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12 de outubro - Dia do Engenheiro Agrônomo
Ele é aquele que olha para a terra e vê seus 
sonhos sendo realizados.
Ele é aquele que pega a semente e vê nela a 
promessa da colheita farta.
Ele é aquele que, com simplicidade, instrui 
o que o agricultor deve fazer: a melhor hora 
de plantar, que adubo colocar e ainda ajuda 
a orar para chover na hora certa.
Ele é aquele que acompanha o crescimen-

Podemos considerar natureza tudo aquilo 
que constitui o planeta, mas que não foi 
criado pelo homem, como terra, água, ar, 
plantas, animais etc.
O Dia da Natureza é 4 de outubro, e a 
data é uma oportunidade de se refletir 
sobre as formas de conservação e sus-
tentabilidade que esta tem necessitado, 
em razão das destruições causadas pelo 
homem.
Com os avanços tecnológicos, o homem 
passou a destruir a natureza para cons-
truir coisas em seu benefício. O sur-
gimento das cidades, o aumento da 
população do mundo, a invenção das 
máquinas, dentre outros recursos, surgi-
ram para facilitar a vida do homem, mas 
tem contribuído significantemente para 
a destruição da natureza.
Além disso, a caça predatória de espé-
cies animais tem deixado muitas delas 
em extinção, prejudicando o equilí-
brio natural de suas cadeias alimentares. O 
acúmulo de lixos, distribuídos por todos os 
lados, também tem contribuído com a po-

luição ambiental, onde os mesmos são ar-
rastados até rios e mares, poluindo também 
nossas águas.

Outra forma de poluição causada pelos ho-
mens é através das indústrias. Estas têm lan-
çado restos de seus lixos nos rios e mares, 

poluindo-os. O ar também tem sido preju-
dicado pela poluição. O caso mais sério 
que o homem tem enfrentado é a destruição 

da camada de ozônio (O3), através dos 
gases de ares condicionados, de produ-
tos sprays, chips de computadores, em-
balagens de plástico etc. O gás lançado 
causa perfurações na camada que pro-
tege a Terra dos raios solares, sendo um 
dos motivos do aumento do índice de 
câncer de pele.
Para se garantir um futuro de qualidade, 
é necessária responsabilidade individu-
al de cada sujeito, de comprometimen-
to e respeito com a natureza. Cada um 
deve pensar nas ações que pode desen-
volver para preservar o meio ambiente, 
no exercício da cidadania.
Temos que pensar em sustentabilidade 
de forma imperativa, obrigatória. Não 
dá mais para continuar destruindo o 
meio ambiente e deixar as próximas 

gerações pagarem pelas nossas atitudes er-
radas. Pense nisso, seja consciente: proteja 
a natureza!

4 de outubro – Dia da Natureza

to das plantas como um pai cuida de suas 
“crias”. Ele preserva o meio ambiente para 
que as florestas não sejam cortadas e as fon-
tes de água não venham a secar. Ele tem 
exercido um papel fundamental na percep-
ção de nosso país, produzindo e gerando 
excedentes de alimentos de qualidade para 
exportação. Ele é o engenheiro agrônomo, 
profissional que tem ajudado na alimenta-

ção da população garantindo produtos 
de qualidade, tentando diminuir o uso 
de agrotóxicos e principalmente duran-
te vários anos, auxiliando na confiabili-
dade e sucesso da nossa instituição. Aos 
nossos e a todos os engenheiros agrôno-
mos, os cumprimentos pelo seu dia. Seu 
trabalho e dedicação têm trazido quali-
dade ao nosso futuro. Parabéns!
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A combinação de desestímulo do pecuaris-
ta nos últimos dois ou três anos com estia-
gem severa resulta, já há alguns meses, em 
oferta relativamente pequena de animais 
para abate, segundo pesquisas do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), da Esalq/USP. Não bastasse esse 
fundamento, também a demanda nacional 
e externa dá sinais de aquecimento, resul-
tando em forte impulso dos preços do boi 
e da carne.
O Indicador do Boi Gordo Indicador ESALQ/
BM&FBovespa se mantém em trajetória as-
cendente desde meados de maio e a carne 
no atacado da Grande SP, desde final de 
julho. Somente em agosto, o Indicador acu-
mulou alta de 7,3% – a maior para o mês 

Arroba e carne de boi valorizam quase 20% em 2010
desde 2002, conforme dados do Cepea. No 
balanço de 2010, a valorização da arroba é 
de quase 20%. Para a carne (carcaça casada 
do boi), o acumulado mensal foi de 6,86%, 
no ano, de 18%.
Em muitas regiões, as negociações à vista 
continuam largamente se sobrepondo às 
vendas a prazo. Tem chamado a atenção 
também o fato de os preços à vista ter cu-
riosamente se igualado ou mesmo superado 
aqueles ofertados a prazo. Isso se deve à 
maior urgência para preenchimento de es-
calas e à preferência de vendedores para 
recebimento à vista, quando não antecipa-
damente ao abate.
No atacado da Grande São Paulo, opera-
dores identificam ligeiro desaquecimento 

da demanda por carne bovina nos últimos 
dias, que estaria migrando parcialmente 
para outras carnes. Ainda assim, os preços 
dos cortes com osso seguem firmes. As a-
tuais cotações estão próximas de superar 
os maiores preços (nominais) já registrados 
pelo Cepea, em outubro de 2008. 

O resultado das exportações brasileiras de 
café no mês de julho foram as maiores dos 
últimos quatro anos, em receita e em vo-
lume. Balanço divulgado pelo CeCafé (Con-
selho Brasileiro dos Exportadores de Café) 
aponta para uma elevação de 25,8% na re-
ceita (em julho de 2009 foi de US$ 311.497) 
e de 7,8% na quantidade do produto embar-
cado em relação ao mesmo mês do ano pas-
sado (2.265.493).
“A receita de julho de 2010 é R$ 320 mi-
lhões superior ao do mesmo período do ano 
passado”, afirma Guilherme Braga, diretor 
geral do CeCafé. Segundo dados da enti-
dade, no gráfico mensal de Participação por 
Qualidade, o arábica responde por 83% das 
vendas do país, enquanto o solúvel por 11%, 
e o robusta por 6% das exportações.
Nos acumulado dos últimos doze meses, 
o balanço mostra que o Brasil exportou 

29.953.809 sacas, para uma receita de US$ 
4.595.055.
Em relação aos mercados compradores, a 
Europa surge com 54% de participação da 
importação do produto brasileiro no período 
janeiro a julho, enquanto América do Norte 
responde por 21%, a Ásia por 17%, e a 
América do Sul por 6%.
Na avaliação por países, os Estados Unidos 
lideram, com a aquisição de 3.177.564 sacas 
entre janeiro e julho, seguida pela Alemanha, 
com 3.157.075, e a Itália, com 1.377.191. 
No quarto lugar está o Japão, com 1.189.689 
sacas.
Nos principais portos de embarque o resul-
tado foi o seguinte: Santos, com 12.727.306 
sacas no período janeiro/julho (75,7% do to-
tal), seguido de Vitória, com 2.016.948 sacas, 
(12%), e o Rio de Janeiro, com 1.508.030 
sacas (9%).

Exportação é recorde dos últimos 
quatro anos, em receita e volume

O Ministério da Fazenda elevou de 6,5% 
para 7% a previsão de crescimento do Produ-
to Interno Bruto (PIB) para 2010. O ajuste é 
baseado na constatação de que o investi-
mento, o consumo das famílias e as exporta-
ções avançarão neste ano em um nível maior 
que o projetado inicialmente. Na demanda 
externa, a equipe econômica revisou tam-
bém a perspectiva de alta das importações.
Na nova estimativa para o PIB de 2010, a 
Fazenda informou que a projeção para 2011 
será de 5,5% e elevou de 5,7% para 5,8% 
a média de expansão da economia para o 
período entre 2010 e 2014. Os ajustes foram 
apresentados pelo ministro Guido Mantega, 
20 dias após a divulgação do relatório “Eco-
nomia Brasileira em Perspectiva”, no qual a 
pasta havia indicado 6,5%.
O aumento para 7% se deve ao recálculo 
de quatro variáveis que compõem o PIB. O 
maior ajuste foi feito na estimativa da Forma-
ção Bruta de Capital Fixo, o indicador que 
afere o nível de investimentos, cuja previsão 
de alta passa de 20,4% para 22,1%. Para as 
exportações, a taxa de aumento passa de 
6,9% para 7,7%. No consumo das famílias, 
a projeção de ampliação de 6,6% foi revista 
para 6,9%. No lado da demanda externa, 
o percentual de expansão das importações 
passou de 29,6% para 30,5%.
Nesse ajuste das estimativas, a equipe 
econômica considerou a realização do su-
perávit primário de 3,3% do PIB, o paga-
mento de juros da dívida pública de 5,2% do 
PIB e a apuração de déficit nominal de 2,1%. 

