




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.
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missio 16.07.1956 

(Espumoso, Rio Grande do Sul)

por Horacio Nelson Hastenreiter Filho

“Toda atividade,
seja ela inerente a homem ou à mulher,

não tenha medo, é possível”

Não é incomum ouvir jovens com menos de 30 anos manifestarem ar-
rependimento por não terem realizado atividades que passaram a julgar 
importantes, como o aprendizado de um instrumento ou de uma lín-
gua estrangeira ou, até mesmo, uma formação diferente da escolhida. 
A história dessa gaúcha de Espumoso é um exemplo vivo de que jamais 
será tarde o suficiente para que nos redescubramos e desenvolvamos 
novas competências. Nos 65 anos vividos até aqui, Carminha Missio 
mostrou-se à altura do roqueiro baiano Raul Seixas, sempre se rein-
ventando e assumindo com gosto o papel de metamorfose ambulante.

A INFÂNCIA NO RIO GRANDE DO SUL . Nascida no interior do 
município de Espumoso no Rio Grande do Sul, Carminha Gatto foi criada 
pelos pais, descendentes de imigrantes italianos, com mais nove irmãos. 
Entre os filhos, seis homens e quatro mulheres, Carminha foi a quarta. 
Nas décadas de 1950 e 1960, período da sua infância, a única opção de 
ensino era a escola rural da comunidade em que a família residia. Na vila 
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do Arroio da Prata, havia uma igreja, um pavilhão para encontros da co-
munidade e uma escola. Nesse local, uma professora lecionava ao mesmo 
tempo para várias classes em uma única sala de aula. Carminha labutou 
muito para cursar o fundamental, enfrentando, juntamente com os ir-
mãos, quatro quilômetros diários de deslocamento a pé para estudar, 
tanto no inverno severo do Sul, quanto no sol a pino do verão. Além disso, 
pertencendo a uma família numerosa, de pouca posse e dependente do 
trabalho com a terra, era quase impossível aos filhos fugirem da condi-
ção de mão de obra. 

A casa em que cresceu, entretanto, era simples, aconchegante e cheia de 
vida, como tipicamente eram as moradas dos denominados “colonos na 
região”. Ali se produzia quase tudo o que era de consumo da família. Até 
mesmo a construção das casas, comumente de madeira de pinheiro, era 
feita pelos homens que se uniam com poucos equipamentos para desde 
o derrubamento das árvores, passando pela fabricação das tábuas e fi-
nalizando com o erguimento das paredes. As paredes cor de rosa e azul e 
do chão sempre muito limpo e encerado da grande casa de madeira que 
abrigava os Gatto jamais saíram da memória de Carminha. Havia amplos 
cômodos, cozinha com fogão a lenha, lavel – um tanque grande com água 
corrente – e um porão onde se guardavam os alimentos produzidos no 
ano, como carne de porco enlatada na gordura, salames e outros embuti-
dos, o vinho fresco, além de algumas frutas da estação. Todos os irmãos, 
às vezes, com a companhia de vizinhos e primos, se ajudavam nas ativi-
dades como carnear os animais, colher o trigo, fazer farinha, pão e bo-
lacha. Os preparos eram aprendidos quase naturalmente, acompanhan-
do os adultos e os mais velhos em suas ocupações. Por ser a primeira 
menina e única, por anos, entre cinco irmãos, Carminha se acostumou, 
desde muito cedo, até se casar e mudar de casa, a fazer tanto o serviço 
da roça, quanto o doméstico. Sempre que era preciso, ela capinava, ou 
colhia o trigo com foicinha, alimentava os porcos, tirava leite, fazia nata, 
queijo, geleias, além de costurar muito bem, atividade ensinada por sua 
mãe, que confeccionava calças, camisas e vestidos como poucas pessoas 
da região. Desse modo, as suas atividades do curso fundamental estive-
ram sempre concorrendo com as atividades e demandas domésticas e da Figura 1. Carminha 15 anos.
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lavoura. Ir além do primeiro ciclo de ensino, para as crianças e adoles-
centes da região, era incomum. Sendo assim, após concluir o curso pri-
mário, interrompeu os estudos regulares e realizou um curso de gestão 
familiar, desenvolvendo as primeiras noções de gestão da produção.

