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25 de dezembro - Natal
Natal é a celebração do grande amor de 
Deus, o dia em que Deus nasceu no mundo, 
trazendo paz, luz, amor, esperança, uma 
nova aliança, uma nova vida. As primeiras 
comunidades cristãs não comemoravam o 
nascimento de Jesus. Somente a partir do ano 
350 o Natal começou a ser comemorado no 
dia 25 de dezembro. Em torno da escolha 
desta data há uma longa história. 
A comemoração do Natal de Jesus surgiu 
de um decreto. O Papa Júlio I decretou em 
350 que o nascimento de Cristo deveria ser 
comemorado no dia 25 de dezembro, substi-
tuindo a veneração ao Deus Sol pela adora-
ção ao Salvador Jesus Cristo. 
Muitos costumes pagãos até hoje fazem parte 
das comemorações do Natal, como enfeitar 
a porta de casa com guirlandas e acender ve-

las ao anoitecer, o que também está ligado 
ao culto do sol. 
A árvore de Natal é uma das tradições natali-
nas mais fortes. Na tradição cristã o pinheiro 
tornou-se a árvore do Natal. É costume en-
feitar o pinheiro de Natal com bolas, fitas, 
velas ou pequenas luzes pisca-piscas. De ar-
remate, uma estrela na ponta, lembrando a 
estrela de Belém. 
O hábito de trocar presentes no Natal também 
é bem antigo e está ligado à figura de Papai 
Noel, que tem uma origem curiosa. Seu nome 
era Nicolau e ele nasceu na cidade de Myra. 
Tinha o costume de presentear secretamente 
as três filhas de um homem muito pobre, todo 
dia 6 de dezembro. A data transferiu-se para o 
dia 25 e o costume de dar presentes se man-
teve. Depois que virou bispo e foi canoniza-

do, São Nicolau passou a usar roupas verme-
lhas, botas, cinto e um chapéu.
Outras curiosidades estão relacionadas com 
este dia 25 de dezembro. O calendário que 
adotamos hoje, por exemplo, foi o Papa 
Gregório XIII que decretou o seu uso através 
da Bula Papal “Inter Gravissimus” assinada 
em 24 de fevereiro de 1582. A proposta foi 
formulada por Aloysius Lilius, um físico na-
politano, e aprovada no Concílio de Trento 
(1545/1563). 
O que vale é celebrar este ato de amor: a 
época de Natal sempre esteve associada à 
generosidade, à esperança e ao sentimento 
fraterno. Nada melhor do que estar com a 
família e os amigos, aproveitar a ceia de Na-
tal, ouvir as músicas natalinas, lembrar das 
tradições e se confraternizar! 
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Estimulados pela alta rentabilidade da atual 
safra, os agricultores brasileiros devem refor-
çar investimentos na nova temporada e as 
consultorias já estimam consumo recorde de 
fertilizantes em 2011.
“A rentabilidade deste ano, a mais alta da 
história, aumenta a disponibilidade (de re-
cursos) para investimentos no pacote tec-
nológico”, afirmou o analista de mercado 
André Debastiani, da Agroconsult.
Segundo ele, dificuldades para compra e a-
bertura de novas áreas de cultivo, por conta 
de restrições ambientais, também leva produ-
tores a reforçar o investimento em adubação, 
com o objetivo de ampliar a produtividade. 
A consultoria estima um aumento de 5,6 por 
cento nas vendas de fertilizantes em 2011, 
para o recorde de 25,9 milhões de toneladas.
O recorde anterior é de 2007, quando as 
vendas totalizaram 24,6 milhões de tonela-

das - no ano passado, foram de 24,5 milhões, 
segundo a indústria.
“Para expandir área hoje não é muito fácil, 
ou o produtor faz pequenos negócios no en-
torno de sua área ou desloca para fronteiras 
no Mapito (acrônimo para Maranhão, Piauí e 
Tocantins)”, afirmou.
O investimento em tecnologia de produção, 
além do clima favorável, rendeu ao país alta 
produtividade nesta temporada, como apon-
ta levantamento da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), cuja estimativa é 
de produção recorde de grãos no Brasil em 
2010/11.
“O produtor já adubou mais nesta safra, que 
teve produtividade maior que o esperado. 
Há registros de até 80 sacas por hectare em 
algumas lavouras (de soja). Isso era impen-
sável há três anos”, observou Debastiani.

