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Presidente Prudente: Av. Brasil, 2955 – Tel.: (18) 3229-7227 - pru-
dente@camda.com.br
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Três Lagoas: Av. Capitão Olinto Mancini, 3236 – Tel.: (67) 3509-1800 
- treslagoas@camda.com.br 
Nota da redação: Os leitores que desejarem manter contato conosco, para críticas 
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postal 0091 – CEP 17800-000 Adamantina/SP ou e-mail para jornal@camda.com.br
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10 de novembro – Dia do Trigo
A história do trigo no solo brasileiro 
começou em 1534, quando as naus de Mar-
tim Afonso de Sousa trouxeram as primeiras 
sementes para serem lançadas às terras da 
capitania de São Vicente. Depois, foi difun-
dida para todas as capitanias, invadindo até 
mesmo a Ilha de Marajó, cujas plantações 
se tornaram muito famosas.
O cereal que é a base da alimentação dos 
povos em todos os cantos do planeta tem 
um dia especial: 10 de novembro. A seleção 
das melhores características do trigo levou o 
homem a desenvolver espécies mais adap-
tadas e mais ricas em nutrientes. Campeão 
de popularidade, o trigo é uma gramínea do 
gênero Triticum, que está entre as plantas 
mais cultivadas do planeta. Versátil, o Tri-
ticum se divide em 30 tipos, que possuem 
diferenças genéticas em número suficiente 
para serem considerados espécies distintas 
ou subespécies. Metade é cultivada e o res-
tante cresce de forma silvestre. Cruzando 

variedades diferentes ao longo do tempo, 
plantadores e pesquisadores em todo o 
mundo testaram milhares de combinações 
para avaliar a produtividade, o conteúdo de 
farinha no grão, a resistência às doenças, a 
adaptação a solos e clima e até mesmo a 

30 de novembro - Dia do Estatuto da Terra 
A mais importante lei agrária brasileira – e 
uma das mais completas do ordenamento ju-
rídico do país – é o Estatuto da Terra (Lei nº 
4.504, de 30/11/1964). 
Toda a filosofia do ET está fundada nos 
princípios da função social da propriedade. 
Uma tendência já então inserida nas Consti-
tuições do mundo civilizado, que teve início 
com a Constituição alemã de Weimar (1919). 
Esse princípio foi consignado no art. 2º do 
ET, que assegura a todos a oportunidade de 
acesso a terra, condicionada pela sua fun-
ção social. O conceito de função social está 

definido nesse próprio dispositivo. Para se 
ter uma ideia da dimensão do ET, basta dizer 
que toda a legislação agrária em vigor teve 
origem no seu bojo. Qualquer cidadão co-
mum que atua na atividade rural lida no seu 
dia-a-dia com essas leis. No mais, o Estatuto 
da Terra disciplina os direitos e obrigações 
relativos aos bens imóveis rurais, com a fi-
nalidade de execução da reforma agrária e 
da política agrícola. O ET ainda é bem atual 
e considerado lei de Primeiro Mundo. En-
tretanto, a realidade dos novos tempos já de-
manda algumas alterações. 

aparência física. Chegaram a produzir algo 
como 30 mil variedades da planta. Mas a 
grande maioria – mais de 90% do trigo cul-
tivado no mundo – corresponde a três espé-
cies, cada uma mais adequada a um tipo de 
alimento.
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Receita com as exportações de café no mês 
de setembro apresentou alta de 38,8% em 
relação ao mesmo período do ano passado. 
O resultado chegou a US$ 805,323 milhões, 
contra US$ 580,083 milhões em setembro 
de 2010. Os dados são do Balanço das Ex-
portações divulgado pelo CeCafé (Conselho 
dos Exportadores de Café do Brasil).
O relatório também mostra que no acumu-
lado do ano (de janeiro a setembro), a receita 
registrou crescimento de 66%, em relação 
ao período de janeiro a setembro de 2010, 
atingindo R$ 6.125.239. “As exportações 
neste ano continuam a exibir um desem-
penho notável”, afirma o diretor geral do Ce-
Café, Guilherme Braga.
O volume exportado (entre verde, torrado & 
moído e solúvel) foi de 2.862.209 sacas, con-
tra 3.280.158 sacas, número 12,7% inferior 
ao registrado em setembro do ano passado. 
De acordo com o Balanço das Exportações, 
do café exportado em setembro, 82% foi da 

qualidade arábica, 8% de robusta e 10% de 
solúvel.
Os dados do relatório apontam ainda que 
os maiores mercados importadores de café 
do Brasil foram: Europa, com 54% do total, 
seguida pela América do Norte, com 24%; 
Ásia, com 17% e América do Sul, com 3%. 
Entre os países importadores, os Estados 
Unidos seguem na liderança com a impor-
tação de 21% do total (5.054.771 sacas). 
Na sequência está a Alemanha, com 19% 
(4.601.861 sacas); Itália, com 9% (2.053.445 
sacas), e Japão, com 7% (1.785.511 sacas). 
Em quinto lugar segue a Bélgica, também 
com 7% do total (1.748.514 sacas).
De janeiro a agosto, os embarques acon-
teceram principalmente pelo porto de San-
tos, que escoou 76.7% do total exportado 
(18.551.086 sacas) pelo porto de Vitória, de 
onde saiu 15,5% do total (3.744.639 sacas) e 
pelo porto do Rio de Janeiro, que embarcou 
5,8% do total (1.406.878 sacas).