Fazenda eleva projeção 
do PIB de 2010 para 7%

(fonte: AgriPoint)
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Vacinação contra a febre 
aftosa está mantida no PR
O Conselho Estadual de Sanidade Agro-
pecuária (Conesa) decidiu manter a vaci-
nação contra a febre aftosa no Paraná em 
novembro. Os dois principais motivos que 
levaram a tomar essa decisão foram a falta de 
pessoal e de estrutura suficiente para realizar 
a vigilância sanitária. Com isso, todo o reba-
nho de cerca de 9,8 milhões de animais deve 
ser vacinado. O Governo do Estado fez um 
concurso para a contratação de funcionários 
em 2006. Cerca de 130 técnicos atenderam 
ao chamamento e estão trabalhando. Neste 
mês deve ser feita uma terceira chamada. 
“Não acredito que vamos atingir o número 
suficiente”, disse o secretário estadual de A-
gricultura, Erikson Camargo Chandoha, que 
também é presidente do Conesa. Ele afirmou 
que uma solução alternativa seria fazer um 
novo concurso público, o que não é possível 
com o período eleitoral. Seria necessária a 
contratação de 68 veterinários, 297 técnicos 
agrícolas e 110 funcionários administrativos.
Ele acredita que um dos motivos que pode 
estar desmotivando os candidatos é o salário 
incompatível hoje em R$ 1.300 para téc-
nicos e R$ 3 mil para veterinários. O estado 
vizinho de Santa Catarina paga R$ 1.700 
para técnicos e R$ 4,5 mil para veterinários. 
Segundo ele, a estrutura de pessoal foi o que 
mais pesou na decisão do Conesa.
Além disso, ele destacou que será necessário 
estruturar algumas barreiras sanitárias. O ob-
jetivo é ativar dois postos de vigilância sani-
tária na fronteira com a Argentina e outros 
dois na divisa com São Paulo, além de refor-
çar os 31 já existentes.
Em maio, foram vacinados animais com até 
24 meses. Agora, a vacina será estendida 
para todo o rebanho do Estado. O custo para 
o produtor por animal varia de R$ 1,10 a R$ 
1,20. Chandoha acredita que o reconheci-
mento do Paraná pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) como 
área livre da aftosa sem vacinação pode 
acontecer em 2011. O Estado entregou ao 
Ministério uma solicitação para suspender a 
vacinação no primeiro trimestre deste ano.
Apenas Santa Catarina é reconhecida pelo 
Ministério como área livre da doença sem 
vacinação. 
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O Plano Nacional de Controle de Resíduos 
e Contaminantes (PNCRC) para carnes (bo-
vina, aves, suína e equina), leite, mel, ovos 
e pescado de 2010, da Secretaria de De-
fesa Agropecuária, foi publicado no Diário 
Oficial. A Instrução Normativa Nº 8 (http://
www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp
?data=03/05/2010&jornal=1&pagina=27&t
otalArquivos=128) determina que as análi-
ses desses produtos sejam realizadas em 
laboratórios oficiais e credenciados na Rede 
Nacional de Laboratórios Agropecuários do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária. A Coordenação de Controle 
de Resíduos e Contaminantes (CCRC) publi-

Controle de resíduos: publicada norma de 
2010 para produtos de origem animal

ca o PNCRC anualmente, com informações 
sobre a execução do programa, como as 
substâncias que serão monitoradas, os limi-
tes de tolerância e o número de amostras a 
serem coletadas. “Seguindo o procedimento 
dos anos anteriores, o plano de controle 
de resíduos foi atualizado neste ano, após 
análise estatística dos resultados analíticos 
de 2009. A partir daí, foi delineado o pla-
no de amostras para 2010. Também foram 
atualizados os limites máximos de resíduos 
para algumas substâncias que são monitora-
das pelo plano”, explica o coordenador do 
PNCRC, Leandro Feijó.

Fonte: (Mapa)

A Embrapa Arroz e Feijão, em ação conjun-
ta com a Embrapa Cerrados, desenvolvem 
desde 1997 o Projeto de Integração Lavoura/
Pecuária (PILP). Com intuito de identificar 
animais de elevado mérito genético e avaliar 
incremento na produtividade (kg de carne/
ha), foi implementado o Teste de Desempe-
nho de Touros Jovens (TDTJ) em parceria com 
o PMGRN/Nelore Brasil, ABCZ, e atualmente 
com o apoio da Associação Goiana de Cria-
dores de Zebu. A 12ª Prova de Ganho de 
Peso da Embrapa teve início com a participa-
ção de 93 animais da raça Nelore, oriundos 
de 26 criatórios de 5 estados do Brasil e do 
DF. Estes foram submetidos a uma adapta-

O número de empresas brasileiras fornece-
doras de carne para a Rússia deverá aumen-
tar, neste ano, de acordo com o chefe do 
Serviço Federal de Vigilância Veterinária e 
Fitossanitária da Rússia, Serguei Dankvert. 
Além disso, o Serviço Veterinário Oficial 
brasileiro deverá transmitir garantias adi-
cionais de segurança dos alimentos como 
rigoroso controle de resíduos, já que a 
legislação russa difere da brasileira e dos 
limites aceitos internacionalmente. O co-
municado foi feito ao secretário de Defesa 
Agropecuária do Ministério da Agricultura, 
Inácio Kroetz.
Uma delegação russa visitou o Brasil e 
avaliou 29 estabelecimentos, entre frigorífi-
cos e processadores de carnes de bovinos, 
suínos e de aves, que exportam para o mer-
cado russo. “Relatório preliminar com os 

Projeto Integração Lavoura/Pecuária
ção de 70 dias, e posteriormente a 224 dias 
de prova efetiva a pasto na área do projeto. 
Os animais classificados como Elite e Supe-
rior foram ofertados no 10º Leilão de Touros 
Jovens Embrapa/ABCZ. O reprodutor nelore 
mocho Sândalos FOT-655 - filho de Manso 
da Bocaina com uma vaca Voltaire - do coo-
perado Orlando Tiveron foi o 1º colocado da 
prova com as marcas de 504 kg, 35,5 cm CE, 
com ganho de 945 g/dia à pasto, aos 19 meses 
de idade. Classificado como Elite, encerrou a 
prova 40 kg acima do 2º colocado, sendo co-
mercializado no 10º Leilão da Embrapa/ABCZ 
em Goiânia com o 2º melhor preço do pregão, 
vendido para um criador de Goiás.