(Fonte: Reuters)

Exportação mundial de café na safra 2010/2011 é recorde

A exportação mundial no ano cafeeiro 
2010/2011 - que corresponde ao período 
de outubro de 2010 a setembro de 2011 - 
apresentou elevação de cerca de 9,4%, para 
103,1 milhões de sacas de 60 kg, em com-
paração com os 94,3 milhões de sacas no 
período anterior. O resultado corresponde a 
um volume histórico recorde, informa a Or-
ganização Internacional do Café (OIC).
No ano agrícola, que terminou em setembro 
passado, a exportação de café arábica to-
talizou 66,6 milhões de sacas, mais de 5,1 
milhões de sacas em comparação com o 
período anterior. O total exportado de café 

robusta foi de 36,6 milhões de sacas, 3,9 mi-
lhões de sacas a mais da safra antecedente. 
De acordo com os cálculos da OIC, o Bra-
sil embarcou 34,3 milhões de sacas de café 
arábica e robusta.
Em setembro passado, a exportação mundial 
apresentou queda de 14,5%, em compara-
ção ao mesmo mês de 2010. Foram embar-
cadas 7 milhões de sacas ante 8,24 milhões 
de sacas setembro do ano anterior. As ex-
portações brasileiras totalizaram quase 3 mi-
lhões de sacas, ante os 3,2 milhões de sacas 
em setembro de 2010. 

(Fonte: Mapa)

(Fonte: DCI)

Vendas aumentaram 9,4% entre outubro de 2010 e setembro de 2011

Altos preços do milho levam Estados a apostar na 2ª safra
Com os altos preços do milho registrados 
este ano, os produtores brasileiros devem 
apostar todas as suas fichas na segunda safra 
da cultura apesar de algumas reclamações 
de falta de sementes, principalmente nos 
estados do Mato Grosso e Paraná. No Mato 
Grosso, a expectativa é alcançar 8,9 milhões 
de toneladas no período 2011/2012, ante os 
7,1 milhões vistos no ano passado. Em Goiás 
e no Paraná a intenção é a mesma; a justi-
ficativa é a alta demanda pelo produto, e a 
renda obtida.
Já a produção de sementes de milho está em 
linha com a crescente demanda pelo produ-
to, segundo o presidente da Associação 
Brasileira de Sementes e Mudas (Abrasem), 

Narciso Barilon Neto. Ele garantiu que “os 
problemas de oferta de semente para a sa-

frinha de milho foram pontuais, pois há ofer-
ta para atender a todos”.
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Com planos de elevar o status de todo o 
território brasileiro para livre de aftosa sem 
vacinação até 2013, 19 estados finalizaram a 
segunda fase de imunização de seu rebanho 
de bovinos e bubalinos. Entretanto, alguns 
estados, como Minas Gerais e Goiás, já tra-

çam estudos para pedir ao Ministério da A-
gricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
o título de “livre da doença sem vacinação”.
Depois de Roraima, Rondônia e Amapá, 
que iniciaram a imunização de seu rebanho 
em meados de outubro, o Mapa estima que 
foram vacinados agora outros 160 milhões 
de cabeças nessa segunda etapa da cam-
panha nacional de vacinação contra a aftosa. 
“Em 2010 vacinamos cerca de 97,4% do re-
banho; na primeira etapa deste ano os índi-
ces saltaram para 97,7%, e queremos manter 
essa porcentagem subindo”, disse coordena-
dor do Programa Nacional de Erradicação e 
Prevenção da Febre Aftosa, do Mapa, Plínio 
Leite Lopes.
Tradicionalmente todos os estados, exceto 
Santa Catarina que é o único estado a deter 
o título de “livre sem vacinação”, imunizam 
todo o rebanho de bovinos e bubalinos nas 
duas etapas da campanha. Entretanto, este 
ano, na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Tocantins e no Distrito Fede-
ral apenas os animais com idade abaixo de 24 

meses foram imunizados. “Em breve Sergipe 
também entrará nesse grupo, que na primeira 
etapa vacina todos os animais, e na segunda, 
apenas os mais novos”, comentou Lopes.
Enquanto muitos estados ainda lutam para 
obter o status de livre da aftosa com vacina-
ção, outras regiões buscam um salto ainda 
maior: livrar-se da doença e da vacinação, a 
exemplo do estado catarinense. “Todos os es-
tados possuem a liberdade de pleitear junto 
ao Ministério, o status de livre sem vacina-
ção. Desde que sejam apresentadas as garan-
tias necessárias para pleitear isso. E essas ga-
rantias envolvem medidas de prevenção em 
torno da área total”, disse o coordenador do 
Mapa, Leite Lopes.
De acordo com ele, apesar de até o momento 
nenhum novo pedido de alteração do status 
ter chegado ao Mapa, a intenção do governo 
brasileiro é estimular as melhores práticas 
para isso. Em Goiás, onde o ultimo caso re-
gistrado da doença foi em meados de 1995, 
esse processo parece bastante adiantado.