Valor bruto da produção supera R$ 200 bilhões
O faturamento bruto das 20 principais lavouras 
do Brasil atingiu a marca de R$ 201 bilhões em 
2011. Esse é o maior valor já obtido desde que 
a série de estimativas começou a ser feita em 
1997. Segundo José Garcia Gasques, coorde-
nador de Planejamento Estratégico do Minis-
tério da Agricultura, e responsável pelo levan-
tamento, os últimos três anos apresentam um 
crescimento sem interrupção no faturamento 
das lavouras. Com isso, os valores de 2011 
foram 10,8% maiores que em 2010, quando o 
VBP chegou a R$ 181,4 bilhões.
Entre as principais lavouras, os maiores aumen-
tos reais no VBP ocorreram no algodão (88,7 
%), café (36,2 %), uva (45,7 %), milho (28,9 

%) e soja (14,5 %). No caso da cebola, batata 
inglesa e trigo os resultados da renda em 2011 
são inferiores aos do ano de 2010. A cebola, 
com VBP de R$ 787 milhões, teve redução de 
61%; a batata inglesa, com queda de 25,66%, 
alcançou R$ 2,9 bilhões; e o trigo em grão teve 
baixa de 20,56%, atingindo faturamento bru-
to de R$ 2,1 bilhões em 2011. Segundo José 
Gasques, a redução de valor para esses produ-
tos é resultado de produções mais baixas em 
relação a 2010 e, principalmente, de elevadas 
reduções dos preços ao produtor. 
Faturamento Regional
As estimativas regionais mostram aumentos 
expressivos do VBP no Nordeste (17,6%) 

e Centro-Oeste (37,1%) do país. Nas duas 
regiões os resultados favoráveis se devem ao 
bom desempenho do milho, da soja e do al-
godão. No Sudeste e Sul do país, os resulta-
dos foram estáveis, com o Sudeste mantendo 
1,6% de crescimento e o Sul, 7%. No Norte, 
há uma tendência de redução do valor.
No Nordeste, em alguns estados como Ba-
hia, que teve crescimento de 16,6%, os re-
sultados favoráveis foram influenciados pelo 
aumento do VBP do café, da laranja e da 
banana. No Centro-Oeste, todos os estados 
apresentaram resultados positivos, com des-
taque para Mato Grosso, que teve 52% de 
crescimento no valor da produção.
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O período das águas também é momento 
para realizar o controle de parasitas. E a 
vacinação obrigatória contra a febre aftosa 
é oportunidade para garantir de vez a sani-
dade no rebanho. Com o manejo de todos os 
animais para a aplicação da vacina, a oca-
sião é propícia para outros tipos de medica-
ções. A verminose, doença que pode causar 
prejuízos de 20 a 30% da produção de leite 
e carne segundo estudos da Embrapa, pode 
ser tratada com vermífugos. 
“Vamos entrar no período chuvoso, época do 
ano propícia à proliferação, pois é quando a 
população de vermes nas pastagens é mais 
alta e o índice de infestação maior. Vermifu-
gando o gado em novembro, o pecuarista 
prepara o animal para esse período crítico, 

mantendo a carga parasitária baixa por um 
bom tempo“, explica o médico veterinário e 
gerente de mercado de bovinos da Ourofino 
Maurício Morais. 
Dentre os fatores que contribuem para o 
baixo índice de produtividade da bovinocul-
tura brasileira, a verminose ocupa lugar de 
destaque. Pesquisas recentes mostram que a 
cada ano cerca de 10 milhões de cabeças de 
bovinos e búfalos morrem em consequência 
direta ou indireta provocada pela presença 
de verminoses nestes animais. O controle 
estratégico reduz a contaminação das pas-
tagens e deve ser repetido anualmente, em 
épocas previamente determinadas. Assim, 
controlar significa prevenir doenças e perdas 
econômicas.

Pecuaristas aproveitam período de vacinação contra febre aftosa para combater vermes no gado

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Ani-
mal e Vegetal (Iagro) definiu que a vacinação 
contra febre aftosa no Estado do MS, excep-
cionalmente para o mês de novembro de 
2011, deverá abranger todo rebanho. Con-
forme a Portaria o pecuarista deve seguir o 
seguinte calendário: 1º a 30 de novembro 
nas regiões do Planalto e Zona de Fronteira 
(antiga ZAV). Já no Pantanal - optantes por 
esta etapa - o calendário é de 1º de novem-
bro a 15 de dezembro.
A alteração no calendário de vacinação leva 
em consideração a Instrução Normativa Min-
isterial Nº. 44 de 2 de outubro de 2007, Nota 
Técnica DSA nº 112 de 28 de setembro de 
2011 e a recomendação da Coordenação 

Calendário de vacinação conta aftosa no MS

Geral das ações de prevenção para febre af-
tosa, conforme Portaria SFA/MS 183, de 23 
de setembro de 2011 – Relatório de Ativi-
dades de 27 de setembro de 2011 e, con-
siderando a Lei Estadual Nº. 3.983, de 16 de 
dezembro de 2010.
ATENÇÃO
Em continuidade aos trabalhos de “ajuste 
do rebanho” - iniciados na etapa de maio 
- a Portaria traz também a orientação aos 
produtores pantaneiros que, após a efetiva 
vacinação dos animais das propriedades da 
região do Pantanal (optantes pela etapa de 
novembro), é obrigatório o preenchimento 
da Declaração de Estoque Efetivo de Animais 
Bovinos e Bubalinos nos termos do Decreto 