Estabelecimentos que fornecem carne para Rússia devem aumentar em 2010
resultados dessa inspeção foi apresentado e 
discutido com as autoridades daquele país 
e as conclusões finais serão enviadas à se-
cretaria nos próximos dias”, enfatiza Kroetz.
Segundo o secretário, algumas não confor-
midades apontadas no relatório deverão ser 
sanadas, com o objetivo de consolidar cada 
vez mais esse importante mercado, ao for-
talecer a certificação do produto brasileiro 
frente à legislação russa.
Exportações - No primeiro quadrimestre 
deste ano, o Brasil exportou US$ 1,3 bilhão 
para a Rússia, contra US$ 777,9 milhões, no 
mesmo período do ano passado. O resultado 
representa crescimento de 68,4%. Entre os 
produtos de origem animal mais vendidos 
para aquele mercado destacam-se as carnes 
bovina (US$ 295 milhões), suína (US$ 220,9 
milhões) e de frango (US$ 49,8 milhões). 
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O melhoramento genético de variedades 
mais resistentes de café foi tema de uma pa-
lestra realizada durante a 15ª Edição da Feni-
café. O assunto foi debatido pelo dr. Gerson 
Silva Giomo, pesquisador cientifico do 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 
Giomo apresentou pesquisas realizadas 
pelo instituto com o objetivo de iden-
tificar os genes de resistência a pragas 
que atacam as folhas do café, principal-
mente, nas regiões do Cerrado Mineiro. 
“Os estudos desses genes são de inte-
resse agronômico e a meta é identificar 
na planta o pedaço de DNA que controla 
a característica desejada, seja para a re-
sistência a pragas ou para o aumento de 
produtividade e da qualidade”, esclarece 
o pesquisador.
O bicho-mineiro, por exemplo, é uma pra-
ga que afeta as duas principais variedades 
plantadas no país: Coffea arabica, conheci-
do como arábica, destinado ao mercado de 
café moído e torrado e que representa cerca 
de 70% da lavoura; e Coffea canephora, ou 
robusta, usado pela indústria do solúvel em 
30% da área plantada. Segundo o pesqui-
sador, o desembolso com defensivos e todo 

controle fitossanitário para combater a praga 
absorve R$ 12 do custo por saca. “O desen-
volvimento de uma variedade resistente sig-
nificaria uma economia de grande impacto 

para a atividade cafeeira”, diz.
Qualidade – Outro fator que se pode desta-
car no melhoramento genético é o aumento 
na qualidade da bebida. “O consumidor 
está cada vez mais exigente e o mercado de 
cafés especiais aumenta a cada dia. O que 
o mercado procura são bebidas exóticas e 
saborosas. Não há dúvida de que cafés de 
diferentes cultivares apresentam sabor e aro-

ma distintos, mesmo quando cultivados nas 
mesmas condições”, avalia o pesquisador, 
dizendo que a qualidade de bebida é um dos 
aspectos de maior relevância na composição 

do preço.
Gerson afirma que o pequeno produtor 
também pode ter acesso a essa linhagem 
de sementes melhoradas geneticamente. 
“Todas as instituições de pesquisa que 
trabalham com o cafeeiro no Brasil pos-
sui um sistema de produção de sementes 
certificadas, portanto à medida que se 
faça a desova destes materiais, podem 
ser disponibilizados para a comercia-
lização e aí qualquer produtor poderá ter 
acesso a este produto. À medida que nos-
sos produtos são colocados no mercado, 
os produtores de sementes e mudas, eles 

já inserem isto no sistema de produção. É 
bom deixar claro, que o que foi dito durante 
a Fenicafé, com relação a qualidade de be-
bida e melhoramentos, são trabalhos que de-
moram muito tempo para aparecer, porque o 
melhoramento clássico do cafeeiro demora 
pelo menos 20 a 30 anos de seleção para 
chegar de fato um material passível de reco-
mendação”.

Melhoramento genético visa aumento na qualidade do café

O grande avanço do cultivo da cana-de-açúcar 
entre 1996 e 2008 no território paulista deu-se, 
majoritariamente, sobre as pastagens, enquan-
to a retração de áreas de algumas culturas foi 
compensada pelo processo de adensamento e 
maiores produtividades. Esta é a conclusão do 
trabalho “Análise comparativa da área plan-
tada com cana-de-açúcar frente aos principais 
grupos de culturas nos municípios paulistas, 
1996-2008”, publicado na revista Informações 
Econômicas (edição de fevereiro/2010) do Ins-
tituto de Economia Agrícola – IEA/Apta, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo.O trabalho procurou iden-
tificar grupos de municípios paulistas homogê-
neos, considerando similaridades em relação 
à dinâmica das áreas cultivadas com café, 
cana-de-açúcar, citros, eucalipto, seringueira, 
pastagem, olerícolas, frutíferas, fibras e grãos, 
especificamente nas unidades produtoras de 
cana-de-açúcar. O universo do estudo são as 
unidades de produção agropecuária com cul-
tivo de cana-de-açúcar enumeradas no Levan-
tamento Censitário de Unidades de Produção 
Agropecuária (Projeto LUPA), realizado pela 
SAA nos períodos 1995/96 e 2007/08.

“Se a pesquisa agropecuária alavancou a 
produção de cana-de-açúcar para a produção 
de biomassa, ela também é fator determinante 
para a manutenção e elevação da produtivi-
dade e, por conseguinte, da produção para as 
demais atividades agropecuárias do Estado de 
São Paulo”, dizem os autores do estudo Mário 
Pires de Almeida Olivette, Kátia Nachiluk e 
Vera Lúcia Ferraz dos Santos Francisco. O 
trabalho mostra que, no período, ocorreu au-
mento na produção estadual dos conjuntos de 
grãos (210%) e frutas (540%), enquanto café e 
citrus ficaram praticamente inalterados.

SP: adensamento e produtividade compensam perdas de área

O desmatamento na Amazônia em 2010 deve 
ser, pelo segundo ano consecutivo, um dos 
menores da história, indicam dados de monito-
ramento por satélite. A questão é se a cifra será 
a menor ou a segunda menor. Depende de para 
quem se pergunta. O governo federal prevê uma 
queda recorde, com base em dados prelimina-
res do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais). A ONG Imazon fala em um aumento 

Desmate será um dos menores da história em 2010
discreto em relação a 2009. No ano passado, 
a taxa foi a mais baixa da história: 7.400 km², o 
equivalente a “apenas” cinco vezes a área da ci-
dade de São Paulo. Os ministros Izabella Teixei-
ra (Meio Ambiente) e Sergio Rezende (Ciência e 
Tecnologia) divulgaram dados que indicam uma 
queda de 49% entre agosto de 2009 e junho 
deste ano. Segundo o sistema Deter, que detecta 
o desmate com maior velocidade, mas menor 

precisão, foram 1.808 km² desmatados nesse 
período, contra 3.537 km² nos 11 meses ante-
riores. Rezende chegou a arriscar que o Prodes, 
sistema que dá a taxa oficial do ano, mostrará 
uma devastação “em torno de 5.500 km²”. Já o 
SAD, sistema desenvolvido pelo Imazon e que 
usa o mesmo tipo de imagem de satélite que o 
Deter, aponta um aumento de 8% no acumu-
lado agosto-junho
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Data de fundação: 18 de outubro de 2000
Endereço: Rua Ana Augusta, nº 4

e-mail: estoque@camda.com.br 
telefone: (18) 3502.3100

Há aproximadamente dez anos foi instalado em Lavínia o silo 
graneleiro da Camda. Presente no mercado há diversos anos, a ra-
ção Minercamda é feita a partir de grãos de trigo, milho e soja sele-
cionados de acordo com critérios rigorosos de pureza e qualidade, 
e esta foi uma das razões da instalação deste silo. Com capacidade 
para o armazenamento da produção de grãos da região, o silo é 
uma segurança para os cooperados, que podem depositar e vender 
os seus produtos por melhores preços. 

Com o passar dos anos, a Camda expandiu seu campo de atuação 
em diversas cidades. Desta forma, para auxiliar na distribuição dos 
produtos, em 18 de outubro de 2000, inaugurou-se a central de 
logística (estoque) da cooperativa na cidade de Adamantina. De-
pois de algum tempo, passaram a atuar em um prédio mais amplo 
e sofisticado devido ao aumento no número de unidades. Neste lo-
cal ocorre o recebimento, armazenagem e distribuição dos produ-
tos que a Camda comercializa para nossas filias.