AS PRIMEIRAS FORMAÇÕES NA ÁREA DE LIDERANÇA . Na 
adolescência, a necessidade de trabalhar mostrou-se ainda mais imperativa. 
Carminha procurava se capacitar a partir de oportunidades fora do ensino 
regular. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), 
instituição criada na década de 1960 para apoiar a geração de renda para os 
agricultores e a melhoria na gestão das propriedades, ofertava cursos que 
preparavam jovens para a produção rural. Carminha agarrou-se a essa 
oportunidade de oferta de conteúdo, frequentando palestras, reuniões 
e obtendo acesso a materiais de leitura e pôde, assim, se desenvolver, 
incorporando à sua vida os quatro Ss que determinavam os princípios 
da instituição: Saber, Sentir, Saúde e Servir. Complementarmente, 
recebia formação do Sindicato de Trabalhadores Rurais, na área de 
desenvolvimento de lideranças, que tinha objetivo de formar as meninas 
da região para atuarem como chefes de família. Ainda que a função de 
liderança sindical só viesse a ser exercida algumas décadas depois, as duas 
atividades somaram insumos importantes para a líder que viria a se tornar.

A PAIXÃO . A beleza de Carminha Gatto na juventude era notável, o 
que a levou a receber os títulos de rainha local e regional em concursos 
de beleza, respectivamente, da sua cidade e da sua região. O encanto de 
Carminha não passou despercebido, em especial, por um jovem que lhe 
era próximo. Celito Missio, no entanto, era seu primo de segundo grau 
e muitos viam obstáculos, apesar do parentesco não muito próximo, no 
estabelecimento de laços consanguíneos entre os jovens. Como a paixão 
se apresentava maior que os empecilhos, foi natural ver o namoro supe-
rar as adversidades e vingar, seguindo-se, posteriormente, o casamento. 
A união de Carminha e Celito, formado em agronomia, e a trajetória de 
vida que passaram a compartilhar, seria fundamental para o surgimento 
posterior da profissional e líder sindical que viria a ser. 

Figura 2. Carminha e Celito; 
lavoura de soja, 2021.
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Em 1980, com o primeiro filho, Giovani, recém-nascido, o casal se mudou 
para Rondonópolis, no Mato Grosso. Nos quatro anos seguintes, vieram 
duas filhas, Elisa, nascida em 1981, e Daniela, em 1984. Essa nova reali-
dade fez com que Carminha, nos anos seguintes, assumisse e exercesse, 
mais que todos os outros papéis, o de mãe.

MATERNIDADE E PROJETOS SOCIAIS . Enquanto os filhos cres-
ciam, as demandas de trabalho de Celito o distanciavam, durante períodos 
longos, de casa. Sendo assim, a maternidade passou a ser protagonista na 
vida de Carminha, agora Carminha Missio, tornando-se, ao mesmo tem-
po, um gancho importante para o seu engajamento em projetos sociais. 

A carreira profissional do marido fez com que a família fixasse residên-
cia na cidade de Ponta Porã (MS), no ano de 1988. Ali, ao buscar para os 
filhos os valores do escotismo, chegou a se tornar chefe local dos escotei-
ros. A característica de preocupação com a coletividade, e não somente 
com os seus, levou Carminha Missio a assumir a posição de diretora da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), chegando poste-
riormente à presidência, função assumida por muitos anos. Os projetos 
de voluntariado no Rotary e no American Field Service (AFS) também 
foram abraçados por Carminha. Envolvida nos programas internacionais 
de intercâmbio de jovens, chegou a receber dez estudantes de diferentes 
países na sua casa. Esse contato foi muito importante para a expansão de 
visão do mundo dos filhos, ampliada com as próprias experiências que 
teriam de intercâmbio internacional. 

Cada uma das experiências de vida, acumuladas pela participação e posição 
de liderança nos projetos sociais, contribuiu para reforçar em Carminha 
a importância da capacitação e da educação, bem como a habilidade de 
gerir pessoas. O embrião da futura líder sindical continuava a ser forjado.