n° 13.150, de 14 de abril de 2011.
Da mesma forma a Iagro alerta os produ-
tores que, por motivo da enchente, ainda 
não vacinaram seus rebanhos, deverão fazê-
lo nos mesmos prazos estabelecidos para os 
optantes de novembro.
Para preencher a declaração o produtor de-
verá acessar a internet no endereço www.
fazenda.ms.gov.br e imprimir duas vias, assi-
nar, reconhecer firma e entregar juntamente 
com o comprovante de vacinação (CT-13) 
em qualquer Agência Fazendária (Agenfa). 
A medida tem objetivo de unificar as infor-
mações da Iagro e da Secretaria de Fazenda 
(Sefaz) sobre o rebanho bovino e bubalino 
existente em cada propriedade.
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Café tem potencial para expansão de área de cultivo
Em entrevista coletiva para a divulgação do 
terceiro levantamento de safra do café, o 
secretário de Produção e Agroenergia do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Manuel Bertone, afirmou que ainda 
existe potencial para o crescimento da área de 
plantio do café no Brasil. “Estamos agregando 
valor e as novas tecnologias abrem um campo 
vasto de oportunidades, porém, o cafeicultor 
passou por maus bocados e está sendo cau-
teloso no momento”, explicou.
Segundo o secretário, o momento é de co-
mercializar o café por um preço melhor, já 
que na safra passada, quando houve a mel-
hora do preço, a produção foi comercializa-
da a preços menos competitivos. “Este ano o 
produtor está tendo a oportunidade de ven-
der a safra de café arábica por um preço me-
lhor, porém, não está ocorrendo uma procu-
ra anormal por novas mudas e financiamento 

para o plantio. Há espaço para crescer co-
medidamente”, explica Bertone.
O secretário disse ainda que o Brasil tem res-
pondido com rapidez, qualidade e preços 
competitivos às demandas do mercado inter-
nacional, o que tornou o país um fornecedor 
de confiança no mercado internacional. “É 
sempre bom ter lucro, mas não precisa ser 
exagerado. As políticas governamentais para 
o setor são voltadas para que o mercado seja 
o mais estável possível a preços bons. Para 
isso, é preciso não ter pressa e ir com calma 
nos leilões”, explicou.
Saiba Mais
Bianualidade do café – A bianualidade do 
café é uma característica da safra deste 
grão em que se alternam ciclos de grandes 
safras em um ano e ciclos de safras peque-
nas no ano seguinte. 

(Fonte: Mapa)

Foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Brasil (Mapa), o novo padrão de clas-
sificação do milho. Em vigor há 34 anos, o padrão atual 
do milho está defasado e não atende às necessidades e 
exigências do mercado. O novo padrão de classificação 
do produto deve entrar em vigor no dia 1º de julho de 
2012, junto com o de trigo. A Portaria será editada logo 
após análise do Departamento Jurídico do Ministério.
Foram definidas várias mudanças, as principais delas se 
devem ao desmembramento do padrão de qualidade 
do milho pipoca para o milho comum (na portaria atu-
al-845 e SDR 11 o padrão era único para os dois produ-
tos). Em termos de tabela de limites de tolerância que 
enquadra o produto em tipo, houve um grande avanço 
nas modificações, já que atual portaria de qualidade do 

Novo padrão de classificação do milho entrará em vigor em 2012
produto é do ano de 1976 com uma pequena alteração 
no ano de 1996, não atendendo mais as exigências do 
mercado consumidor.
Houve desdobramento da tabela, onde os grãos que-
brados e os grãos carunchados foram estabelecidos 
separadamente e os outros avariados somados estabel-
ecerão enquadramento em tipo.
Estiveram presentes na reunião para aprovação da nova 
Portaria, consultores da Aprosoja ligados à Comissão 
de Gestão da Produção, representantes dos produtores, 
principalmente dos estados do Paraná e Mato Grosso 
(já que esses representam mais de 80% da produção 
nacional), Indústria de beneficiamento de alimentos, 
exportadores, cooperativas e a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
determinou a alteração na rotulagem dos produtos bi-
ológicos de controle – agrotóxicos menos tóxicos e 
agressivos à saúde humana.
A decisão foi adotada por meio do ato nº 29, publicado 
no Diário Oficial da União (DOU), considerando as 
conclusões apresentadas na reunião do Comitê Técnico 
para Assessoramento para Agrotóxicos (CTA). O Comitê 
é integrado pelo Ministério da Agricultura, Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ibama.
A norma determina que as embalagens de acondiciona-
mento de agentes biológicos de controle ficam dispen-
sadas de incluir a caveira com as duas tíbias cruzadas 
em seus rótulos e bulas. A medida foi adotada por se 
tratar de produtos que possuem baixa toxicidade e peri-
culosidade e pouca exposição para o aplicador.
“Isso traz uma percepção de risco menor para o agricul-
tor e incentiva preferencialmente a consumir esse tipo 
de produto, já que são agrotóxicos por conceito, mas 
não merecem o mesmo tratamento, pois o sistema de 
produção tem base ecológica, com uso de boas práticas 
agrícolas para promover a manutenção, o equilíbrio e 
a diversidade do ecossistema agrícola”, explica o coor-
denador-geral de Agrotóxicos e Afins da Secretaria de 
Defesa Agropecuária, Luís Eduardo Rangel.
A regra também estabelece que no registro dessas subs-

Produtos biológicos de controle têm novo rótulo

tâncias não conste a indicação de cultura. O uso do 
produto fica autorizado para controle das pragas em 
qualquer espécie. A indicação de uso nas bulas e rótulos 
deverá conter apenas a praga que se pretende combater.
A decisão faz parte do programa de incentivo ao regis-
tro de produtos biológicos promovido pelo Ministério 
da Agricultura, que busca ampliar o uso de defensivos 

desse tipo e reduzir o prazo para avaliação dos pedi-
dos de certificação. Até 2015, a expectativa é que de 
7 a 10% do total de agrotóxicos autorizados para co-
mercialização sejam biológicos. Hoje, eles representam 
apenas 3% do segmento, ou seja, das 1.430 marcas co-
merciais permitidas para uso no Brasil, apenas 41 são 
biológicas ou semelhantes.
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Data de fundação: 17 de novembro de 2010
Endereço: Av. Prefeito Juca Padua, 424

e-mail: iturama@camda.com.br
telefone: (34) 3411-6555

Acolhendo os pedidos dos nossos cooperados, mais uma unidade da Camda foi inaugurada em Minas Gerais: a cidade escolhida Iturama. 
Este nome significa “região das quedas d’água”, provavelmente em referência às grandes cachoeiras que existiam no local. A economia é 
baseada na agricultura e pastoreiro, na plantação de cana-de-açúcar, produção do álcool e na prestação de serviços – sendo assim, foco 
diretamente ligado ao trabalho do associado. A cooperativa investiu com o intuito de proporcionar melhores opções para o agronegócio de 
seus cooperados. Atualmente a unidade tem 12 funcionários.