Filial de Lavínia Filial Central de Logística

Data de fundação: 16 de outubro de 2000
Endereço: Avenida Perobal, nº 154

e-mail: lavinia@camda.com.br 
telefone: (18) 3698.1245
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A Expo Verde 2010 (22ª Feira do Verde e Ex-
posição Agropecuária, Comercial e Industrial 
de Adamantina), se consolida como o maior 
evento regional sem cobrança de ingresso. Se-
gundo os organizadores, o recinto poliesporti-
vo recebeu mais de 100 mil pessoas nos cinco 
dias de festa. 
A Camda mais uma vez marcou presença no 
evento com um stand interativo. Neste ano, 
além da exposição das diversas espécies de plan-
tas nativas produzidas pelo viveiro da cooperati-
va, mostrou uma maquete dinâmica: instrumento 
pedagógico que proporciona grande facilidade 
na apresentação do ciclo hidrológico, com 
destaque para a parte das águas subterrâneas, 
alertando para a necessidade da adoção de 
técnicas conservacionistas para a produção 

Com um megaevento realizado no parque As-
sis Brasil durante a Expointer, o grupo Ourofino 
fez o lançamento oficial da mais moderna fá-
brica de defensivos agrícolas da América La-
tina: a Ourofino Agrociência - que vai produzir 
herbicidas, fungicidas, inseticidas, espalhantes 
adesivos e óleo mineral, com capacidade de 
100 milhões de litros por ano. . Na ocasião, o 
diretor superintendente da Camda, Waldomiro 
Teixeira de Carvalho Jr., esteve presente na 
ação como convidado de honra.
O evento foi aberto pelo vice-presidente do 

Ourofino Agrociência: diretor superintendente da Camda participa do lançamento

grupo, Dolivar Coraucci, que contou a história 
da Ourofino, as amplas áreas de atuação e 
o constante desenvolvimento do grupo, por 
meio de investimentos em pesquisas, tecnolo-
gia e recursos humanos. 
Depois os convidados assistiram a um vídeo 
sobre a Agrociência e em seguida o presidente 
da nova unidade, Jurandir Paccini, falou sobre 
a razão de a Ourofino investir em um completo 
portfólio de produtos e serviços para as princi-
pais culturas agrícolas: a perspectiva do Brasil 
se tornar, em poucos anos, o maior fornecedor 

de alimento e energia para os outros países do 
mundo. 
O diretor comercial do Rio Grande do Sul, 
Antonio Sergio Moraes, explicou os benefícios 
para a atividade agropecuária no Estado, com 
pesquisa direcionada, tecnologia de ponta, 
além de uma equipe qualificada de profissio-
nais. Por fim, o presidente do Conselho e fun-
dador da Ourofino, Norival Bonamichi, falou 
sobre empreendedorismo, amor ao trabalho 
e a terra, características enraizadas na cultura 
gaúcha e também na Ourofino.

Stand fixo que a Ourofino tem em Esteio/RS no recinto 
de exposições

Presidente da Div. Agrícola, Jurandir Paccini Neto; só-
cio-proprietário do grupo Ourofino, Norival Bonamichi 
e diretor superintendente Camda, Waldomiro Jr.

Waldomiro Jr. (Camda), Dolivar Coraucci Neto (vice-
presidente grupo Ourofino) e Tiago Biase (diretor da 
divisão cana-de-açúcar)
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Camda marca presença na Expo 
Verde 2010 com maquete dinâmica

comercial de alimentos e bens florestais, prin-
cipalmente em regiões estratégicas para a re-
carga dos lençóis freáticos. 
Esta maquete simula parte do percurso de um 
rio que percorre uma região de topografia 
montanhosa, que ao perder suas matas ciliares, 
de encosta e de topo de morro fica com o solo 
desprotegido e sujeito à intensa degradação, 
principalmente através da erosão pelas chuvas, 
resultando no arraste do solo fértil e conse-
quente assoreamento dos corpos d’água. 
Também, foram distribuídos milhares de 
brindes: àqueles que visitavam o stand leva-
vam um papel flor como lembrança – um 
marcador de livro com sementes que podem 
ser plantadas após seguir os procedimentos ex-
plícitos no material. 
Além disso, na ocasião, ocorreu a pré-divulga-
ção do laboratório de análise agronômica que, 
em breve, entrará em funcionamento. Neste 
ano a DuPont esteve junto com a cooperativa 
nesta ação. A Camda mais uma vez presente 
nos eventos relacionados ao meio ambiente. 
Parabéns a todos os colaboradores respon-
sáveis pelo sucesso do stand!

Durante 2 meses, aquele cooperado Camda 
atuante que realizou a indicação de um novo 
cooperado para a filial de Bataguassu, rece-
beu um brinde pela participação. Na ocasião 
ocorreram diversas adesões. Na foto o coo-
perado Geraldo Machado de Souza, rece-
bendo a premiação pela indicação. Parabéns 
aos novos associados!

Promoção
“Seja cooperado” 
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Foi realizado no auditório da Assocana pela 
Camda – filial Assis e a Bayer, um treinamento 
técnico direcionado aos diretores e fornece-
dores da destilaria Água Bonita, na qual ini-
cialmente o eng. agr. da usina, Luis Paulo, co-
mentou a respeito dos prejuízos causados pela 
cigarrinha nas áreas de alguns fornecedores, 
chegando a 40%.  Após o prof. dr. Newton 
Macedo, falou sobre a cigarrinha e Sphenoph-
orus, mostrando seus danos e o controle - sen-
do que muitas perguntas surgiram, devido ao 
baixo conhecimento de ambas as pragas pelos 
presentes. Em seguida a apresentação do dr. 
Newton, o eng. agr. da Bayer, Adalberto Bózo-

Treinamento técnico aos diretores da destilaria Água Bonita ocorre em Assis
li, falou sobre o portfólio da empresa, mostran-
do o controle do Sphenophorus com o uso do 
Evidence 700WG, na dose de 1,0 kg/ha, tanto 
na cobrição da cana planta, como na soqueira, 
cortando a linha ao meio, com a cana no porte 
baixo, injetando no solo, na mesma dosa-
gem. Para o controle da cigarrinha, Adalberto 
(Bayer) falou sobre a mais nova molécula do 
mercado para essa praga, o Curbix - sendo este 
um produto inovador, com rapidez na ação e 
prolongado na proteção. O produto em todas 
as áreas usadas e testadas foi um sucesso, ten-
do um ganho de eficiência ao redor de 38%, 
quando comparado aos produtos usados. 

Rafaela (eng. agrª Camda), Luiz Claudio (RTV Camda), 
Luiz Paulo (Água Bonita), Germano N. Holzhausen 
(Água Bonita), Mateus (RTV Camda), Adriano (Água Bo-
nita), Adalberto (Bayer), Edinelson (gerente filial), Luiz 
Henrique (Bayer), Geraldo N. Holzhausen (Água Bonita) 
e  Newton Macedo (consultor)

Syngenta e Camda capacitam professores para o projeto Escola no Campo
A Syngenta em parceria com a Camda ca-
pacitou os professores da rede municipal de 
ensino de Assis, Estado de São Paulo, para a 
implementação do projeto Escola no Campo 
no município.
O Projeto Escola no Campo tem como obje-
tivo promover a conscientização da comu-
nidade agrícola sobre questões relacionadas 
à produção sustentável, como a necessidade 
da preservação dos recursos naturais, a im-

portância da promoção da segurança no uso 
dos produtos fitossanitários e o estímulo à 
produção de alimentos saudáveis.
No ano de 2010 o projeto contará com a 
participação de 27 escolas no município de 
Assis, 45 professores e 1.500 alunos de 4ª e 
5ª séries.
Na ocasião foram distribuídas as apostilas 
dos professores e alunos que participarão do 
projeto.

A Camda - flilial de Assis juntamente com 
a Associação dos Produtores de Quatá re-
alizou uma palestra técnica aos seus pecu-
aristas. O tema foi sobre nutrição mineral 
proferida pelo zootecnista Renato Burin; 
também o  nosso gerente de pecuária, Car-
los Alberto Tolentino, destacou a tradição 
e a história da cooperativa nesses 45 anos 
aos presentes.  O objetivo principal desse 
encontro foi trazer novos cooperados para 
a filial de Assis. “Queremos aproveitar a 

Cooperativa realiza evento em parceria com Associação dos Produtores de Quatá
ocasião e em nome do gerente da filial (Edi-
nelson) e de toda a diretoria da Camda agra-
decer a Associação dos Produtores de Quatá 
pelo grande empenho na realização deste 
evento”, finalizaram. Na foto Eduardo Zaia 
(veterinário Assis), Cacá (gerente vendas 
- pecuária), Edmir (gerente agrícola Usina 
Ibéria e produtor), Edinelson (gerente filial), 
Renato Burin (zootecnista e gerente de nu-
trição), Adalberto (presidente Associação) e 
Luis Carlos (assoc. Quatá).