(Fonte: DCI)

(Fonte: MilkPoint)

Enquanto o Brasil luta para erradicar a doença da totalidade de seu território, Minas 
Gerais e Goiás já se preparam para pedir o status de “livre sem vacina”

Estratégias para o período de transição visando potencializar o pico de lactação
A maior parte dos distúrbios metabólicos 
ocorre no período de transição (PT), por isso 
um bom manejo nesse período é fundamen-
tal. O animal passa por profundas transfor-
mações fisiológicas para se adaptar a uma 
nova lactação. Trata-se de um período crítico 
para a saúde, desempenho reprodutivo e 
rentabilidade das vacas leiteiras, especial-
mente, as mais produtivas.
Primeira metade do PT coincide com o 
período seco das vacas, que muitas vezes é 
negligenciado por técnicos e produtores, por 
ser um período em que as vacas não geram 
receita para a fazenda. Manejo das vacas se-
cas é fundamental, o descanso é necessário 
para recuperação do tecido mamário para a 
nova lactação.
Em muitas propriedades as vacas secas 
recebem alimentos de baixa qualidade, es-
pecialmente forragem, e são mantidas sem 
qualquer preocupação com conforto. Isso 
causa um impacto negativo grande sobre o 
desempenho desses animais.
Quanto mais produtiva a vaca, mais crítico 
é esse processo, e mais cuidadoso deve ser 
o manejo nessa fase. Um dos eventos mais 
importantes que ocorrem nesse período é a 
queda no consumo de matéria seca nos dias 
que antecedem o parto.
Queda no CMS é inevitável e acontece jus-

tamente quando a vaca passa a aumentar as 
suas exigências nutricionais, especialmente 
por energia, para atender às necessidades do 
feto e para dar início à produção do colostro 
e posteriormente leite.
A defasagem entre demanda e suprimentos 
nutricionais leva à mobilização de reservas 
corporais. Quanto maior o déficit nutricio-
nal, mais intensa a mobilização das reservas. 
Para minimizar esses problemas, o ponto 

mais importante é minimizar a queda na in-
gestão de nutrientes a partir do final do perío-
do seco. Quanto mais severa a queda no 
CMS pré-parto, maior o déficit nutricional no 
início da lactação. Assim, o foco do manejo 
das vacas no período de transição deve ser 
a redução nessa queda de consumo, que é 
inevitável, mas pode ser atenuada com boas 
práticas de manejo.

blogdomiolobaiano

neloreprimavera.com.br
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Estudos mostram novas evidências dos benefícios do café
Milhares de pessoas no mundo todo tomam 
ao menos uma xícara de café todo dia. E para 
a felicidade dessas pessoas, um novo estudo 
mostra que o café contém uma série de nu-
trientes (como o cálcio) assim como diversas 
substâncias ativas, como os polifenóis, que 
contribuem para a saúde. Determinar se es-
sas associações são causais, entretanto, re-
quer mais pesquisas.
Dois artigos – um de Kerstin Kempf, da Uni-
versidade de Dusseldorf, na Alemanha, e 
outro de Daniela Sartorelli, da Universidade 
de São Paulo – publicados no periódico The 
American Journal of Clinical Nutrition, tra-
zem dados que podem contribuir com infor-
mações adicionais sobre as potencialidades 
do café para a saúde. Mas ambos também 
dizem que é preciso entender melhor como 
funcionam os mecanismos biológicos dessa 
associação.
A pesquisa de Sartorelli fez uma correlação 
com o horário de tomada do café, após as 
refeições. As mulheres que consumiram café 
após o almoço tiveram risco 34% menor de 
ter diabete. A proteção não foi encontrada 
naquelas que tomaram café em outro mo-
mento. Versões cafeinadas ou não, com ou 
sem açúcar apresentaram os mesmos bene-

fícios. Importante dizer que 60% das mu-
lheres consumiam sem açúcar e, quando o 
adicionavam, era em quantidade bem menor 
do que aqui no Brasil, por exemplo. Uma 
das explicações possíveis é a menor absor-
ção de ferro, já que níveis de ferritina altos 
aumentam inflamação e levam à resistência 
à insulina. Já a pesquisa de Kempf avaliou 
o consumo de quatro xícaras de café coado 
por dia no primeiro mês e depois oito xícaras 
(cada uma com 150 ml) no segundo mês. Os 
pacientes apresentaram redução da inflama-
ção demonstrada por redução do colesterol 
total, aumento do HDL e aumento da adi-
ponectina, elemento anti-inflamatório pro-
duzido pelo organismo. Entretanto, não foi 
observada nenhuma modificação quanto aos 
valores de glicemia, apesar de ligeiro, mas 
não significativo, aumento na glicose.
Shelley McGuire, da Sociedade Americana 
de Nutrição, diz que os estudos somam-se 
a outros que podem confirmar os benefícios 
para a saúde de alguma dose de café diária. 
Para McGuire, estudos que foquem nos 
benefícios para a saúde de alimentos diários 
são importantes para melhorar a alimentação 
saudável e consciente. Com informações da 
American Society for Nutrition.