NUNCA É TARDE . Além das atividades sociais, Carminha Missio, 
enquanto acompanhava e impulsionava o crescimento dos filhos, 
engajava-se nas mais diversas atividades como empreendedora para 
auxiliar na receita da família. Como artista plástica, pintava quadros em Figura 3. Carminha e filhos, 2021.
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óleo sobre tela e organizava eventos com artistas do Brasil e do Paraguai. 
Se destacava pelo estilo próprio, denominado pelos curadores de arte de 
primitivo e ingênuo. Foi premiada no terceiro salão de artes de Dourados 
(MS) com o primeiro lugar. Uniu suas habilidades como costureira e 
artista para produzir lençóis pintados por si própria. Os dotes culinários 
lhe serviram para a produção artesanal de pães e biscoitos. Mostrou-se, 
ainda nesse período, capaz de expressar as suas emoções e sentimentos 
em palavras, produzindo poesias que a levaram a ocupar uma cadeira na 
Academia de Ponta Porã de Letras.

No entanto, à medida que os filhos cresciam e ganhavam mais indepen-
dência, sentia a necessidade de incorporar novas atividades que ocupas-
sem o vazio deixado. Foi assim que, quando os filhos começaram a pres-
tar o vestibular, decidiu fazer o supletivo, obtendo o diploma do segundo 
grau. Concluída essa etapa, matriculou-se e foi aprovada no vestibular 
para cursar Direito. O interesse pela leitura e a disposição permanente 
para aprender fizeram a diferença para o sucesso na empreitada. 

Tendo iniciado mais tardiamente o curso superior, tinha os amigos dos 
filhos como colegas. Ao se formar, mesmo sem chegar a atuar como ad-
vogada, concluiu uma especialização em Direito do Trabalho.

O CHAMADO DO OESTE BAIANO . Os dez filhos de Amelio e 
Holalia, especialmente os seis homens, sempre exerceram com muita 
maestria a atividade rural. Desde o início dos anos 1980, os irmãos de 
Carminha tinham o sonho de desenvolver um próspero negócio na área 
agrícola e não hesitaram quando encontraram uma oportunidade de se 
estabelecerem na Bahia. 

De olho na abertura da fronteira do agronegócio no oeste baiano, depois 
de alguns anos de muito trabalho no Mato Grosso, Celito e Carminha so-
maram suas economias para também comprarem terras na promissora, 
e ainda acessível, nova fronteira agrícola. Ainda que Celito continuasse 
o seu trabalho em uma empresa sul mato-grossense, passou a acompa-
nhar de perto o desenvolvimento da agricultura na Bahia. Foi no final 
dos anos 1990 que o casal fez sociedade em uma empreitada junto com 

Figura 4. Carminha no Grupo 
escoteiro em Ponta Pora-MS.
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o grupo agrícola formado pelos irmãos homens de Carminha. Foi criada 
uma nova empresa de sementes a partir da embrionária e bem organi-
zada instalação dos irmãos Gatto, impulsionada, a partir de então, pela 
convicção visionária de Carminha e pela grande experiência e entusias-
mo de Celito.

A CRIAÇÃO DA SEMENTES OILEMA . Ainda que a maior expres-
sividade de Carminha esteja claramente vinculada à sua atuação como 
liderança sindical, não é possível contar a sua história sem que se estabe-
leça a devida importância desse negócio familiar que envolve seu marido 
e núcleo familiar (o Condomínio Santa Carmem) e o grupo empresarial 
de seus irmãos (Irmãos Gatto Agro). 

Para melhor compreensão do contexto vigente no momento da criação 
da sementes Oilema, é importante situar que as sementes de soja, até 
1997, não eram protegidas por lei. No entanto, o novo marco legal, esta-
belecido ainda naquele ano, determinou que novas modalidades desen-
volvidas a partir de pesquisas só poderiam ser multiplicadas por agricul-
tores inscritos no Ministério da Agricultura. A nova perspectiva trazida 
pela Lei nº 9.456 alçava a um novo patamar as possibilidades de retorno 
financeiro associadas à indústria sementeira. 