O espaço conquistado pela cana-de-açúcar 
no agronegócio brasileiro ganhou represen-
tatividade nos últimos anos.  Só no Centro-
Sul a área plantada cresceu 10,5% entre as 
temporadas 2008/2009 e 2009/2010. Nesse 
contexto o Mato Grosso do Sul, Estado que 
integra essa região ganhou força na produção 
nacional de cana-de-açúcar. Conforme da-
dos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais), atualmente 425,5 mil hectares do 
território sul-mato-grossense é ocupado por 
canaviais o que  ilustra essa forte expansão.
Este avanço proporcionou ao MS uma feira es-

Feicana Feibio Campo Grande: Camda presente no primeiro ano
pecialmente voltada ao agronegócio da cana-
de-açúcar: a Feicana Feibio Campo Grande 
(Feira de Negócios de Energia) realizada pela 
primeira vez no Estado neste ano. E a Camda 
esteve presente no evento com um stand mui-
to bem equipado. A filial de Campo Grande 
agradece aos diretores, gerentes e funcionári-
os de outras filiais que estiveram trabalhando 
na feira. “Todos se empenharam ao máximo 
para garantir o sucesso e o ótimo atendimento 
de nossos visitantes. Nossos agradecimentos 
especiais aos fornecedores e a todos os coo-
perados”, finalizou Leonardo, gerente da filial.
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A Camda realizou na fazenda Negrinha – pro-
priedade de cooperado Haroldo de Sá Quartim 
Barbosa – em parceria com a Ourofino um dia 
de campo destinado aos funcionários da fazen-
da. Na ocasião, ocorreu a demonstração práti-
ca dos produtos CB-30, Sincrocio e Ourotetra 
para cerca de 15 pessoas que aprimoraram os 
conhecimentos sobre manejo e cura de bezer-
ros recém-nascidos e vacas recém-paridas. “É 
muito importante ocorrer treinamentos para 
que os agropecuaristas se reciclem sobre novas 
técnicas”, finalizaram os organizadores.

Aconteceu mais um evento na filial de 
Aquidauana. Dessa vez em decorrência da se-
mana da Expoaqui 2010, a Camda promoveu 
um jantar aos cooperados com o intuito de 
oferecer todo o portfólio da loja, especialmente 
na campanha de suplementação Minercamda. 
Cerca de 110 pessoas - entre cooperados e 
familiares - compareceram à filial. “Consegui-
mos alcançar nosso objetivo e alavancar bons 
negócios para o fechamento da campanha”. 
Após as negociações foi servido um carneiro 
recheado típico da região pantaneira.

Nas dependências do posto de recebimento 
de embalagens vazias de Campo Grande, 
ocorreu com grande 
sucesso o Dia Nacional do 
Campo Limpo. Este evento 
foi realizado através de 
uma parceria entre a Cam-
da, DuPont e a Associação 
Campo Grandense das Re-
vendas Agrícolas (Acra), 
onde diversos alunos de 
escolas municipais visita-

A Camda – filial de Junqueirópolis, realizou 
o projeto DuPont na Escola, na escola Profº 
Jair Luiz da Silva. Na ocasião foram treina-
das 53 crianças do meio rural, na sede desta 
instituição. A ação visa promover conceitos 
de sustentabilidade e uso correto e seguro 
de defensivos agrícolas. O programa acon-
tece pela primeira vez no município e a ide-
ia é conscientizar as crianças para que elas 
levem a mensagem para sua família. “Discu-
tir o assunto é essencial, as crianças serão as 
multiplicadoras dos conceitos de segurança 

A Syngenta, em parceria com o eng. agr° Lucas 
Pauli (Camda filial Lins), Rodrigo José Lopes 
(gerente filial Lins) e o eng. agr° Fábio Giribo-
ni (AT da Unicampo) - assessorado pelo RTV 
Syngenta, Fábio Angelis - instalaram campos 
demonstrativos do herbicida Dual Gold e do 
inseticida Engeo Pleno na destilaria Cafeal-
cool, propriedade de Airto Edgar Augusto, em 
Cafelândia/SP. O gerente de tratos culturais da 
Cafealcool, Ciro de Oliveira, acha de suma 
importância a observação da eficiência de 
novos métodos de controle, seja para pragas 
de solo ou plantas daninhas, aumentando 

A Camda - filial de Naviraí realizou em par-
ceria com o Sindicato Rural de Jutí através 
do presidente Gilson Cruz, uma palestra com 
tema cooperativismo, ministrada pelo gerente 
agrícola do Mato Grosso do Sul, José Roberto 
Domingues. Na ocasião cooperados e con-
vidados puderam esclarecer todas as dúvidas 
com relação ao cooperativismo, inclusive sa-
ber mais sobre os benefícios que ele traz para 
toda sociedade. “Queremos agradecer a todos 
que estiveram presentes nesse evento tão gran-
dioso, onde reunimos um número seleto de 
produtores da região. Agradeço também o em-
penho de toda equipe do Sindicato Rural por 

Dia de Campo na 
fazenda Negrinha

Jantar de negócios 
em Aquidauana

A filial de Bataguassu realizou um dia espe-
cial aos clientes Camda. Nesta data ocor-
reram negociações com várias promoções 
e brindes. O Dia do Cliente contou com a 
parceria da empresa Ourofino  com o lança-
mento do produto Fluatac Duo, representado 
pelo promotor Jairo Vinicius.

Dia do Cliente
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Camda participa do Dia Nacional do Campo Limpo em CG
ram o posto e tiveram palestras a respeito 
do funcionamento do local como também 

explicações sobre como 
os agrotóxicos devem ser 
armazenados e os cuida-
dos em seu manuseio. “A 
Camda sempre participa 
de ações que envolvem 
a conscientização assim 
como o cuidado com o 
meio ambiente”, finalizou 
o gerente da unidade.

Projeto DuPont na Escola acontece em Junqueirópolis

e uso correto dos defensivos”, esclarece a 
eng. agrônoma Adriana (DuPont) respon-
sável pelo programa na região de Presidente 
Prudente.    

Filial de Lins e Syngenta instalam campos experimentais

suas opções na hora de tomar decisões sobre 
os manejos. Na foto, Fábio Giriboni e Ciro de 
Oliveira nos campos demonstrativos.

Sindicato Rural de Jutí e Camda promovem evento
ter nos recepcionado tão bem e principalmente 
ao gerente agrícola José Roberto Domingues 
que não mediu esforços e realizou uma bri-
lhante palestra,” finalizou o gerente da filial, 
Fabrício Pereira de Souza. 
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Ocorreu através da parceria entre a filial de 
Campo Grande e a empresa Tec Seed uma 
palestra na qual cooperados puderam ad-
quirir mais conhecimento sobre doenças e 
produtos (sementes) no setor de hortifruti. 
Cerca de 50 pessoas participaram desta ação.

Evento sobre hortifruti

Por intermédio da empresa Agener União 
Química Saúde Animal, colaboradores da 
Camda de diversas filiais puderam prestigiar 
a Expointer 2010 - maior feira agropecuária 
do mundo - em Esteio/RS. “Aproveitamos a 
oportunidade para agradecer a parceria com 
a Agener”, disseram os participantes.
Na foto dr. Ricardo (Agener) , dr. Tadeu (Agen-
er ), Evandro (Camda Adamantina), dr. Mar-
co Antonio (Agener ), Juhed (Camda Nova 
Andradina), Luciano (Camda Três Lagoas), 
Carlos (Camda Lins ), Osvaldo (Camda Pa-

A filial de Penápolis realizou um café da 
manhã oferecido pela empresa Onix Auto-
motivos referente a um dia de exposição e 
demonstração dos seus produtos aos coope-
rados. Na foto o representante Maya, gerente 
da filial Anibal Mendes e cooperados

A filial de Presidente Prudente realizou no 
hotel faz. Campo Belo, palestra com o re-
nomado professor da USP de Ribeirão Preto, 
Marco Antonio Conajero, abordando o tema 
“Cenários e tendências para a cultura da 
cana-de-açúcar e culturas diversas (tomate, 
melancia, batata doce, seringueira)” para 
produtores da região.
Os cooperados puderam ficar a par das cul-
turas em alta e em declínio na nossa região, 
bem como tirar suas dúvidas a respeito do 
mercado da cana e HF. Ao final participaram 
do sorteio de livros do palestrante.