Com a safra chegando ao fim, a moagem de cana-de-açúcar nas usinas do Centro-Sul do Brasil – região que concentra a produção – chegou 
a 23,4 milhões de toneladas na primeira quinzena de outubro, segundo o balanço divulgado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica). O volume é 10,76% menor que o processado no mesmo período de 2010 e 36,39% inferior ao alcançado na última quinzena de 
setembro. No acumulado do ano, foram moídos 436,54 milhões de toneladas. De acordo com o diretor técnico da Unica, Antonio de Padua 
Rodrigues, a queda no ritmo de produção é reflexo do encerramento da safra em 46 das 214 usinas do Centro-Sul. Desde o início da safra 
foram produzidos 18 bilhões de litros de etanol (11,1 bilhões de hidratado e 7,09 bilhões de anidro). A redução na colheita afeta também a 
produção de açúcar e dificulta o cumprimento de contratos pelo setor. 

Moagem brasileira de cana cai 10%
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Data de fundação: 16 de dezembro de 2008 
Endereço: Rua Osaka, 39 

e-mail: navirai@camda.com.br 
telefone: (67) 3409.4400

A Camda investiu no Estado do Mato Grosso do Sul, permitindo maior rapidez e melhores resultados nos processos de beneficiamento da 
cana e o repasse dos insumos, além de estar próximo ao cooperado pecuarista. Desta forma, em 16 de dezembro de 2008 inaugurou uma 
filial na cidade de Naviraí. É a cooperativa dando ao homem do campo o impulso que ele precisa para produzir cada vez mais e melhor, 
sempre. Atualmente, a unidade conta com 11 funcionários.

Filial de Naviraí
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A empresa MSD Saúde Animal, antiga In-
tervet, em parceria com a Camda, minis-
trou uma palestra aos cooperados pecuaris-
tas com o tema “Perspectivas do mercado 
para pecuária de corte”. Na ocasião conta-
mos também com a presença de Carlos Al-
berto Tolentino (Cacá) - gerente de negócio 
pecuária Camda - falando sobre a campanha 
de vacinação e o preparo da cooperativa em 
termos de condições de atendimento aos 
cooperados. Para finalizar, a MSD lançou 
uma promoção aos produtores presentes.

Palestra sobre gestão sanitária em Aquidauana
Em parceria com a Agener a unidade Camda 
de Aquidauana promoveu uma palestra so-
bre Gestão Sanitária, proferida pelo gerente 
de negócios Agener, André Circhia Cardoso. 
Na ocasião, ele destacou a importância da 
vermifugação nas diferentes épocas do ano.
Participaram do evento a equipe Camda de 
Aquidauana; gerente pecuária MS Mauricio 
Cyrino e vários cooperados. O evento ocor-
reu em uma tradicional churrascaria, onde 
foi servido um jantar aos convidados.

Camda e Ourofino realizam treinamento sobre manejo reprodutivo

A filial de Bataguassu, em parceria com a Ourofino, realizou um treinamento técnico sobre manejo reprodutivo (IATF) em duas propriedades. 
Primeiramente foi na fazenda Segredo onde acompanhado pelo médico veterinário José Eduardo, dr. Evandro e Jairo (ambos Ouro Fino) 
abordaram as técnicas da inseminação junto aos funcionários. 
No outro dia foi a vez da equipe da fazenda Recanto receber o treinamento. Na ocasião, Geraldo e Jorge (representando a referida proprie-
dade) ofereceram um churrasco aos presentes no final da atividade. Além de funcionários da fazenda, participaram também do treinamento 
alguns médicos veterinários da região.

Fazenda Segredo Fazenda Recanto
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Mais um plantio comemorativo ocorre em parceria com projeto Mata Viva
Em continuidade ao avanço do programa 
Mata Viva junto às propriedades rurais em 
seu processo de readequação ambiental, 
aconteceu na usina Dracena, um evento 
com o plantio de 1.000 mudas com o apoio 
da Camda. Deste o início deste ano foi ini-
ciado o projeto neste cooperado de grande 
importância, juntamente com o Emerson 
Coutinho (coord. restauração ambiental - 
Mata Viva) e a cooperativa. 
Já ocorrido em outras cidades, o programa 
chega à região de Dracena após beneficiar 
outras sete propriedades de cooperados da 
Camda.
A ideia deste evento foi reforçar a importân-
cia da conscientização ambiental, onde a 
usina Dracena convidou alunos das escolas 
da região para participarem deste plantio 
comemorativo. Mais de 100 crianças esti-
veram presentes na ação.
“Nós da cooperativa nos sentimos lisonjea-
dos pela oportunidade de conscientizar nos-
sos cooperados no desenvolvimento de uma 
agricultura sustentável”, disse Marcelo, ge-
rente da filial. 