Muito antes, ainda em 1981, os irmãos Gatto iniciaram a plantação de soja 
no oeste baiano. As primeiras safras foram muito difíceis e incertas e a 
persistência nos primeiros anos foi essencial para que os agricultores, 
de um modo geral, passassem a enxergar a região como potencial pro-
dutora de soja e milho. Quase 20 anos mais tarde, quando os pioneiros já 
estavam mais bem estabelecidos, desfrutando de melhor infraestrutura, 
estradas, comunicação, chamando a atenção de cada vez mais grupos e 
empresas para investir na agricultura da região, Carminha influenciou 
os irmãos a acreditarem no potencial de verticalização da produção de 
soja. Os irmãos Gatto confiaram na capacidade técnica de Celito para a 
regulamentação e a geração de inovações demandadas para o sucesso de 
uma empresa que teria como principal negócio a produção e o comércio 
de sementes. 

Figura 5. Carminha no Dia 
de Campo Oilema, 2019.



Figura 6. Dia de Campo Sementes Oilema, 2019.
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Em 1998, foi fundada a sementes Oilema, cujo nome é uma homenagem ao patriarca da família Gatto 
e pioneiro, Amélio, invertendo-se as letras de seu nome. Esse também foi o ano em que os pais de 
Carminha tomaram a decisão de se mudar definitivamente para a Bahia. Infelizmente, três meses depois 
da chegada, no mês de abril de 1998, em um Domingo de Páscoa, época de colheita de soja, o casal Amélio 
e Holália sofreu um acidente de carro, a poucos quilômetros das terras que haviam adquirido quase 20 
anos antes, vindo a falecer juntos, instantaneamente. 

O novo empreendimento, em um primeiro momento, era uma sociedade que incluía Carminha e seus 
seis irmãos homens, mas, aos poucos, a parceria foi sendo ajustada de maneira a atender os investidores. 
Nenhum dos sócios, por mais otimistas que fossem, conseguiram prever o real potencial da empresa. 
A solidez, o crescimento constante e as inovações técnicas explicam muito do sucesso da Oilema. Além 
disso, o marketing de relacionamentos também sempre esteve muito bem inserido na estratégia empre-
sarial. Desde o primeiro ano de fundação, a Oilema passou a realizar o Dia de Campo Sementes Oilema. 
O evento, realizado na unidade de produção da empresa, em Barreiras, reúne anualmente centenas de 
produtores de soja, gestores de fazenda, técnicos e integrantes da cadeia do agro. A programação en-
volve o acesso a novas tecnologias, o conhecimento e aprofundamento das tendências do setor, além da 
verificação in loco do desempenho dos cultivares. Nos primeiros anos, o evento era todo organizado e 
executado pela própria família, os sócios e as esposas. 

O aporte de conteúdos relacionados às novas tendências no agro, entre os agricultores da região, se dá a 
partir de palestras proferidas por nomes importantes, reverenciados pelo agronegócio. O evento, dentre 
outros objetivos, destina-se à disseminação de esperança e a provocação da motivação do agricultor para 
compreender as sementes como potencializadoras de mudanças positivas no seu trabalho e na sua vida. 

Está no DNA da empresa e da família produzir e entregar um produto da melhor qualidade possível, e essa 
premissa pautou as decisões ao longo dos anos. Atualmente, as sementes produzidas na empresa plantam 
em torno de 2% das lavouras de soja do Brasil, distribuídas entre as estadas da Bahia, Piauí, Maranhão, 
Tocantins, Pará e Mato Grosso, colocando a Oilema entre as maiores e melhores neste segmento.

A LIDERANÇA SINDICAL NO OESTE BAIANO . Uma das características mais importantes de 
uma líder sindical é o reconhecimento da importância da lógica da coletividade, incorporada à forma 
como estabelece a gestão do relacionamento. Nesse sentido, não somente a ação nos projetos sociais no 
período vivido no Mato Grosso, como também a própria visão social em si, engendraram em Carminha 
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MISSIO A CONSTANTE PREOCUPAÇÃO COM O COLETIVO . Na APAE, ainda no Centro-
-Oeste, foram muitas as ações junto a produtores rurais para a arrecadação de donativos para manter e 
melhorar a escola. Quando chegou ao oeste baiano, vinculou-se rapidamente à associação local, atuando 
por mais de dez anos como colaboradora e presidindo a instituição por duas gestões. 