Filial de Iturama
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Centenas de famílias em Adamantina assisti-
ram à apresentação de espetáculo do Mosaico 
Teatral. O programa realizado pelo Sescoop/
SP em parceria com cooperativas paulistas de 
todos os ramos tem encontrado um público 
ávido por programas culturais que possibili-
tem a diversão em família. 
Pelo quarto ano, o programa Mosaico Teatral 
- promovido no município pelas cooperati-
vas Camda, Cocrealpa e Crédi-Camda - con-
seguiu um número de arrecadações espetacu-
lar. Com uma única apresentação da peça “O 
Senhor dos Sonhos”, da Cia. Truks, atingiu um 
público de cerca de 950 pessoas, resultando 
assim em uma quantia considerável de doa-
ções. “Nos outros anos fazíamos três apresen-
tações; e neste ano, com apenas única apre-
sentação, tivemos números espetaculares”, 
disseram os promotores de cultura. Os itens 
solicitados – previamente estipulados segun-
do um levantamento efetuado com o Fundo 
Social de Solidariedade – foram papel higiêni-
co e creme dental e a adesão da população 
foi fantástica. Após a contagem do número de 
doações, finalizaram em 571 cremes dentais e 
156 pacotes de papel higiênico - perfazendo 
624 rolos -, totalizando 727 itens. “Estamos 
muito satisfeitos com a adesão de toda a po-

pulação ao projeto. Só temos que agradecer, e 
sendo assim, provavelmente no ano que vem 
teremos mais Mosaico Teatral no município”, 
completou a equipe.
Através de uma reunião de avaliação rea-
lizada posteriormente às apresentações, a re-
presentante do Sescoop/SP pelo projeto Mo-
saico Teatral na região, Camila Faria, trouxe 
as pesquisas de opinião aplicadas após a 
peça, e os resultados apontam o reconheci-
mento pela iniciativa de promover o acesso 
de pais e filhos a um evento cultural. “Nesta 
pesquisa nos surpreendemos em saber que 

fomos referência novamente em número de 
arrecadações. Os resultados também mostra-
ram a satisfação do público pela qualidade da 
peça e preocupação das cooperativas em ati-
vidades desta natureza”, finalizaram os pro-
motores que, aproveitando a oportunidade, 
agradeceram novamente os apoiadores. “Nos-
so muito obrigado a Secretaria de Cultura do 
município, ATC, gráfica Moreti, WM buffet, 
restaurante Ipê, Tropical Fotocolor, hotel Vila 
Verde e supermercado Ravazi”, concluíram. 
Todas as fotos deste grande espetáculo estão 
no site www.camda.com.br. Confira!

Os itens arrecadados foram entregues ao Fundo Social do município

A convite da Secretaria do Meio Ambiente 
do município de Sagres, a Camda esteve pre-
sente no 1º Integração da cidade, que con-
siste em uma feira onde é exposto todos os 
ramos que a prefeitura e seus parceiros apli-
cam no dia-a-dia a toda população.
Na ocasião, junto com o stand da Secretaria, 
o responsável pelo Posto de Recebimento 
de Embalagens Vazias da Camda, Giuliano 
da Matta, falou sobre a importância da des-
tinação correta das embalagens vazias de 
agrotóxicos, mostrando alguns produtos fei-
tos a partir da reciclagem deste material. A 
Secretaria seguindo a mesma linha expôs 
produtos produzidos a partir de materiais re-
ciclados, como o tetrapak (caixinha de leite), 
canetas bic, papelão, entre outros.

Camda participa do 1º Integração na cidade de Sagres

Foi realizada a implantação da Bio-fábrica 
de Microgeo na propriedade do cooperado 
André Albino Loro, da filial de Dourados, 
sob acompanhamento do elemento de cam-
po Tiago Tavone (Camda) e do ATV da Mi-
crobiol Junior. Na filial de Dourados já são 4 
cooperados que estão utilizando o Microgeo 
em suas propriedades sendo eles: Antônio 
João Ferreira, João Dorado Hidalgo, José Tar-
so Moro e o André Albino Loro, tendo uma 
previsão para atingir mais cooperados até o 
final deste ano.

Tecnologia

No campo só existe lugar para quem tem 
responsabilidade, compromisso e rentabi-
lidade. E visando essa exigência os nossos 
vendedores sempre estão se atualizando 
com as inovações tecnológicas do mercado. 
Assim o promotor das sementes Agroceres, 
Paulo Pastana, realizou um treinamento téc-
nico com toda a equipe de vendedores da 
filial de Araçatuba. 