Foi realizado no Rancho Quarto de Milha em 
Presidente Prudente um grande evento dire-
cionado a equinos. Na ocasião realizaram 
clínicas - como doma racional, casquea-
mento e três tambores - e palestras na qual 
a Camda realizou uma com o tema manejo 
reprodutivo de equinos. Teve também etapas 
nacionais do 5 potro do futuro de laço de be-
zerro; XXXIII campeonato nacional de apar-
tação ABQM/AQHA; copa da independência 
de laço em dupla e prova de três tambores. 
Um evento tão grandioso terminou com um 
grande leilão que ultrapassou a média de R$ 
26 mil por animal vendido. A Camda par-
ticipou com um stand onde pode receber os 
visitantes e mostrar a sua linha destinada a 
equinos. A realização da Semana do Cavalo 
foi do cooperado Adilson José de Almeida 
que é proprietário da estância 4M.

Ocorreu um treinamento técnico na filial 
de São José do Rio Preto sobre o sistema de 
cerca elétrica oferecido pela empresa Cerca-
Bras. O gerente comercial Marcos Otavio e o 
técnico de campo Marco Roberto abordaram 
no seu treinamento noções comerciais e de 
toda parte do funcionamento do sistema de 
cerca elétrica, onde os cooperados presentes 
e a equipe da Camda Rio Preto ficaram gratos 
pelo enriquecimento de informações forneci-
das. Na foto José Carlos, José Bento, Altino, 
Marcos, Adriano, Marcos Otavio e Thiago.

Treinamento técnico 

Dia de negócios

Expointer 2010: Camda e 
Agener presentes no evento

ranaíba) e dr. Mamoru (Agener ) no stand da 
Agener na Expointer.

Palestra sobre tendências para
cultura de cana ocorre em Prudente

Semana do Cavalo: sucesso absoluto
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Através de um convite de parceria realizado 
pela Cooproleite, a Camda – unidade de Co-
romandel participou do evento Dia C: Dia de 
Cooperar que é um projeto incentivado pela 
OCEMG/Sescoop MG.
O projeto teve por objetivo realizar atividades 
voltadas para o bem social da comunidade. 
Durante a realização do evento foram realiza-
das ações para a saúde da mulher, cadastro de 
currículos, lazer e alimentação para crianças, 
orientação sobre segurança do trabalho, orien-
tação sobre aposentadoria, inscrições para cur-
sos gratuitos e educação ambiental.
A Camda realizou o trabalho de demonstração 

Foi realizado em setembro a 2º Festa do 
Peão no Parque de Exposições de Naviraí e 
a Camda esteve presente no evento com ca-
marote personalizado. A festa contou com a 
presença de toda equipe Camda e recebeu 
ainda convidados durante os quatro dias de 
festa.  Na foto a equipe da Camda presente 
na 2º Festa do Peão.

Através de parceria com a Ourofino, a filial de 
Presidente Prudente realizou uma palestra sobre 
reprodução animal com o médico veterinário 
dr. Valsair de Matos Pessoa. No evento foram 
abordados assuntos como o manejo reprodu-
tivo ideal para a fazenda ter um desempenho 
desejável e as diferenciações entre inseminação 
artificial - modo tradicional e a IATF. A ação foi 
de grande importância destacado pelos coo-
perados participantes onde puderam esclarecer 

Com o intuito de aumentar o quadro de asso-
ciados da cooperativa, a diretoria da Camda 
realizou na cidade de Quririnópolis, Estado de 
Goiás, uma palestra destinada aos agropecuaris-
tas da região. Na ocasião, o diretor de vendas e 
marketing da cooperativa, Laercio Vechiatto  re-
alizou uma explanação sobre toda a estrutura e 
desenvolvimento da Camda aos presentes. Cer-
ca de 70 pessoas prestigiaram este encontro que 

Foi realizado por intermédio da empresa Ou-
rofino Agrosciences um treinamento técnico 
para os colaboradores da filial de Lins. Na 
ocasião o engº agrônomo Leonardo Vanzato 
explanou sobre o manejo de todas as varie-
dades de sementes de pastagem que a Cam-
da comercializa da linha OuroFino Seeds.

Treinamento 
Ourofino e Camda Lins

O gênero Eucalyptus é originário da Austrália 
e possui cerca de 600 espécies no mundo.
O clima tropical do nosso país contribuiu 
para a expansão da cultura sendo hoje culti-
vada em vários estados brasileiros.
Atualmente a cidade de Ribas do Rio Pardo, 
vem se destacando no setor, devido ao núme-
ro de produtores que aumenta a cada ano e 
também aos investimentos aplicados para a 
modernização e aprimoramentos do cultivo.
Devido esta expansão, a administração do 
município de Ribas do Rio Pardo, junta-
mente com as empresas ligadas ao setor, pro-
moveram o 1º Ribas Florestal.

1º Ribas Florestal: a nova onda da economia brasileira
A Camda, que está acompanhando este de-
senvolvimento e vem se especializando e 
buscando produtos para atender este mer-
cado, esteve presente no evento, sendo re-
presentada pelo gerente das filias de Ribas e 
Campo Grande, Mauricio Cyrino e pelo téc-
nico agrícola Elgne Fortes Pereira. O evento 
trouxe muitos benefícios aos produtores (que 
tiveram a oportunidade de adquirir mais 
conhecimentos) e para as empresas mostra-
rem seus produtos e trabalhos. Neste evento 
tivemos a oportunidade de expor os produ-
tos da Camda, nossos trabalhos e assim con-
quistar mais confiança e novos cooperados. 

Camda de Naviraí
presente na 2º festa do peão

Projeto Dia C: Dia de Cooperar

de reciclagem de embalagens de agrotóxicos e 
distribuição de panfletos com orientação sobre 
como ajudar na preservação do meio ambiente.
Durante todo o evento houve a divulgação das 
empresas participantes, assim como os serviços 
prestados pelas mesmas no comércio.

Manejo reprodutivo é tema de palestra

dúvidas e principalmente colocar em prática o 
que foi passado pelo palestrante. A equipe Cam-
da esteve presente juntamente com o veterinário 
Carlos Eduardo da Ourofino.

Cooperativa realiza evento em Quirinópolis/GO

ocorreu na Aprocana. “Queremos agradecer a 
presença de todos que estiveram neste evento 
tão grandioso”, finalizaram os organizadores. 
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Ótimas Ofertas

Ano 1986. Local de visita-
ção: pátio filial Nova Andra-
dina/MS; informações fone (67) 
3441-9500 – falar com Mar-
celo Rigolin

Chácara beira rio-Panorama c/ 2 alqueires, localizada às margens 
do rio Paraná, a 4 km do centro. Cultivo de 280 pés de coqueiro-
anão produzindo, árvores de nozes, ponça, frutíferas – jabuticaba, 
caju, manga etc. Benfeitorias: caixa d’água c/ capacidade 38.000 
litros, galpão 250m², cozinha, banheiros e toda infraestrutura. Tratar 
com Walter pelo fone (18) 3871.1494 – Panorama/SP

De 40 a 80 hectares nos municípios de Selviria/MS, Aparecida do 
Taboado/MS ou Paranaiba/MS. Tratar com Fabio pelo fone (17) 
8111.6128 

Colheitadeira modelo SLC 6200

Propriedade - Venda

Mucuna Aná - Tratar com Clair Zerbini pelo fone (18) 3522.1552 
– Adamantina/SPMudas de seringueira/lichia. Tratar com Fagundes pelo fone 

(18) 3623.7344 / 3623.2513 – Araçatuba/SP

Propriedade - Compra

Ano 1986. Local de visita-
ção: pátio filial Nova Andra-
dina/MS; informações fone (67) 
3441-9500 – falar com Mar-
celo Rigolin