Com o aumento progressivo das demandas relacionadas à agricultura, não só dos empreendimentos 
familiares, mas de toda a sociedade agrícola, a assunção de funções no Sindicato dos Produtores Rurais 
de Luís Eduardo Magalhães (SPRLEM) por Carminha Missio se deu de forma bastante natural. O bom 
desempenho e a vocação para a liderança e para a gestão não passaram despercebidos pela diretoria do 
sindicato de então que a indicou para a sucessão da presidência. Ao ter o seu nome apreciado para a fun-
ção de liderança máxima da instituição, teve sua eleição homologada com 100% de aprovação. 

Desde o início, derrubou muros e construiu pontes de diálogo, estabeleceu um modelo de gestão flexível, 
atuante, demonstrando uma enorme capacidade de articulação com outras entidades e constituindo a 
união entre as instituições como a conquista principal a ser almejada pelo sindicato. Estabeleceu para 
o SPRLEM o papel institucional de consolidar os interesses de todos os segmentos relacionados à agri-
cultura, atribuindo ao cooperativismo e à capacitação dos produtores status de máxima prioridade e de 
direcionadores importantes para a agenda sindical. 

O SPRLEM já tinha uma ótima infraestrutura, incluindo um moderno Centro de Treinamento que con-
tinha salas de aula, cozinha industrial e pavilhão para receber máquinas. Na gestão de Carminha Missio, 
os programas de capacitação ganharam expressivo destaque pela otimização das instalações existentes. 
Houve a ampliação significativa da oferta de treinamentos na sede e em fazendas, capacitando produto-
res dos oito municípios abrangidos pelo sindicato. A visão do produtor como um administrador do seu 
negócio não ficou em segundo plano e o SPRLEM passou a oferecer também cursos na área de gestão. 
A parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) permitiu, ainda, a implementação de 
cursos para a formação de técnicos em agronegócios. 

O proprietário gestor, no entanto, não deve, na visão de Carminha, comportar-se de forma passiva 
nesse processo de capacitação. Sendo assim, a sua gestão estimulou, desde o seu início, a formação de 
jovens aprendizagens a partir de uma ação sistemática que vem contando com a contribuição direta dos 
produtores rurais. 

Uma vez que o oeste baiano não possui nem o melhor solo nem o melhor clima para a agricultura, a prá-
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tica dessa atividade nessa região demanda, mais que em outras regiões 
do país, manejos específicos para a superação das dificuldades locais. O 
sindicato imbuiu-se da responsabilidade de desenvolver e estimular a 
agricultura de sequeiro e irrigada, bem como o manejo sustentável. 

Se, na perspectiva da cadeia do agronegócio local, a visão de Carminha 
Missio sempre foi abrangente, considerando a diversidade de atores, 
tampouco era restrita a forma como ela enxergava o papel do produtor 
rural. Compreendia a produção agropecuária para além da sua impor-
tância regional, inserida num contexto de relevância estadual, nacional 
e até mundial. Possivelmente, a sua perspectiva integradora e não limi-
tada, tenha sido a responsável pelo estabelecimento de novos e maiores 
desafios na sua carreira como líder sindical.

ROMPENDO FRONTEIRAS . A Federação da Agricultura e Pecuária 
da Bahia (FAEB) elegeu em 2018 uma nova Diretoria, designando, pela 
primeira vez, uma mulher para ocupar a vice-presidência da instituição. 
Carminha Missio, com 98,6% dos votos válidos, foi designada para a fun-
ção, integrando a chapa que levou o veterinário e produtor Humberto 
Miranda à presidência. 