Ciclo de palestras com Plinio Nastari chega ao final em Lençóis Paulista
O município de Lençóis Paulista foi o local 
escolhido para encerrar o ciclo de palestras 
promovido pela Camda com o presidente da 
Datagro, Plinio Nastari. A filial da referida ci-
dade levou para cerca de 130 convidados – 
entre cooperados e autoridades – uma palestra 
com o tema “Avaliação de mercado: açúcar e 
etanol irão garantir quais níveis de renda aos 
produtores de cana no médio e longo prazos?”. 
Seguindo um cronograma de atividades, após a 
abertura realizada pelo gerente da filial, André 
Ustulim, o diretor superintendente da Camda, 
Waldomiro Teixeira de Carvalho Jr., agradeceu 
aos presentes a participação e explanou sobre 
a ação da cooperativa na região. Na sequên-
cia, Plínio deu início a sua atividade onde os 
participantes interagiram e sanaram dúvidas 
sobre o mercado de cana.
O evento ocorreu no Humaitá Hall e finalizan-

do a atividade um jantar foi oferecido a todos 
os participantes ao som da dupla João Marcio 

e Gabriel. Confira mais fotos do evento no site 
www.camda.com.br.

A Ourofino realizou na unidade Camda de Dracena uma manhã de negócios aos cooperados, onde tivemos várias promoções de vendas!Negócios
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Café da manhã na filial 
de Dracena em parceria 
com a Agener União. Na 
ocasião, ocorreram pro-
moções!

Parceria

Treinamento Camda e Ourofino na fazenda Conquista
A Camda juntamente com a Ourofino, acom-
panhou mais um evento de trabalho, desta vez 
na fazenda Conquista localizada no município 
de Pirajuí, especialista na criação do rebanho 
Guzerá. O treinamento de funcionários foi re-
alizado na fazenda, tendo as explanações do 
técnico João (Ourofino). O assunto abordado 
foi o manejo de nascimento até a desmama 
em bezerros em campo. “A importância de se 
fazer esse treinamento é esclarecer dúvidas e 
passar informações as pessoas que lidam dire-
tamente com o rebanho, além de proporcionar 
um ótimo relacionamento entre funcionários, 
administradores e os técnicos de campo. Agra-
decemos o veterinário Rafael, administrador da 
fazenda, pela oportunidade e estreitamento que 
propuseram para a realização do evento Camda 
e Ourofino”, finalizou Rodrigo, gerente da filial.

Mais uma campanha de vacinação se foi e a Camda junto com o laboratório Agener promoveu muitas novidades aos cooperados. Desta vez foi na 
filial de Lins, onde tivemos um belo café da manhã com vários negócios em andamento e proporcionando a confiança e a parceria dos cooperados 
perante aos produtos Agener. Houve muita movimentação e a presença da equipe Agener (João Neto e Eduardo) assim como colaboradores.

Campanha de aftosa na filial de Lins
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Coleta itinerante na filial de Presidente Prudente
Foi realizada na filial de Presidente Prudente 
uma coleta itinerante das embalagens vazias 
de defensivos agrícolas.
As embalagens trazidas pelos cooperados 
foram recebidas durante um dia todo por 
funcionários devidamente treinados e utili-
zando EPI, onde conferiam todas as embala-
gens, observando se estavam tríplice-lavadas 
e perfuradas o fundo. Cerca de 30 coopera-
dos fizeram a devolução, totalizando 3.500 
embalagens entre laváveis-lavadas e não 
laváveis.
A empresa Milenia incentivou a ação, com 
café da manhã e da tarde para todos os coo-
perados e funcionários da filial.
A Camda agradece a todos os cooperados 
que fazem a sua parte colaborando com o 
meio ambiente e com a saúde humana.

A unidade de Londrina realizou em parce-
ria com a Arysta LifeScience uma palestra na 
cidade de Rolândia, para um público de 30 
pessoas, aproximadamente. Na ocasião, o pa-
lestrante foi o gerente de usinas da Camda, 
José Valter, que abordou como tema a sistem-
atização de plantio e inovações para controle 
de plantas daninhas. “Essas atividades repas-
sam informações de grande valia aos nossos 
coo-perados. Sempre buscamos enriquecer o 
conhecimento daqueles que participam da 
Camda, assim como os futuros associados”, 
finalizou o gerente da filial, Juarez.