Colheitadeira modelo 1175

Animais

Venda de carneiros - reprodutores e matrizes raças 
Sta. Ines e Dorper; reprodutores  sangue Dorper com 
Sta. Ines; venda de ovelhas comum prenhas de Dor-
per. Venda de cordeiros para corte. Tratar com Fuad 
Eid Cunha pelo fone (18) 3647.1127/9791.3645 - sí-
tio Rancho Alegre – Glicério/SP 
Venda de caprinos – venda permanente de matrizes 
e reprodutores da raça Boer para corte. Produtos de 
origem de inseminação artificial. Tratar com José 
Carlos Tiveron pelo fone (18) 3521.5215/9707.7976 
– Adamantina/SP
Venda de touros – venda de touros Nelore PO. 
Preços e condições especiais. Tratar com Lau-
rindo, Ricardo ou Ana Maria Lima pelo fone (18) 
3521.1578/9784.2006 - rancho Pingo de Leite – 
Adamantina/SP
Tosquia em ovinos - maior produtividade. Serviços 
de primeira qualidade e ainda mais: compramos 
as lãs. Tratar com Elias Oliveira pelo fone (18) 
3521.4038 - Adamantina/SP
Venda de ovinos - matrizes e reprodutores. Para 
pronta entrega raça Suffolk. Tratar com Jair ou Fábio 
pelo fone (17) 9702.0923 - cabana Santa Filomena 
– Cedral/SP
Venda de potros/crioulo - com registros trazidos do 
Rio Grande do Sul. Tratar com Fernando Gonide 

pelo fone (18) 3581.1062/9707.0833 - Flórida Pau-
lista/SP 
Venda de ovinos – reprodutores da raça Sta. Ines. 
Tratar com Alessandro pelo fone (18) 3722.1274 - 
fazenda Aliança - Nova Independência/SP
Venda de cavalo - venda de um cavalo Quarto de 
Milha para prova de laço. Tratar com Edson pelo 
fone (11) 4712.4008
Venda de touros – venda permanente de touros e 
matrizes Nelore Mocha. Tratar com Fábio pelo fone 
(14) 3622.8411 - Jaú/SP 
Venda de ovelhas - ovelhas e borregas para re-
produção. Rebanho especializado em ovinocultura 
de corte. Tratar na Fazenda Pedra Azul pelo fone 
(18) 9751.5122 – Santópolis do Aguapeí/SP
Venda de touros - venda de 15 touros P.O. da raça 
Gir Leiteiro,  registrados , em época de cobertura; 
procedência Itapolis/SP. Tratar com Lucirio de Lima 
pelo fone (14) 9789.2071 – Lins/SP
Venda de touros - venda permanente de touros, 
novi-lhas, vacas e prenheses da raça Guzerá. Tratar 
com Raphael pelo fone (14) 3587.1283/9785.1900 
– Lins/SP
Venda de vacas e búfalas - venda de vacas leiteiras 
e búfalas com aptidão leiteira. Tratar com Toninho 
pelo fone (18) 9116.8457 - Adaman-tina/SP

Maquinários

Venda - uma abanadeira de café; valor R$ 1.500. 
Tratar com Milton Bombarda pelo fone (17) 
3266.5096 / 9774.2099
Venda - motor 10 HP com bomba para irrigação e 
mangueiras de gotejamento. Tratar com José Me-
rino pelo fone (18) 3521.3113 – Adamantina/SP
Venda - um cobridor de cana DMB 2007. Tratar 
com Cláudio pelo fone (18) 9725.1842
Venda - uma mangueira para irrigação (Santeno) 
tipo 2, com 1.500 metros, sem uso. Tratar com 
Pedro Tiveron pelo fone (18) 9786.2540 – Ada-
mantina/SP
Venda - kit-Hidrocana H-130, adaptável a várias 
colhedeiras. Tratar com Robson Marcio Toda pelo 
fone (18) 9795.1388 – Pacaembu/SP

Serviços

Eletrosom O.P. – assistência técnica em qualquer 
tipo de eletrificador de cercas, reparo e bobinas 
das seguintes marcas: Nellore – Mastershoch, 
Agria, Monitor – Peon – Power – Ballerup – Zebu 
– Walmur – Guaxuca – Scorpion – Vaqueiro- Mar-
cal e outros. Tratar com Orlando na Camda ou 
pelo fone (18) 3522.1180 - Adamantina/SP
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Dia

1 -
3 -
4 -
4 -
6 -
6 -
7 -
7 -
8 -
9 -
9 -

10 -
10 -
12 -
13 -
13 -
13 -
13 -
14 -
15 -
15 -
17 -
17 -
19 -
19 -
19 -
19 -
20 -
22 -
22 -
22 -
22 -
22 -
23 -
28 -
28 -
28 -
29 -
30 -
30 -

Nome

PAULO ROBERTO BACARO JUNIOR.......................................................    
JOAO FREIRE DE SOUZA.........................................................
VANDERLEI DIAS...............................................................................
RICARDO CLAPES NETO..................................................................
RAFAELA GUELPA CAPELLOCI..............................................................
SUELY FRANCISCA DA S PEREIRA...........................
PAULO HENRIQUE MOREIRA................................................................
TIAGO CESAR TAVONE............................................................. 
LUZIA MOREIRA FREDERICO............................................................
ANTONIO FERREIRA............................................... 
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS.................................................... 
VALMIR ALVES AGUIAR.................................................................
WELLINGTON DA SILVA SANTOS...................................................... 
BENEDITO PAULO FRAILE........................................................
MAURIVAN DE GOES MACIEL.................................................
THIAGO NUNES BARRETO..................................................................... 
MARCELO POLI...........................................................................
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA.........................................................
ANNIELI OLIVEIRA DOS REIS...........................................................
LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA.......................................................
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA........................................................... 
LEANDRO DALL ANTONIA.....................................
CLAUDEMIR DEODATO DE SA...............................................................
PEDRO SILVA................................................................................... 
CLAUDIONOR VITORINO DA CRUZ.......................................
FRANCISCO DA SILVA........................................................................ 
JOSE ROBERTO FERREIRA...............................................
VITORIO GIROTE...............................................................................
VALDOMIRO JULIANI........................................................................
JAIME TANGANELLI...................................................................
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS...............................................
JOSE SANTIAGO SANTOS..............................................
LIVIA OLIVEIRA PESTANA..........................................................
SANDRA REGINA PIVA.....................................................
JOAO ALVES SOBRINHO................................................................... 
EVELIN MARIANA ALCE DA SILVA....................................
DANIEL DA SILVA.................................................................... 
OSVALDO RAMOS............................................................................ 
GABRIEL JOSE SPEGIORIN......................................................................
ANTONIO CARLOS ALVES......................................................................

Filiais

JAU
TRES LAGOAS

MATRIZ
NAVIRAI

ASSIS
CAMPO EXPERIMENTAL

LINS
DOURADOS

MATRIZ
CAMPO EXPERIMENTAL

SJRP
DRACENA

COXIM
ANDRADINA
ANDRADINA

SJRP
LONDRINA

CAFÉ
NAVIRAI
MATRIZ

LINS
CAMPO EXPERIMENTAL

LINS
CEAGESP

ANDRADINA
COXIM

CONSELHO FISCAL
MATRIZ
MATRIZ

ANDRADINA
PARANAIBA

NOVA ANDRADINA
DOURADOS

JUNQUEIROPOLIS
MATRIZ

CAMPO GRANDE
BATAGUASSU

MATRIZ
LINS
SJRP

ANIVERSARIANTES
Outubro/ 2010

Curso de Inseminação Artificial 
Local: CRV Lagoa – Sertãozinho/SP
Informações: www.crvlagoa.com.br/cursos
Data: de 4 a 8

5ª Rural Tecnoshow Londrina
Local: Londrina/PR
Informações: Sociedade Rural do Paraná
Data: de 4 a 10

V Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais - III COBRADAN
Local: Embrapa Meio Ambiente – Jaguariúna/SP
Informações: www.cnpma.embrapa.br/nova/mostra2
Data: de 5 a 7

12ª ACERUVA - Exposição de Acerola e Uva
Local: Junqueirópolis/SP
Informações: Prefeitura Municipal
Data: de 7 a 12

Dia de promoções Camda x empresa Mobil
Local: filial de Bataguassu - o representante Paulo Henrique estará na filial promovendo várias ações neste dia.
Informações: (67) 3541.4200
Data: 15

- OUTUBRO -

O Informativo Camda

deseja a todos um

Feliz Aniversário

Atenção Cooperado
Neste mês a Camda fará uma ação de coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos - estes adquiridos na COOPERATIVA - na filial de Dracena 
e na Copama em Monte Aprazível (através da filial de São José do Rio Preto)
AGENDAMENTOS:

- Dracena: dia 21 de outubro (responsável - Valmir Alves Aguiar) / Monte Aprazível: dia 28 de outubro (responsável - Cláudia Lopes de Oliveira)

FIQUEM ATENTOS:

- Receberemos no máximo 200 embalagens por produtor;