Antes do mandato de Carminha Missio no sindicato em Luís Eduardo 
Magalhães, a relação entre as diferentes partes envolvidas com o agro-
negócio no oeste baiano era muito menos apaziguada. As diversas enti-
dades representativas agiam a partir do estabelecimento de funções e 
objetivos individuais, sem a compreensão dos seus papéis de elos de uma 
abrangente cadeia produtiva. Havia, ainda, uma grande animosidade em 
relação à FAEB. O apaziguamento da relação entre o sindicato local e 
a Federação, proporcionado pela gestão de Carminha Missio, foi certa-
mente um dos fatores que a levaram a ser prestigiada com a assunção da 
função executiva no âmbito do estado. 

O ineditismo da representação feminina na segunda função mais 
importante da FAEB trouxe à Carminha Missio reconhecimento no nível 
federal. A revista Forbes, com o objetivo de selecionar representantes do 
movimento de mudança no campo e homenagear o conjunto das mulheres 

Figura 7. Carminha armazem 
sementes oilema, 2021.
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que atuam no agronegócio, selecionou as mulheres mais poderosas do 
Agro. Para chegar aos 100 nomes, a revista foi a campo pesquisar e buscar 
orientação das maiores lideranças do setor, resgatando também, no seu 
acervo, informações de reportagens especiais. O reconhecimento pela 
sua condição de grande ativista das causas do campo levou Carminha 
Missio a ser incluída na relação.

PROJETOS E LEGADOS . A capacidade de reinvenção da agricultora, 
artista, mãe, ativista social e líder sindical, Carminha Missio, traz muitas 
expectativas em relação à sua contribuição para o ecossistema agrícola 
nas próximas décadas. 

Na condição de empresários, a vice-presidente da FAEB e seus familia-
res desenvolveram a profunda compreensão da necessária aliança entre 
produtividade e sustentabilidade. Nas técnicas de plantio, preocupam-se 
com a cobertura do solo para preservar a água. Sabem que diferentes solos, 
mesmo com a mesma condição física e química podem ser mais ou menos 
produtivos em função de como o seu manejo lida com a preservação da 
vida. É desse modo que a multiplicação de cepas de microrganismos para 
utilização na atividade agrícola está incorporada ao processo produtivo. 
Há uma busca permanente de substituição do processo químico pelo pro-
cesso biológico, resultando em menores custos e melhores performances. 

Se na perspectiva micro, a partir do sucesso dos negócios, a agricultura 
bem manejada se traduz em maior produtividade, a sua adoção leva em 
consideração também a perspectiva macro, com impacto no sequestro 
de carbono e na redução do efeito estufa, preservando o meio-ambiente. 
Uma liderança positiva sabe atribuir o justo valor ao amanhã. Atribuir o 
justo valor ao amanhã, no entanto, às vezes, está atrelado à capacidade 
de olhar para trás e aprender. Em adaptação livre da célebre frase de 
Emília Viotti da Costa, que relaciona memória a história, Carminha 
Missio compreende que: “um povo sem história é um povo sem memória 
e um povo sem memória é um povo que não existe”. Por isso mesmo, 
tem como meta a produção de um documentário que narre as trajetórias 
das famílias Gatto e Missio, desde a sua Espumoso no Rio Grande do Sul 
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até a solidificação dos negócios familiares no oeste baiano. A narrativa 
cumprirá a dupla função de recuperar a história de superação e sucesso 
de uma família que prospera em condições bastante adversas e de se 
apresentar como um legado para futuras lideranças que, se atentas, 
poderão compreender que o sucesso é sempre maior quando ele é coletivo 
e que liderar é, mais que tudo, levar os liderados a essa compreensão. 

Uma das lições que pode se tirar da história de Carminha Missio é que 
nada e nenhum termo tem um sentido absoluto. A incapacidade, subs-
tantivo que, a priori, evoca um sentimento negativo, pode ser apreciada, 
no seu sentido mais literal, como a impossibilidade de agir de uma de-
terminada maneira. Carminha Missio, assim, é simplesmente incapaz de 
recusar desafios. É impulsionada e vive para superá-los. A frase de Jean 
Cocteau resume cada passo dessa briosa gaúcha que “não sabendo que 
era impossível, foi lá e fez”. E continua fazendo.
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