UNICOTTON realizou no dia 01/07/2016
o “Dia C – Dia de cooperar 2016”. Nesse ano a
entidade escolhida foi o Centro Social Nossa
Senhora Aparecida – PROJETO MÃE CIDINHA,
os colaboradores da cooperativa interagiram com
as crianças e foi realizado, pela UNICOTTON,
doações de materiais para confecção de
artesanatos pelas crianças, artesanatos estes que
serão vendidos e a renda gerada convertida em
benefícios e manutenções para o projeto.
O PROJETO MÃE CIDINHA é uma
entidade não-governamental e sem fins lucrativos
que tem o foco de resgatar crianças carentes entre
06 e 10 anos que, fora do horário escolar, possam
ter atividades complementares que visam a
construção do desenvolvimento humano,
evitando assim que fiquem vulneráveis nas ruas
do bairro ou até mesmo sozinhas em suas casas. O
projeto hoje atende cerca de 60 crianças de baixa
renda e que, na sua maioria, tem lares
desestruturados.
Vale a pena conhecer esse projeto, ser
conhecido melhor pela população, já que ele se é
mantido também com doações da comunidade.
O PROJETO MÃE CIDINHA é localizado no
bairro Primavera 3, na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida e o telefone para contato é (66)99607-0698.
"A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso." Ralph Waldo
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Aniversariantes

UNICOTTON
JUNHO, JULHO, AGOSTO,
SETEMBRO, OUTUBRO,
NOVEMBRO 2016
02/07 José Benedito do Vale
05/07 Adecrécio Pedro de Aguiar
05/07 César Arruda Cordeiro*
05/07 Valdomiro Rocco
06/07 Cristiane Betti Soares*
07/07 Silvia Jacobina Pereira*
11/07 Fábio Dornellas da Silva*
16/07 Neusivan Coelho Machado*
21/07 Vanessa Contini*
24/07 Camilo Miguel Zandonade
25/07 João Guilherme Cavalli Pessa
26/07 Otávio Palmeira dos Santos
03/08 Luiz Fernando C. Polato
06/08 Ana Lucia Donegá
06/08 Canísio Froelich
08/08 Claudinei André Santana*
10/08 Kalim Budunov de Oliveira*

RAPIDINHAS

11/08
13/08
13/08
16/08
17/08
19/08
21/08
22/08
27/08
28/08
28/08
29/08
30/08
30/08
02/09
07/09
10/09
22/09
23/09
28/09
28/09
30/09
02/10
06/10

Maycon Campos Felici*
Izidoro Entringer
João Bosco Zandonade
Gerusa Pellissari*
Renil Polato Neto
Cleudineia Ramos Sudre*
Octhávio A. Polato e Palmeira
Keila Alves Cavalcante*
Marcia dos Santos*
Rodolfo Rocco
Valmir Lana*
Michele Grazielle Martignago
Elizete Lemes da Silva*
Sanção Dias Campos*
Clóvis Patriota
Grasiele Scalco*
Francisca Viana Gomes*
Marcos Leandro Mariani*
Julio Cesar Vieira Bonfim*
Clóvis Patriota Filho
Gustavo Patriota
Eleomar Matos de Moura*
Alessandro de Souza Polato
Eloi Brunetta

· Foi realizado a 1º Reunião em 2016
de Análise Crítica no dia 09 de julho, no
auditório da UNICOTTON, onde teve a presença de aproximadamente
12 pessoas, e no dia 17 de agosto, foi realizada a 2º Reunião de
Análise Crítica;
· Em 20 de julho, o auditório da UNICOTTON foi cedido para a
Empresa FMC, onde foi realizado uma reunião;
· O Centro de Treinamentos foi sede ao evento da Empresa
NUFARM no dia 13 de agosto;
· Em 21 de agosto, foi realizado a Reunião do Conselho Fiscal da
UNICOTTON;
· Nos dias 15 e 16 de agosto, aconteceu a Reunião com o Pool de
Compras da UNICOTTON e cooperados;
· A Auditoria Interna ISO 9001:2008 da UNICOTTON, aconteceu
nos dias 18 e 19 de agosto, e a Auditoria Externa, nos dias 08 e 09 de
setembro;
· O Centro de Treinamentos foi sede para o evento do IMAmtInstituto Brasileiro do Algodão no dia 21 de outubro;

07/10
07/10
10/10
18/10
18/10
21/10
22/10
25/10
26/10
29/10
29/10
30/10
03/11
03/11
05/11
05/11
11/11
15/11
20/11
20/11
23/11
26/11

Emílio Divino Rodrigues
Ileni Terezinha Mari*
Roselaine T. S.Cezar*
Moacyr Said Martins*
Murilo Ruaro
Wilson Romagnoli
Domingos R. da Silva*
Ricardo de Moraes Carvalho
Eugenio Zazula*
Jefferson R. R. de M. Aguiar*
Luiz Fernando C. Polato
Romeu Froelich
Maycon de Sousa M. Gomes
Wilson Daltrozo
Eduardo Serafim Junior
Silvandro Barchet
Carlos Esmael Turban
Heverson Brunetta
Aluísio de Aguiar
Leticia Sales Santos*
Giancarlo Rocha Pereira*
Vilson José Vian

* Colaboradores da Unicotton

MEUPAPELNA
UNICOTTON
Meu nome é Vanessa
Contini, tenho 25 anos,
formada em ciências
contábeis, trabalho na
Unicotton desde setembro
de 2013.
Atualmente exerço a
função de analista
contábil, auxiliando no
fechamento contábil e
fiscal da cooperativa
Vanessa
desenvolvendo atividades
como conciliações
contábeis e declarações fiscais, entre outras.
Agradeço a todos os colegas e principalmente sou
grata a cooperativa pela oportunidade de aprendizado constante, com crescimento profissional e
pessoal. Tenho orgulho de fazer parte desta equipe.
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