- Levar junto às embalagens as NFs ou relatório emitido 

pela Camda;

- Exigir o comprovante de devolução e guardá-lo por 

pelo menos 1 ano  afins de fiscalização;

- NÃO será recebido produtos vencidos, somente em-

balagens VAZIAS de agrotóxicos:

- Laváveis - Lavadas

- Laváveis - Não Lavadas (contaminadas)

- Não Laváveis

Qualquer dúvida entre em contato com a filial!
A

ge
nd

a
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O QUE É
Cartão de débito:
É o melhor instrumento para movimentar sua 
conta corrente e também cheque especial. 
Substitui o próprio dinheiro e até o talão de 
cheques de uma forma muito segura, pois 
necessita uma senha que somente o cor-
rentista tem acesso. Como é uma forma de 
pagamento à vista, sempre negocie o melhor 
preço. Dicas: ande sempre com seu cartão 
de débito ao invés de andar com dinheiro, 
pois em caso de roubo ou perda, você não 
sai no prejuízo, basta comunicar ao banco 
e bloquear o cartão; nunca anote sua senha 
no cartão, sempre decore-a; nunca pronun-
cie os números de sua senha enquanto esti-
ver digitando-os no caixa eletrônico e nunca 
empreste seu cartão ou senha para ninguém.

Cartão de crédito:
É um meio de pagamento eletrônico que 
permite que você compre produtos e ser-
viços pelo preço à vista nos estabelecimen-
tos que aceitam este tipo de cartão. O cartão 

de crédito possui uma linha de crédito pré-
aprovada, que permite que você compre e 
pague em até 40 dias sem juros, dependendo 
da data da compra e da data de vencimento 
do cartão. Usando seu cartão de forma cons-
ciente, você obtém muitas vantagens, pois 
tem crédito imediato em diversos lugares.

Como funciona: 
•você compra na hora e paga somente no 
vencimento de sua fatura;
•pode parcelar as compras com ou sem juros;
•o valor das compras não pode ultrapassar o 
seu limite do cartão;
•em se tratando de compras parceladas, o 
limite de crédito voltará a ser o mesmo à me-
dida que forem pagas as faturas;
•se você deixar de realizar o pagamento da 
fatura na data de vencimento, serão cobra-
dos juros sobre o valor que não foi pago e 
estes serão apresentados na próxima fatura;
Dica: avalie bem se é viável pagar somente 
o valor mínimo da fatura, pois os juros são 

mais elevados que outras linhas de crédito. 
Por isso, quando não conseguir pagar o va-
lor total da fatura, procure captar recursos 
com juros mais baixos em outros lugares e 
quite suas dívida do cartão integralmente. 
Aproveite a “data boa” de seu cartão para 
comprar. Geralmente esta data é quando 
chega a fatura do seu cartão, ou seja, alguns 
dias antes do vencimento. Assim, você terá 
mais de 30 dias para pagar. Use seu cartão só 
até o limite para não ter seu cartão recusado 
na hora da compra ou do saque.
Tipos de cartão de crédito:
De lojas e comércios: também chamados de 
private label ou cartão de loja, são aqueles 
utilizados para compras somente no esta-
belecimento que os emitiu.
Embandeirados: são aqueles que possuem 
uma bandeira associada ao cartão. O cartão 
de crédito pode ter validade nacional, aceito 
só no Brasil, ou internacional, válido para 
compras e saques também em outros países.

(Fonte: www.meubolsoemdia.com.br)
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Edgard Cotrim da Silva nasceu na cidade 
de Mariápolis, Estado de São Paulo, no dia 
20 de agosto de 1957. Desde muito jovem, 
começou a trabalhar com seus pais que li-
davam com a lavoura. “Toda minha família 
sempre foi humilde e para auxiliar na renda, 
trabalhava na roça também”, lembrou.
Durante sua infância passou a residir por 
diversas cidades na região - Salmourão, Os-
valdo Cruz, Inúbia Paulista - onde se insta-
lavam em propriedades rurais para tra- bal-
har com o café. No ano de 1975, Edgard 
mudou-se para Adamantina, quando seu pai 
comprou uma casa na cidade em busca de 
alcançar um emprego melhor. “A cidade era 
maior e com estruturada; por isso mudamos 
pensando em crescer profissionalmente e 
poder sair do trabalho na roça.”
Edgard buscou emprego em diversos lugares 
e em sua jornada profissional exerceu fun-
ções variadas. O primeiro local a dar uma 
oportunidade de emprego para ele foi a 
Marmoraria Adamantina, onde trabalhou 

Cooperado 

Funcionário 
como polidor durante 2 anos. “Esse foi meu 
primeiro emprego”, disse. Posteriormente, 
exerceu função de vigia na prefeitura do 
município, trabalhou em fábrica de móveis 
como lixador voltando, inclusive, depois de 
certo tempo, para lida com a lavoura. “O 
que aparecia, eu pegava para trabalhar. Não 
podia ficar parado”, comentou.
Foi quando Edgard passou a trabalhar como 
vigia de algumas propriedades de Rubens 
Parelli (na época, diretor administrativo da 
Camda) que sua história com a cooperativa 
teve início. Surgiu uma vaga para a fun-
ção na Camda, e Rubens indicou o Edgard. 
“Agradeço até hoje pela oportunidade, pois 
emprego fixo com carteira assinada é algo 
bastante difícil de encontrar”, disse.
Depois de passar por uma entrevista, no dia 
1º de janeiro de 1995 passou a integrar o 
quadro de funcionários da Camda como 
vigia – e nesta função permanece até os 
dias atuais. Atualmente existem duas pes-
soas que realizam os serviços de vigia jun-

tamente com ele, em sistema de escala.
No início deste ano, este funcionário com-
pletou 15 anos de serviços prestados. “Gosto 
muito de trabalhar na Camda e também da 
função que exerço. Aqui, todos me tratam 
com respeito e amizade”, finalizou Edgard.

Orestes Pichinini nasceu no dia 17 de outu-
bro de 1941, na cidade de Mirandópolis, 
Estado de São Paulo. Seus pais - Guilherme 
Pichinini (in memorian) e Angelina Pazi-
nato (in memorian) - já estavam envolvidos 
com a agricultura e desta maneira, Orestes 
aprendeu de forma natural sobre o cultivo. 
“Minha infância esteve baseada na lida com 

a terra. Desde pequeno meus 
pais me ensinaram o respeito 
que devemos ter com ela que 
foi o nosso sustento por diver-
sos anos”, comentou.
O café era a cultura pre-
dominante da família Pichi-
nini e da grande maioria dos 
agricultores da época. Ao 
completar 10 anos, Orestes 
mudou-se para o município 
de Junqueirópolis – e nesta 
cidade continua até os dias 
atuais.
O cultivo dos cafezais per-
maneceu em sua atividade de 

lavrador, mesmo na nova morada. “A co-
mercialização era excelente. Bons tempos 
para o café”, disse.
Para melhorar as vendas, seu pai resolveu 
então procurar o auxílio da Camda que já 
estava instalada na cidade. “A cooperativa 
foi uma alternativa bastante importante para 

nosso faturamento. Diversos cafeicultores 
falavam da Camda e de suas vantagens e 
desta forma, também resolvemos participar 
desta associação.”
Depois de certo tempo, Orestes deu con-
tinuidade aos passos do pai, tornando-se 
também cooperado da Camda – isso ocorreu 
em 31 de dezembro de 1974 (sua matrícula 
é de nº 1.432). “Esta parceria nos auxiliou e 
muito em nossos negócios”, disse.
Até o ano de 2009 ainda lidava com o café, 
mas a pecuária veio agregar seu negócio já 
há alguns anos e neste ramo continua atu-
almente.
“A Camda tem tudo o que precisamos: des-
de assistência técnica qualificada até produ-
tos diferenciados. Isso sem contar os ótimos 
preços e vantagens para nós, cooperados. 
Estou bastante satisfeito com a cooperati-
va”, finalizou.
Nós do informativo Camda prestamos esta 
homenagem a você, Orestes, por participar 
de nossa história!

Edgard Cotrim da Silva é casado com Alaide; o casal tem 3 filhos: Leandro, Alessandra e Anderson

Orestes Pichinini é casado com Florinda; desta união tiveram os filhos Ademir e Neusa