Treinamento



INFORMATIVO

Novembro/2011Novembro/2011 Novembro/2011
Pa

rc
er

ia
s 

e 
Ev

en
to

s
8



Novembro/2011Novembro/2011 Novembro/2011
INFORMATIVO
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Lindo, belo, magnífico, esplêndido, mara-
vilhoso. Estes foram alguns dos adjetivos 
direcionados ao Mosaico Teatral de Araça-
tuba na noite de sua apresentação. Esse ano 
a troca de ingressos ocorreu em tempo re-
corde: em dois dias 90% dos convites foram 
trocados. Desta vez o responsável pelo es-
petáculo foi a Cia. Truks com a peça Cidade 
Azul.  A apresentação - realizada em Araça-
tuba através da parceria com as cooperativas 
Camda, Uniodonto,Crédicitrus, Coopbanc e 
Cobrac, além do apoio do Sescoop - contou 
com um público de 550 pessoas e isto resul-
tou em um enorme sucesso: a quantia de ar-
recadações foi bastante satisfatória - 1.300 

kg de alimentos não perecíveis. Os mesmos 
foram divididos entre as entidades Casa do 
Caminho e Assepae que, na ocasião, ressal-
taram a imensa importância do projeto.
SAIBA MAIS: Criado em 2001, o Mosaico 
Teatral tem como proposta circular espetácu-
los pelas cidades paulistas que possuem co-
operativas, a fim de ampliar o conhecimento 
cultural dos habitantes e difundir a prática 
e os princípios do cooperativismo. Além do 
Mosaico, o Sescoop desenvolve ações cul-
turais relacionadas à música, como a apre-
sentação da Banda Sinfônica do Conser-
vatório de Tatui, que esteve em Araçatuba 
em julho deste ano. 

Com a atividade foi arrecadado 1.300 kg de alimentos 
não perecíveis

As filiais da Camda das cidades de Dracena, Junqueirópolis e Presidente Prudente, junta-
mente com o RTV Rogério (Ourofino) visitaram as fábricas da referida empresa.
No primeiro dia da visita tiveram a oportunidade de conhecer a fábrica dos defensivos agrí-
colas na cidade de Uberaba/MG. À noite, participaram da Expoinel.
No outro dia foram até a fábrica de medicamentos veterinários em Cravinhos/SP - perto de Ri-
beirão Preto. Todos ficaram admirados com a estrutura, organização e com a valorização que 
dão aos funcionários que lá trabalham.
“Os cooperados se sentiram privilegiados por serem convidados para a visita e por saberem 
que a Camda trabalha com laboratórios idôneos e de qualidade”, finalizaram os gerentes da 
cooperativa.

A Nufarm, em parceria com a Camda - filial 
de Assis, promoveu no auditório da Assocana 
uma palestra sobre “Controle das principais 
pragas da cana-de-açúcar”. A atividade foi 
conduzida por Celso Luiz Silva, engenheiro 
agrônomo do Departamento de Desenvolvi-
mento da Nufarm e contou com a presença 
de fornecedores e usinas de Assis e região. 
Mais de 50 pessoas participaram da palestra.

Filiais e cooperados visitam fábricas da Ourofino Controle de pragas 
é tema de palestra
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Representantes Camda participam de atividade em Lins
Foi realizado em Lins no hotel Blue Tree o 
encontro dos ForPremium (Programa de For-
necedores Premium Bayer CropScience Cana-
de-açúcar). 
Estiveram presentes mais de 35 fornecedores 
da região de Araçatuba, Lençóis Paulista e 
São José do Rio Preto. Na ocasião os repre-
sentantes Camda Aparecido (filial Araçatuba) 
e Rodrigo (filial Lins) participaram do evento. 
O gerente de conta Camda, Adalberto Bozoli 
(Bayer) acompanhou todo o trabalho junta-
mente com sua equipe. 
Uma palestra sobre mercado foi proferida 
pelo prof. Luis Carlos Correa (Canaplan) onde 
abordou a principal praga do momento na 
cana-de-açúcar: a “cigarrinha”. A prof. drª Lei-
la Dinardo também explanou sobre a mesma, 
falando sobre seus danos e seu controle. 

Marco Cunha e Artur (representantes Du-
Pont) entregam o prêmio Mundo de Respeito 
devido a classificação da Camda ao diretor 
superintendente da cooperativa, Waldomiro 
Teixeira de Carvalho Jr.

A filial de Ourinhos comemorou mais um aniversário e com isso ocorreu um mês repleto de 
promoções com a participação dos cooperados. Foram feitos grandes negócios e também 
oferecido café da manhã junto com as empresas Ourofino, West Brasil (Mobil), Agener e 
Intervet. “Gostaríamos de agradecer a essas empresas e todos os nossos cooperados que nos 
prestigiaram no mês de aniversário”, finalizou Adauto, gerente da unidade.

Unidade de Ourinhos em festaPrêmio
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A Arysta LifeScience realizou no em Campo 
Grande o 1º Treinamento Técnico de Pasta-
gem da Arysta no MS juntamente com a co-
operativa Camda.  Estiveram presentes no 
evento, o gerente comercial Osmar Trautwein 
(Arysta), gerente de pastagens Ricardo Frugis 
(Arysta), RTC Tiago Silveira (Arysta), gerente 
geral de pecuária Maurício (Camda) e todos 
os gerentes das dez filiais da Camda/MS com 
suas equipes de venda. 
O treinamento técnico abordou os seguintes 
temas: “Identificação de plantas daninhas e 

1º Treinamento Técnico de Pastagem
métodos de controle” com o palestrante dr. 
Ivo Dutra; “Máquinas de pulverização em 
pastagem e mercado” apresentado por Edmur 
(empresa KO Máquinas) e “Tecnologia de 
aplicação em pastagem” com Fabiano Mota 
(Comam). “Este treinamento foi com o intuito 
de sanar as dúvidas técnicas que a equipe 
de vendas da Camda poderia ter. Esperamos 
ter contribuído para que toda a equipe tenha 
mais conhecimento técnico, ajudando assim 
nos argumentos para realização das negocia-
ções”, finalizou o gerente comercial Osmar. 