Sistematização de plantio é tema de palestra em Rolândia

A filial de Aquidauana junto à Mobil realizou um dia de negócios onde foi ofe-
recido um café da manhã aos cooperados e treinamento técnico sobre lubrifican-
tes aos funcionários da unidade

Treinamento técnico ministrado pela representante Raquel (Mobil) juntamente 
com os funcionários e gerente da filial de Santa Fé do Sul

Café da manhã
Treinamento
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Ocorreu na cidade de Jaguapitã, através 
da unidade Camda de Londrina, uma 
palestra voltada ao ramo pecuário. A 
atividade se desenvolveu em parceria 
com a Ourofino através do supervisor 
técnico Ingo Aron Mello que explanou 
sobre estratégias para um controle sani-
tário lucrativo. Cerca de 50 pessoas par-
ticiparam da palestra.

Unidade de Londrina realiza palestra voltada ao ramo pecuário

A cooperativa Camda - filial Coxim promoveu 
palestra sobre a importância e controle de endo 
e ectoparasitas.
A atividade foi realizada na pecuária Novo Hor-
izonte (grupo responsável Marfrig) do coope-
rado Marcos Antonio Molina em parceria com 
a Ourofino - representada pelo Jairo. Estiveram 
presentes no evento funcionários e encarrega-
dos dos setores de produção da propriedade. Na 
ocasião participaram da ação, assim como os 
demais: Américo Tonial gerente da filial; Jairo, 
representante Ourofino; Alessandro Negrine ad-
ministrador; José da Paz gerente da propriedade 
e Wender Rondon, vendedor externo da filial.

Foi realizada na filial de Naviraí uma palestra em parceria com Basf. Na ocasião, representantes de usinas, destilarias e fornecedores assisti-
ram a uma explanação ministrada pelo profº Jamil Constantino que abordou sobre “posicionamento e controle de herbicidas em pré e pós 
emergência”. Logo após foi servido um jantar aos convidados presentes. Cerca de 35 pessoas participaram da ação.

Ocorreu uma noite de negócios na filial de Na-
viraí, em parceria com o laboratório Ourofino. 
Na ocasião cooperados e convidados puderam 
conhecer o portfólio OF com foco no “controle 
estratégico de verminose” e o lançamento da 
campanha Master LP aos presentes no evento. 
“Queremos agradecer mais uma vez a parceria 
da Ourofino nesta campanha de aftosa e a to-
dos os convidados presentes nesta atividade”, 
finalizou o gerente Murilo. 

Cooperativa promove mais um evento em parceria com Ourofino

Palestra ocorre em Coxim

Noite de negócios na unidade de Naviraí
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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 - 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
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Simpósio Sobre Fruticultura Tropical
Local: Depto de Ciências dos Alimentos ESALQ – Piracicaba/SP
Informações: www.fealq.org.br
Data: 1º e 2

Manejo do solo e controle alternativo de pragas (teórico)
Local: Parque da Água Branca – São Paulo/SP
Informações: www.aao.org.br
Data: 3

Classificação e Análise de Grãos
Local: Sede do CENTREINAR – Viçosa/MG
Informações: www.centreinar.org.br
Data: de 5 a 9

9º Treinamento Avançado em Nutrição de Bovinos
Local: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba/SP
Informações: www.fealq.org.br
Data: de 6 a 8

VII Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA)
Local: Centro de Convenções – Fortaleza/CE
Informações: www.cbagroecologia.org
Data: de 12 a 16

Dia
1 -
2 -
2 -
3 -
4 -
7 -
8 -
8 -
8 -
9 -
9 -

10 -
10 -
11 -
14 -
14 -
15 -
15 -
16 -
16 -
18 -
18 -
19 -
19 -
19 -
19 -
20 -
20 -
21 -
21 -
21 -
21 -
21 -
22 -
22 -
23 -
25 -
25 -
25 -
25 -
25 -
26 -
26 -
27 -
28 -
28 -
28 -
29 -
31 -

Nome
Celio Isalino Cardoso .............................................          
Luiz Fernando Menin ........................................................... 
Paulo Rogerio Estilino .........................................................       
Jorge Luis dos Santos ..........................................................    
Caio Cezar Gil de Oliveira .....................................................      
Moises Dionisio .....................................................            
Hilton Canola Fernandes .....................................................  
Michele Martins Blini ........................................................... 
Madalena Rosario Pereira .................................             
Angela Maria Martins ..........................................................   
Carlos Eduardo de M Corso ..........................................  
Marli Aparecida O Dantas ...................................................  
Fernando de Oliveira .............................................     
Adriana Rodrigues P Herrera ............................................... 
Antonio Goncalves Rosa ................................................ 
Carlos Roberto da Cruz ......................................................      
Claudia de Araujo Claudiano ..................................   
Luis Willian de Souza ......................................................       
Washington Arlindo Saleme ...................................     
Wanderley de Paula Rodrigues ..............................  
Juliana Cristina Ronca ..........................................................       
Rubia Tais Meneguetti.......................................................... 
Rosana Batista de Oliveira .....................................................  
Cristiano Zlatic Vargas ......................................................            
Carlos Henrique A Nunes .....................................            
Carlos Alberto da Silva ..........................................         
Marco Antonio Torrezan .................................................             
Elisandra M de Andrade ..............................................                    
Odair Marcos Fiorentini ....................................................... 
Arcelino Joaquim da Silva .........................................................    
Josinei Carvalho .....................................................               
Luis Cangirao ....................................................................       
Antonio Carlos Basso ..............................................................              
Suely Aparecida P Alegreti ......................................  
Anibagil Jose Mendes .....................................................            
Paulo Roberto Nunes da Cruz ...........................................  
Angelo Natalino Dall A Rugoni ...........................................  
Claudio Aparecido Ghedini .................................................     
Claudemir Natalino Ferrarezi ........................................      
Mario Goncalves da Costa ......................................   
Marcos Garute .......................................................         
Valmir Goncalves dos Santos .................................   
Paulo Reginaldo de O Hidalgo .......................................       
Alessandro Bechara ..........................................................     
Danilo de Paulo Santana ........................................................            
Rodrigo Alexandre de Souza ....................................................     
Marli Ribeiro dos Santos Lima ......................................        
Mateus Furtado Bachega ................................................               
Mireli Ueda Brigatti .............................................................     

