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Gonerno decreta emergência fitossanitária 
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FALA COOPERADO Ercide Conti - Fazendo Boa Esperança 
Cooperado desde 30/11/2011 – Matricula 468
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Mato Grosso, estado de fibra e 
também um exemplo de união 
no agronegócio. Foi com essa 

bandeira que a região se destacou na 
produção de algodão, sendo um dos 
responsáveis em fazer do Brasil o quinto 
maior exportador mundial do algodão.
A história do algodão em Mato Grosso 
começou em meados de 1974 quando 
sulistas aportaram na região de solo fértil 
e clima propício ao plantio da cultura. 
A princípio, o algodão representava 
apenas uma variação na agricultura 
brasileira mas, rapidamente, passou de 
coadjuvante  para  uma das  mais 

importantes atividades agrícolas do país. 
Por meio da união, mato-grossenses 
ganharam o status de maiores produtores 
de algodão no Brasil, sendo responsáveis 
por mais de 50% da produção. Com o 
advento da tecnologia, a cotonicultura 
avançou e chegou a exportar, na safra de 
2012, em nível nacional, cerca de 1 
milhão de toneladas. Em 2011/2012, o 
PIB de toda a cadeia produtiva do 
algodão ultrapassou a casa de 19 bilhões 
de dólares. A cotonicultura no Brasil é a 
única  cadeia  têxt i l  do Ocidente 
totalmente verticalizada, abrangendo, 
desde a produção da pluma, passando 

pelo varejo, fabrico da fibra, fiação, 
tecelagem e confecções. 
As cooperativas são o braço forte dos 
produtores, oferecendo suporte nos 
negócios desde a comercialização da 
produção, agregação de valor ao produto, 
como também acesso a tecnologias. 
Entre elas se destacam a Cooperativa de 
Produtores de Algodão (Unicotton), a 
Cooperativa Agro Industrial do Centro 
Oeste (Coabra) e a Cooperativa dos 
co tonicu l tores  de  Campo Verde 
(Cooperfibra) que reúne parte dos 
produtores das 255 fazendas certificadas 
em 2012/2013. 

ALGODÃO
a fibra que deu certo no Brasil
cotonicultura no Brasil chegou a exportar, na sagra de 2012, em nível nacional, cerca de 1 milhão de toneladas de algodão 

Ouvia falarem na Coabra, aqui na região de Sinop – MT há aproximadamente 5 anos, quando resolvi filiar-

me como Cooperado, o que já se fazem, aproximadamente 2 anos de filiação, influenciado por um amigo 

agricultor, também associado e proprietário de uma fazenda na mesma região. A Coabra Cooperativa é vista, 

como sinônimo de segurança, pois, os seus cooperados são vinculados aos compromissos da cooperativa, 

apenas, na proporção de suas responsabilidades, portanto, não trazendo ao associado, nenhum risco. 

Com esse novo modelo de gestão, que fora implantado, e encontra-se atuante na Cooperativa, acreditamos 

que haverá mais e mais, o estreitamento de laços Cooperativistas, da Cooperativa x Produtor, 

proporcionando mais benefícios e melhores condições de negócios para os seus associados. Na compra de 

fertilizantes em geral, o cooperado encontra apoio para escolher as melhores condições de mercado, 

agregando valor ao seu negócio, alcançado melhor equilíbrio no custo x benefício. Portanto, no meu entendimento, o cooperativismo é a 

melhor opção para os produtores rurais, e quando, “falamos de cooperativas com boa administração, a exemplo da Coabra Cooperativa”, 

concluímos que é o modelo de direção ideal, pois, administra com igualdade o pequeno e o grande produtor, conseguindo agregar sempre 

mais benefícios e deixando os associados com mais rentabilidade na proporção dos seus negócios realizados.  
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  Nilson Binda - Crehnor 

“ "A participação cooperativa proporciona crescimento em todas as dimensões humanas, principalmente a auto-estima das pessoas comprometidas com o bem-estar coletivo e a sustentabilidade ambiental.