Funcionários da loja matriz juntamente com Raquel (representante Mobil) recebendo a bonificação da Campanha Mobil pelo bom desem-
penho das vendas durante o primeiro semestre de 2011. A filial de Macatuba também foi agraciada com esta premiação!
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Ótimas Ofertas

Ano 1986. Local de visitação: 
pátio filial Nova Andradina/MS; 
informações fone (67) 3441-9500 
– falar com Marcelo Rigolin

Ano 1977, trator marca Ford, pulve-
rizador acoplado modelo Alba super 
2000, cap. 2.000 l - marca Berthold, 
equipado com cabine climatizada 
marca Max. Local de visitação: pá-
tio central de logística Camda Ada-
mantina/SP; informações fone (18) 
3502.3030 – falar com Angelo

Colheitadeira modelo SLC 6200

Trator modelo 6.600

Mucuna Aná - Tratar com Clair Zerbini pelo fone (18) 3522.1552 – 
Adamantina/SP

Mudas de lichia impor. Austrália; novas variedades s/ sementes. Produz 
em clima quente. Seringueira RRIM 600, borbulhas, mudas e sementes. 
Tratar com Thales pelo fone (18) 9744.5050 / 3623.2513 - Araçatuba/SP

Ano 1986. Local de visitação: 
pátio filial Nova Andradina/MS; 
informações fone (67) 3441-9500 
– falar com Marcelo Rigolin

Colheitadeira modelo 1175

Semente

Lichia e seringueira 

Animais

Maquinários

Serviços

Venda de carneiros - reprodutores e matrizes raças Sta. Ines e Dorper; reprodutores  sangue Dorper com Sta. Ines; venda de ovelhas comum prenhas de Dorper. Venda de cordeiros para corte. 
Tratar com Fuad Eid Cunha pelo fone (18) 3647.1127/9791.3645 - sítio Rancho Alegre – Glicério/SP 
Venda de touros - venda de touros Nelore PO. Preços e condições especiais. Tratar com Laurindo, Ricardo ou Ana Maria Lima pelo fone (18) 3521.1578/9784.2006 - rancho Pingo de Leite – 
Adamantina/SP
Compra de Lã - compra de lã de ovinos. Tratar com Elias pelo fone (18) 3521.4038/9789.3290 – 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 Paulista/SP 
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 reprodução. Rebanho especializado em ovinocultura de corte. Tratar na Fazenda Pedra Azul pelo fone (18) 9751.5122 – Santópolis do Aguapeí/SP

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 Merino pelo fone (18) 3521.3113 – Adamantina/SP
Venda - um cobridor de cana DMB 2007. Tratar com Cláudio pelo fone (18) 9725.1842
Venda - secador rotativo para café e outros grãos PA, sem uso. Tratar com José Carlos Nistal pelo fone (18) 3652.4671 / 9714.6418 - Penápolis
Venda - trator MF 265, restaurado como novo e duas carretas (uma de 4 rodas) além de implementos. Tratar com Santo pelo fone (18) 9631.8135 – Adamantina/SP 
Venda - grade intermediária 48 discos Civemasa, calcareadeira, cobridor de cana DMB, cultivador 2 linhas c/ 2 jogos de discos e mancal à óleo DMB, sulcador 2 linhas c/ adubadeira DMB, 
cultivador c/ mancal a graxa, caminhão Volvo com prancha de 16 m; carreta canavieira semi-reboque. Tratar com Paulo pelo fone (14) 9771.0965 – Macatuba/SP
Venda - um arado 4 bacias Massey Ferguson e arado 3 bacias Tatu. Tratar com José Cesar pelo fone (14) 3268.1481 – Macatuba/SP
Venda - vagão forrageiro, marca Penha, modelo VF6000, valor R$ 9.800. Tratar com José Roberto pelo fone (18) 9775.4064 – Pamiltal/SP
Venda - duas plantadeiras marca Tatu (modelo novo e antigo) com dois carrinhos e disco duplo para plantio de amendoim; um terraciador; uma forrageira menta miti Robust 4 e uma calcareadeira 
de engate hidráulico. Tratar com Zinho Lotti pelo fone (18) 9721.7782 – Mariápolis/SP

CAC Engenharia  - georreferenciamento de imóveis rurais, projetos de loteamento, locações, avaliações, divisões, regularizações e retificações de áreas. Tratar com Cassio Aparecido de Carvalho 
(engenheiro agrimensor) pelo fone (18) 9718.6162 / 3622.5825 – Araçatuba/SP
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- Marcal e outros. Tratar com Orlando na Camda ou pelo fone (18) 3522.1180 - Adamantina/SP
Projetos - projetos ambientais, recuperação de área degradada, licenciamento ambiental, assessoria e implantação de sistema de gestão ambiental. Tratar com Valério H. Ferrari Peres pelo fone 
(18) 9714.1458 / 8109.5500 ou pelo e-mail valerio.peres@hotmail.com
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- NOVEMBRO -

3º SIMF - Simpósio Internacional sobre Melhoramento de Forrageiras
Local: hotel Zagaia Eco Resort – Bonito/MS
Informações: simf.cnpgc.embrapa.br/2011/
Data: de 7 a 11

XIII FIMAI e XIII SIMAI
Local: Auditório do Expo Center Norte – São Paulo/SP
Informações: www.fimai.com.br
Data: de 8 a 10

17º Treinamento em Suplementação para Bovinos de Corte a Pasto
Local: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba/SP
Informações: www.fealq.org.br
Data: de 8 a 10

Ficafe 2011
Local: Centro de Eventos – Jacarezinho/SP
Informações: www.ficafe.com.br
Data: 17 e 18

11º Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Álcool
Local: Grand Hyatt São Paulo – São Paulo/SP
Informações: www.conferencia.datagro.com.br
Data: 21 e 22