Filiais
Loja Andradina

Matriz
Lavinia
Lavinia

Assis
Fáb. Andradina

Matriz
Matriz

Area Experimental
Matriz

Loja Matriz
Matriz

Campo Grande
Matriz

Araçatuba
Lavinia

Pres. Prudente
Ourinhos

Campo Grande
Fáb. Andradina

Matriz
Matriz

Assis
Dracena

Nova Andradina
Fáb. Andradina

Penápolis
Aquidauana

Matriz
Jau

Loja Andradina
Ceagesp

Café
Junqueiropolis

Penápolis
Ceagesp

Matriz
Matriz

Pacaembu
Junqueiropolis

Fab. Andradina
Campo Grande

Penapolis
Ceagesp

Assis
Lins

Lençóis Pta
Araçatuba

Matriz

ANIVERSARIANTES
Dezembro/2011

Feliz Aniversário
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DICAS PARA USAR BEM O 13º SALÁRIO

Chegou a hora de decidir o que fazer com o 13º salário, um dinheiro muito bem-vindo numa época tão cheia de despesas. A vontade que se tem 
é de gastar tudo em um monte de coisas, desde presentes até pequenos luxos. Porém, os especialistas em finanças pessoais são unânimes: para 
quem está endividado, a melhor destinação deste dinheiro é pagar as dívidas. Mesmo que não seja possível quitar todas elas, escolha primeiro 
as que tem os juros mais altos, como as do cheque especial, de financeiras e dos créditos rotativos de cartões de loja e de crédito. Se não tiver 
dívidas para pagar, ou se sobrou algum dinheiro, antes de sair gastando, é bom lembrar que janeiro é o mês que devemos pagar IPVA, IPTU, 
matrícula, uniforme e material escolar, entre outras despesas.  O foco principal é evitar dívidas, portanto não devemos usar o 13º salário como 
entrada para pagamento de um bem e financiar o restante. O 13º salário pode contribuir muito para a saúde do nosso bolso, basta sabermos 
usá-lo com sabedoria e cautela, lembrando sempre que nunca é tarde para começar a investir no futuro, seja na compra de um bem de maior 
valor ou para reforçar a aposentadoria (Fonte: economia.uol.com.br)
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Cooperado 

João Ferreira da Silva nasceu em Ibiajara - comar-
ca de Piatã, no Estado da Bahia, em 9 de junho 
de 1937. Vindo de uma família humilde e bas-
tante numerosa (eram 9 irmãos ao todo), sempre 
batalhou junto aos seus pais - José Antonio da 
Silva (in memorian) e Ana Maria de Oliveira (in 
memorian) - em busca de um ideal. “Hoje, ana-
lisando toda trajetória da minha vida, me orgulho 

de minha história”, comentou.
João relatou que em 1940 seus familiares parti-
ram da Bahia a procura de novos rumos. “Fomos 
até Bom Jesus da Lapa a cavalo e um pouco a 
pé. Depois, com uma embarcação a vapor, che-
gamos a Minas Gerais e de lá, seguimos até São 
Paulo de trem, onde permanecemos por 3 dias 
na imigração”, relatou.
O destino que seguiram depois foi para o mu-
nicípio de Pompéia, onde adquiriram 5 alqueires 
para começar os trabalhos com arroz e algodão. 
“Inicialmente tivemos muita luta, pois essa região 
era de mata fechada e desbravamos as terras para 
mexer com a lavoura. Meu pai veio a falecer 5 
anos após nossa mudança, mas nos deixou com 
27 alqueires e algumas cabeças de gado. Ele foi 
um herói e nos ensinou os verdadeiros valores da 
vida”. No ano de 1946, partiram para Quintana 
onde lidavam com lavoura de café, amendoim, 
algodão e milho. E neste local realizou seus es-
tudos. “Sempre fui muito interessado em apren-
der. O conhecimento exercita a mente”, disse. 
Após 10 anos, João e mais 3 irmãos (Miguidonio, 
Avelino e José) foram para a cidade de Mariá-
polis, no bairro Quebra Coco, onde adquiriram 