Coabra é destaque na revista Gestão Cooperativa 
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Helvio Alberto Fiedler
Está no cargo desde 01/10/2009PALAVRA DO NOSSO DIRETOR

Com inovação, Coabra cria CCAB e LiberoA revista Gestão Cooperativa destacou, em 

matéria, a inovação da Coabra pela criação de 

um consórcio de cooperativas, que oportunizou 

melhor acesso ao mercado de fertilizantes, 

defensivos e a comercialização de grãos, 

trabalhando com três empresas parceiras.

“Com o foco na importação de fertilizantes, em 2000 

surge a Coabra. A cooperativa possui 350 associados 

nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Goiás e Paraná. Na trajetória dos trabalhos, após 

alguns anos, a Coabra deu um passo inovador com a 

criação de um consórcio de cooperativas. A ideia nasceu a partir das necessidades dos cooperados, que precisavam do suporte técnicos 

nas áreas de acesso ao mercado de defensivos e também na comercialização.  Atualmente, são três empresas trabalhando em conjunto: 

Coabra, CCAB Agro, CCAB Projetos e Libero cada uma atuando num segmento específico. A CCAB Agro tem o objetivo de buscar registros 

para produtos genéricos, fundamentais no mercado de defensivos agrícolas. A CCAB Projetos ajuda o produtor a organizar a parte 

financeira dos negócios.  Ainda com o interesse do produtor em acessar o mercado direto, tendo em vista também a logística 

internacional, criou‐se a Libero, que tem três anos de vida, e nesse período, alcançou o ranking dos três maiores trading de exportação de 

algodão do Brasil.
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C    Chegando ao final do ano, precisamos fazer alguns agradecimentos: 

 A Deus que nos deu saúde e força para enfrentar as adversidades, mas ao 
mesmo tempo nos deu muitas alegrias com os sucessos alcançados; 

 Aos cooperados, que acreditaram em nosso trabalho e apoiaram as 
atividades da cooperativa, comprando insumos e/ou vendendo produtos 
agrícolas;

 Ao Conselho de Administração por traçar as diretrizes de Governança e nos 
dar o suporte para podermos atingi-las;

 Ao Conselho Fiscal por nos orientar na gestão das diretrizes;

 Aos colaboradores pelo empenho e dedicação neste que chamamos o “Ano 
da Virada”;

 ·Aos prestadores de serviços que cuidaram dos sistemas, dos 
computadores, das pessoas e de tudo que se fez necessário para atingirmos 
nossos objetivos;

 Aos fornecedores e compradores, antigos e novos, que nos permitiram apresentar aos cooperados bons 
negócios para produtos de qualidade a preços competitivos. 

Em 2013 iniciamos o processo da “virada”, com uma reestruturação da área comercial e temos certeza que em 2014 
as mudanças resultarão em atendimento ainda melhor. O plano de negócios da cooperativa avança e pela primeira 
vez trabalharemos com um orçamento detalhado, inclusive com custos por unidade, por setor e por atividade.

Em janeiro e fevereiro realizaremos reuniões regionais mostrando o que foi feito no ano que passou e as metas para o 
próximo exercício. Aparentemente os cooperados ainda têm muitas dúvidas sobre o que ocorreu com a Coabra no 
passado recente e informações incorretas geram desconfiança. Aproveite essas reuniões e a própria Assembleia 
Geral em março para esclarecê-las e conhecer a nova realidade da sua cooperativa.  

Tenhamos todos um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado com muita Paz, Saúde e Harmonia.    

                                                                                                                                                                   Até 2014!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



‘‘Cooperativismo, caminho para a Paz e a Democracia’’

Jacqueline R. Lesniovies - COOPERANTE-Coop. Agrícola Campo do Tenente
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GENTE QUE FAZ COABRA “SURPREENDE”

É com enorme satisfação que, às vésperas de completar 10 anos de atividades 

junto à COABRA, recebo o convite para escrever nesta última edição do ano 

do “EXPRESSO COABRA”. 