Dia
1 -
2 -
2 -
4 -
5 -
5 -
5 -
6 -
6 -
7 -
7 -
8 -
8 -
9 -
9 -
9 -

10 -
10 -
10 -
11 -
11 -
12 -
12 -
12 -
12 -
15 -
16 -
16 -
17 -
18 -
19 -
19 -
20 -
21 -
22 -
25 -
25 -
26 -
26 -
27 -
27 -
28 -
28 -
29 -
30 -
30 -

Nome
Alex Alves Martins ...........................................
Marcos de Souza Silva ...................................................... 
Solange Porto Marquezin .....................................................
Rafael Correa de Andrade ............................................... 
Wilian da Silva Serrano ..................................................    
Daniel Pinotti Milan ............................................................ 
Mariana Mori Auresco Alexandre ........................................ 
Aparecido Jose Barbosa ....................................................  
Victor Hugo Teixeira Simon ............................................
Edvaldo Andre Silva .............................................. 
Pamila Goncales Dadamo ...................................................   
Sebastiao Pedro ................................................. 
Edriana Queiroz F Severino ...............................................   
Renata Morale de Oliveira Cruz ............................
Maria Cristina Leal Martins ................................................ 
Alice Santina Brigatti Souza .................................................    
Ricardo dos Santos Matos ................................................... 
Gerusa Moraes S de Oliveira .........................................
Rafael Nunes Vargas ....................................................... 
Bruno Rossatti Garcia .....................................................  
Claudio Cesar Contieri ......................................................... 
Neriane Cristine Frota Villa ................................. 
Rodrigo Costa Vilhagra ..........................................
Osvaldir de Marchi ............................................................. 
Osmar Theodoro ................................................................. 
Anderson de Souza Araujo ............................................. 
Edinelson Higino Tavanti ....................................................... 
Fabio de Oliveira Bernardo ..................................
Luiz Augusto Amigo Gimenes .............................................. 
Rogerio Aparecido dos Reis ................................................ 
Irismar Eufrasio Fernandes ............................................. 
Diogo Disque de Souza .........................................    
Thiago de Almeida Marinho .............................................. 
Wilson Seidi Sato ...................................................
Cintia Santos Dias ..............................................................   
Jose Rodrigo Corte Nascimento ....................................
Clovis Ramazotti Junior .......................................................     
Juliana Virginia Mariano ................................................... 
Adriano Solfa Junior .........................................  
Paulo Junior Pereira ...............................................  
Ailton Zoti ............................................................ 
Gilmar Pereira Jardim ........................................ 
Paulo Cesar Ferreira da Silva ..............................................  
Fabiano Manoel de Sa ........................................................  
Rogerio Andrade ......................................................................  
Ana Maria Sobral Ribeiro .....................................................

Filiais
Ribas do Rio Pardo

Dracena
Matriz

Ourinhos
Dourados

Matriz
Matriz

Ceagesp
Penápolis

Andradina Loja
Matriz

Área Experimental
Iturama

Fáb. Andradina
Iturama
Matriz

Navirai
P.Prudente
Paranaiba
Dourados

Matriz
Café Adamantina

Campo Grande
Lavinia
Matriz

Penápolis
Assis

Nova Andradina
Matriz

Navirai
Araçatuba

Fáb. Andradina
Iturama

Fáb. Andradina
Iturama

Bataguassu
Matriz

Ceagesp
S.José do Rio Preto

Fáb. Andradina
Nova Andradina

Área Experimental
Navirai
Navirai

Lins
Matriz

ANIVERSARIANTES
Novembro/2011

O Informativo Camda deseja a todos um

Feliz Aniversário
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Atenção cooperados
Comunicamos que o Laboratório de Análises Agronômicas da Camda es-
tará de férias no período de 29/12/11 até 27/01/12. Estaremos recebendo 
amostras para análise somente até o dia 10/12/11 - lembrando que só 
serão analisadas amostras que estiverem no laboratório até a referida data. 
Receberemos amostras para análise novamente a partir do dia 30/01/12.
Agradecemos a todos por utilizar nosso laboratório e pela confiança de-
positada em nós.
Obrigada!
Maria Raquel D. Santos - Engenheira Agrônoma
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DICAS PARA SACAR DINHEIRO COM SEGURANÇA
- Procure sempre sacar seu dinheiro acompanhado de um familiar ou pessoa de confiança.
- Fique atento às pessoas à sua volta e evite locais com grandes aglomerações.
- Não empreste ou ceda seu cartão magnético e não deixe a senha junto com o cartão. Cuidado ao digitar sua senha nos caixas. Verifique se 
não tem ninguém olhando.
- Procure ajuda de um funcionário da agência devidamente identificado, caso você tenha dificuldade ao operar o caixa eletrônico. Não peça 
ajuda a desconhecidos.
- Faça somente pagamentos em dinheiro se o valor for pequeno. Evite sacar valores altos em espécie. Prefira sempre as transações eletrônicas 
que oferecem mais segurança, comodidade e eficiência. Exemplo: DOC, TED, transferência via telefone e internet.
- Se houver necessidade de fazer saques no período noturno, prefira caixas instalados em locais iluminados e movimentados. Exemplo: caixas 
eletrônicos em lojas de conveniência.
- Evite conversar com pessoas estranhas, dentro ou fora do banco, principalmente se o assunto for dinheiro.
- Nunca coloque seu dinheiro ou sua carteira em cima de balcões ou em locais fora do seu alcance.
- Confira o seu dinheiro enquanto ainda estiver no caixa. Separe somente o necessário em pequenas quantias.
- Em caso de desconfiar de alguém ou alguma atitude suspeita, procure o segurança do banco ou um policial militar.
- Tome cuidado com sua bolsa e carteira, não exiba ou retire o dinheiro em público.
- Ao sair do banco, olhe para todos os lados e veja se há pessoas esperando ou seguindo você.