uma propriedade - como sócios - para lidar com 
cereais e gado. Neste tempo, já focado e estabi-
lizado como agricultor, a Camda ingressou no 
dia-a-dia da família Ferreira. “Me apresentaram 
a cooperativa e como estava diretamente ligada 
aos meus negócios, me associei e passei a comer-
cializar o café através da Camda” – isso ocorreu 
em 11 de agosto de 1977 (sua matrícula é de nº° 
2.475). Com a lavoura prosperando, os irmãos 
decidiram encerrar a sociedade.  “Ficamos juntos 
por 25 anos e depois cada um comprou sua terra. 
Eu adquiri, também, uma máquina de benefício 
de amendoim na época, a Máquina Ferreira, que 
inclusive tenho até hoje, mas já sem atividade”.
Atualmente, João Ferreira está com o foco volta-
do à pecuária e tem, inclusive, propriedade em 
outros Estados. Perguntado sobre sua relação 
com a cooperativa, ele foi bastante direto: “Se es-
tou aqui até os dias de hoje, é porque fui muito 
bem recebido”. “Aqui na Camda tenho amigos 
e com eles faço bons negócios. Só tenho a agra-
decer esta parceria”, finalizou.
Nós do informativo Camda prestamos esta sin-
gela homenagem a você, João, por participar de 
nossa trajetória!

João Ferreira da Silva é casado com Ivanilde; desta união tiveram 3 filhos: Ailton, 
Anésio e João Ferreira da Silva Filho

Sandra Patrícia Cardoso Gatto nasceu no dia 3 
de fevereiro na cidade de Dracena, Estado de 
São Paulo e neste município está até os dias 
de hoje. Realizou seus estudos fundamentais e 
durante este período, já procurava uma ocupa-
ção. “Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade 
como babá. Buscava uma profissão e sempre 
pensei no meu sucesso profissional”, disse.
Desta forma, exerceu seus serviços no programa 
Pequeno Trabalhador por 1 ano e posteriormente, 
iniciou na função de auxiliar odontológico em 
uma clínica. “Esta foi uma ótima oportunidade e 
aprendi muito neste local. Logo após alguns me-
ses, já era secretária de todos os profissionais da 
clínica”, comentou Patrícia.
Mas ela ainda procurava mais algum desafio e no 
meio desta empreitada surgiu a oportunidade de 
trabalhar na Camda. “Na época estava no con-
sultório e comentei com um dos profissionais (dr. 
Arnon) - que inclusive é cooperado - que gostaria 
de provar novas oportunidades pois já estava no 
local há 4 anos e meio. Foi quando ele comentou 
sobre a Camda e fui arriscar uma vaga”.

Funcionário 

Desta forma, após 6 meses que Patrícia havia 
levado o currículo até a cooperativa, veio a pro-
posta para uma entrevista. “Quem me avaliou 
foi o Anibal (gerente naquele tempo) e logo 
comecei a trabalhar”, recordou.
Isso aconteceu em 2 de janeiro de 1997 e Patrí-
cia foi contratada para trabalhar na seção de 
confecções (ainda existente na loja), mas sem-
pre que era necessário, auxiliava na parte de 
escritório. Com isso, adquiriu experiência nos 
trabalhos administrativos e após poucos meses 
como funcionária, passou a exercer a função de 
auxiliar do caixa.
Atualmente trabalhando como auxiliar admi-
nistrativa, Patrícia é responsável pelo cadastro, 
recebimento, controle de entrada de notas fis-
cais e os demais procedimentos compatíveis a 
função.
Neste ano ela completou 14 anos de serviços 
prestados à Camda, sempre com dedicação. 
“Apesar de nascida no interior do Estado, esta 
é uma empresa que vem se destacando em âm-
bito nacional no setor agropecuário. Ganhou 

força e fez parcerias importantes, fortalecendo 
ainda mais a posição de umas das maiores co-
operativas do nosso país. Por isso que tenho 
orgulho de fazer parte do quadro de colabora-
dores da Camda”. 
“A cooperativa ultrapassou crises e mesmo as-
sim continua crescendo. Sempre muito bem ad-
ministrada, pretendo continuar crescendo junto 
com a Camda”, finalizou.

Sandra Patrícia Cardoso Gatto é casada com Walter Luiz e deste relacionamento possui uma filha, Manuela
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