Impossível não surgir um clima de retrospecto, relembrando o início, quando 

ainda em Campo Grande (MS) tive os primeiros contatos com o agronegócio, 

tão dinâmico e envolvente, o período em Rondonópolis onde pude conhecer na 

prática, um pouco mais do funcionamento dessa imensa máquina 

impulsionada pela agricultura, e enfim Cuiabá (MT), onde resido atualmente. 

Etapas de um processo de inúmeras experiências e de intensa aprendizagem, 

que me proporcionaram grande evolução pessoal e profissional.

A recente promoção ao cargo de Gerente de Produtos Agrícolas é para mim 

motivo de orgulho e demonstração clara da valorização da empresa aos seus 

colaboradores, o que aumenta ainda mais minha responsabilidade para com a 

COABRA, sua direção e seus cooperados.

O final do ano que se aproxima traz com ele as memórias de um ano exaustivo, 

de dedicação e aperfeiçoamento. E felizmente os resultados nos premiam com 

a certeza de que estamos no caminho certo, o caminho da cooperação.

Que em 2014 possamos dar continuidade aos projetos iniciados, ampliar as 

ações e estender a presença da COABRA, transmitindo seu intuito de 

seriedade e transparência, sendo difusores de sua grandiosidade e das enormes 

oportunidades que oferece a todos que dela se utilizam.

O
ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) decretou, através da portaria nº 1.166, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 27 de novembro, estado de emergência fitossanitária 
devido ao surto da praga Helicoverpa armigera nos Estados de Goiás e Minas Gerais. 

O prazo de vigência da medida é de um ano, período em que os produtores devem implementar o plano de supressão 
da lagarta e adotar medidas emergenciais. Oeste da Bahia e Mato Grosso também estão em estado de emergência.

No dia 7 de novembro, o Mapa autorizou a importação de defensivos que tenham como ingrediente ativo a substância 
benzoato de emamectina e estabeleceu um plano de manejo para a supressão da praga. Os produtores que solicitaram 
o agroquímico devem recebê-lo nas próximas duas semanas. 

O plano de manejo foi elaborado pela Embrapa, que determinou aos produtores o uso de cultivares que restrinjam ou 
eliminem as populações da lagarta, épocas de plantio e restrição de cultivos subsequentes, vazio sanitário, uso 
armadilhas, controle biológico e químico, adoção do Manejo Integrado de Pragas (MIP), rotação de culturas, entre 
outras medidas.

A Helicoverpa armigera se alastra pelas lavouras brasileiras de soja, milho, algodão e hortifruti desde 2012 e, no 
Oeste da Bahia, por exemplo, já provocou prejuízos de mais de R$ 2 bilhões em menos de um ano. Além de ser nova 
no país, a lagarta é polífoga, possui alto poder de destruição e é resistente a diversos inseticidas.

Governo decreta emergência 
fitossanitária devido à 
Helicoverpa Armigera 

Eder Christiano Bier 

Gerente de Produtos Agrícolas

Matriz Cuiabá - MT

(Fonte: Ruralbr)
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Novembro e Dezembro

 A Reunião de S&OP ocorreu nos dias 04 de Novembro e 02  

de Dezembro, foram apresentados as projeções de entregas de 

Fertilizantes e Produtos Agrícolas para fechamento do ano.
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01/Nov - Danilo Kudiess
01/Nov - Osmar Alves de Queiroz
02/Nov - Ruy Sady Augustin
02/Nov - Neudi Giacomilli
03/Nov - Wilson Daltrozo
05/Nov - Guy de Ferran Correa da Costa
09/Nov - Roland Trentini
09/Nov - Raul Amaral Campos
09/Nov - Fernando Maziero Pozzobon
09/Nov - Josué Vieira Braga *
10/Nov - Adroaldo Guzzela
10/Nov - André Bellandi
14/Nov - Vicente Palloti Colaco
15/Nov - Marilza Maia da Silva Aquino *
16/Nov - Clóvis Augustin
18/Nov - Geraldo Vígolo
18/Nov - Amarildo Christofolli
21/Nov - Ildo Crestani
22/Nov - Nicanor Ambrosi
24/Nov - Dirk Johannes Janse
25/Nov - Dorival Basso