(Fonte: www.meubolsoemdia.com.br)
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Cooperado 

Miguel Sapucaia Venâncio nasceu no dia 26 
de maio de 1955 na cidade de Anadia, Estado 
de Alagoas. Seus pais – João Elias Venâncio 

(in memorian) e Antônia Sapucaia – tiravam 
o sustento familiar da lavoura de algodão e 
milho. “Tínhamos uma vida muito difícil, mas 
com muita luta e trabalho, sempre consegui-
mos vencer”, disse. Miguel conta que aos 10 
anos de idade, seu pai veio a falecer e desta 
forma a estrutura familiar ficou bastante aba-
lada. “Ele era o esteio de nosso lar e sua perda 
foi complicada. Por isso, precisávamos de 
apoio e o restante de nossos parentes morava 
em Junqueirópolis, Estado de São Paulo. O 
mais rápido possível minha mãe buscou a aju-
da deles e nos mudamos para esta cidade – lo-
cal inclusive onde estou até hoje”, comentou.
No novo município Miguel – assim como 
toda família – logo buscou uma ocupação e 
se fincaram com a lida na terra. “Era isso que 
sabia fazer e continuei no mesmo caminho”. 
Inicialmente buscaram o café para trabalhar, 
pois nesta região era esta a cultura que re-

inava. Com o crescimento dos negócios e a 
dificuldade na venda devido a grande oferta, 
chegou o momento de buscar um auxílio. “E 
o lugar que encontrei isso foi a Camda. Muitos 
amigos me falavam da cooperativa e decidi 
então entrar nessa associação”. Isso ocorreu 
em 29 de abril de 1977.
Miguel permaneceu com os cafezais até o 
ano de 2001 e posteriormente investiu na 
pecuária. Ele conta, bastante satisfeito, dos 
benefícios que encontrou na Camda. “Aqui 
encontro tudo que existe de melhor. Tem 
preço e prazo que nenhum outro estabeleci-
mento possui. Isso é prova de que a união faz 
a força e hoje a força do campo está na coo-
perativa Camda”, finalizou.
Nós do informativo Camda prestamos esta sin-
gela homenagem a você, cooperado Miguel, 
que participou – e ainda continua ativo – de 
nossa trajetória.

Miguel Sapucaia Venâncio é casado com Josefa e desta união tiveram 3 filhos: Jorge, Genival e Roseli

Douglas Cordeiro nasceu na cidade de Ada-
mantina, Estado de São Paulo, no dia 17 de 
setembro. Começou a trabalhar muito cedo: 
aos 13 anos de idade foi engraxate, depois tra-
balhou em uma alfaiataria. Já aos 15, foi para 
roça em colheitas de algodão, amendoim, 
milho, tomate, cana-de-açúcar. Depois de al-
gum tempo passou a exercer serviços como 
servente de pedreiro no ramo de construção 
civil. Seu primeiro emprego com registro em 
carteira foi na firma PPT Construções e Co-
mércio Ltda. da cidade de São Paulo, onde fi-
cou por 2 meses. “Depois voltei a trabalhar in-
formalmente em construções”, comentou. No 
dia 29 de maio do mesmo ano ingressou na 
Prefeitura de Adamantina como servidor bra-
çal e transitou por diversos departamentos nas 
funções de auxiliar de escritório e escriturário. 
Após quase nove anos como servidor público, 
Douglas ficou algum tempo desempregado. 
“Arrumei um emprego temporário na Limpa-
dora Mirandópolis Ltda e nela permaneci até 
abril de 1996”, disse. 
Douglas conta que no dia 1º de dezembro 
daquele ano soube através de uma amiga que 
a Camda estava selecionando funcionários 
para trabalhar na área administrativa da ma-

Funcionário 

triz. “No dia seguinte me apresentei como 
candidato. Foi muito difícil, pois eram apenas 
duas vagas; mesmo assim acreditei e fiz a pro-
va. Após 10 dias fui chamado para entrevista 
feita na época pelo Toninho, Gumercindo e 
Waldomiro – era 12 de dezembro, quinta-
feira. Não acredito em superstição, mas sexta-
feira 13 foi um dia de sorte pra mim, pois foi 
exatamente nesta data que ingressei na famí-
lia Camda”, comentou.  Iniciou como auxiliar 
de cadastramento, crédito e cobrança; depois 
trabalhou como auxiliar administrativo e a 
partir de junho de 2011 passou a exercer a 
função de analista financeiro. “Desde que en-
trei na Camda, sempre trabalhei no setor de 
Contas a Receber, onde sou responsável por 
diversas funções, como baixas de títulos por 
banco em geral, conciliações, vinculações, 
autenticações, lançamentos diversos, con-
ferência de movimentos contábeis, cálculos 
financeiros, atendimento a cooperados e su-
porte às filiais”. Neste ano, Douglas - que é 
formado em Ciências Contábeis e atualmente 
faz curso de pós-graduação/MBA na área de 
Finanças, Controladoria e Auditoria – comple-
tará 15 anos de serviços prestados a coopera-
tiva. “Tenho orgulho em fazer parte desta que 

é uma das melhores e maiores cooperativas 
agrícolas do Brasil. Aqui temos incentivo, re-
conhecimento e ainda somos muito valorizados 
pela diretoria. Quero agradecer a Deus e toda a 
diretoria da Camda por ter me dado a oportuni-
dade e o privilégio de fazer parte desta respeitada 
cooperativa e em especial a Luci – gerente ad-
ministrativa – pois, durante quase 14 anos, tive 
o prazer e a honra de trabalhar e aprender muito 
com ela. Obrigado as minhas amigas de setor, a 
minha família e a todos aqueles que, direta ou 
indiretamente, me apoiaram nesta minha feliz 
caminhada”, finalizou.

Douglas Cordeiro é casado com Eunice Aparecida de Amorim Cordeiro
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