28/Nov - Marino José Franz
28/Nov - José Carlos Costa M. Bumlai
29/Nov - José Paulo Kummer
02/Dez - Maristela Cristófolli Brandão
03/Dez - Guilherme Augustin
03/Dez - Valdir Schwarz
04/Dez - Luís Evandro Loeff
06/Dez - Carlos Augusto Sordi Garcia
08/Dez - Altevir José Martelli
09/Dez - Evaldo Oliveira Freitas Júnior
10/Dez - José Laerte Cardoso Godoi
10/Dez - Sabrina Sanches Andreotti 
11/Dez - Lucindo Zamboni Júnior
12/Dez - João Lopes Guerreiro
12/Dez - Luiz Laudelino Soares
13/Dez - Ari Giongo
14/Dez - Clarice Stein
14/Out - Carlos Ivan Missel Biancon
15/Dez - Ivo Luiz Ruaro

No dia 11 de Novembro 
ocorreu a Reunião conjunta dos 
conselhos de Administração e Fiscal.                    
Foram tratados assuntos relativos à aprovação 
do orçamento 2014, entre outros assuntos.

16/Dez - Nelson Manoel da Silva Filho *
17/Dez - Carlos Alberto Polato
20/Dez - Breno de A. Moraes Ribeiro
21/Dez - Maria Anita Zamboni
21/Dez - Ricardo Oliveira Selmi
22/Dez - Maristela Zancanaro Queiroz
22/Dez - Luiz Martelli
22/Dez - Antônio Vieira de Assunção
23/Dez - José Maria Bortoli
23/Dez - Ângelo Carlos Maronezzi
24/Dez - Natalino Bigolin
24/Dez - Paulo Roberto Raiter
24/Dez - Edilaine C. Almeida *
25/Dez - Elio Domingos Petry
26/Dez - Eugênio José A. Pinesso
26/Dez - Liseanne Pereira Rios *
29/Dez - Elizeu Zulmar M. Scheffer
31/Dez - Floriano Wielemaker * Colaboradores da Coabra 

CONFRATERNIZAÇÃO COABRA

ANIVERSARIANTES
ANIVERSARIANTES

FIQUE POR DENTRO

É importante que o cooperado se atente para a  legislação que 
rege sobre o transporte rodoviário do pais, pois com a 
fiscalização de oito horas diária  de  jornada de trabalho  dos 
motorista  haverá  uma demora na entrega dos fertilizantes. 
Hoje o tempo de chegada de caminhão de Paranaguá-PR até 
Rondonópolis-MT percorrendo no máximo 500 km/dia, pode 
levar até três dias em meio. 
E este mesmo percurso antes na nova lei era feito em metade do 
tempo.  

       

           Fernanda Brum - Gerente Suplly Chain

Fechando 2013, a Coabra realizou dois eventos voltados aos seus colaboradores. No dia 23 
de Novembro ocorreu a Festa de Confraternização, e no dia 20 do mesmo mês a tradicional e 
divertida troca de presentes entre amigos acompanhado de um delicoso almoço. A Festa de 
Confraternização, ocorreu no Buffet Colossu, com a presença dos colaboradores, 
conselheiros e familiares. Como ocorre todo ano, essa comemoração primou pelo cuidado 
com a organização, e todos os detalhes foram levados em conta para que todos os presentes 
se sentissem bem acolhidos, servidos da melhor forma possível e se divertissem. Foram 
homenageadas pelo aniversário de 10 anos de dedicação e comprometimento em nossa 
cooperativa, Luci Sales e Lidiane Pereira.
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