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1º de janeiro - Dia Mundial da Paz
Toda nova era suscita nos homens expec-
tativas e temores, mas, sobretudo esperan-
ças de virem a experimentar relações mais 
justas e fraternas. Ou seja, baseadas na par-
tilha, na comunhão e em um espírito mais 
cooperativo. 
Confraternização, aliás, é bem isso: é equilí-
brio. É paz. As duas juntas - paz e confrater-
nização - seguem paralelas e de mãos dadas 
com o amor universal.

Obviamente que guerras e disputas existi-
ram, existem e certamente vão continuar 
existindo no mundo. Não é fácil a aceitação 
das diferenças, principalmente quando vêm 
acompanhadas de antigos e arraigados ódios.
Muitas nações ainda lutam entre si. Às vezes, 
que ironia, em nome de Deus, deuses ou de-
usas. Aquilo que deveria unir, um sentimento 
de obediência e respeito ao Criador e, por-
tanto, às coisas criadas, acaba sendo motivo 

de desunião, de desamor, de não confrater-
nização.
Importante, portanto, que no Dia Mundial 
da Confraternização Universal e da Paz a 
humanidade como um todo se veja, se enx-
ergue como um único e absoluto caminho 
para a paz e cada homem, cada mulher, cada 
criança se esforce para assumir um compro-
misso com esse caminho. E que venha 2012 
com muitas colheitas e realizações!
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O Departamento de Café da Sociedade Ru-
ral Brasileira (SRB) acredita, assim como es-
pecialistas do mercado, que nos próximos 
10 anos os consumidores mundiais do grão 
demandarão um adicional de 30 milhões de 
sacas/ano. A informação, considerando o 
mercado doméstico, é ratificada pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Café (Abic) 
em sua pesquisa anual sobre as tendências 
de consumo de café, que revela um cresci-
mento constante nos últimos anos. De 2009 
para 2010, o incremento foi na ordem de 
4%. A previsão para 2011 foi de um aumento 
de aproximadamente 5%, podendo chegar 
ao volume de 20,27 milhões de sacas. Para 
o diretor do departamento da SRB, Luiz 
Marcos Suplicy Hafers, mesmo com as tur-
bulências financeiras atuais e possíveis nos 
próximos anos, acredita-se que a entrada de 
novos consumidores no mercado, principal-
mente nas economias emergentes asiáticas 
- em função da continua elevação de renda 
e da emulação de hábitos ocidentais de con-
sumo -, gerará este incremento. “Também 
nos demais países produtores, sem tradição 

de consumo de café, se observa importante 
aumento da demanda”, ressalta. Esse cenário 
é interessante para o Brasil, maior produtor 
de café do mundo. A questão, porém, segun-
do os integrantes do Departamento de Café 
da Sociedade Rural Brasileira é que, apesar 
de o país ter potencial para suprir parte sig-
nificativa da demanda adicional, é crescente 
o consenso de que o aumento da produção 
em 2012 não será suficiente para abastecer o 
mercado dos próximos dois a três anos, dada 
a drástica diminuição dos estoques da safra 
atual. Além disso, existe a preocupação com 
os altos custos de produção, principalmente 
por conta da elevação do componente mão-
de-obra, que tirou grande parte da competi-
tividade nacional. “Isto nos leva a crer que 
os segmentos com maior probabilidade de 
suprir o aumento de produção devem ser a 
cafeicultura familiar, com menores custos em 
decorrência de encargos sociais e tributação 
mais baixos, e os produtores com poten-
cial de expansão em áreas mecanizáveis”, 
comenta Hafers. Para mais informações, 
acesse: www.srb.org.br. 

(Fonte: DCI)

Para especialistas, próxima safra terá preços menores
O agronegócio brasileiro deve mesmo sentir 
um pequeno impacto gerado pela crise euro-
peia em 2012, dada a expectativa de retração 
da demanda internacional por commodities 
agrícolas, que acarretará a queda dos preços 
dos grãos. A afirmação foi feita durante a 44ª 
reunião do Conselho Superior do Agronegó-
cio (Cosag) ligado a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp). A crise finan-
ceira vivida pela Europa em 2011 deve mexer 
com o mercado agrícola mundial neste ano, 
afetando a demanda por commodities e re-
duzindo os ganhos dos produtores do campo. 
Outro fator para a redução dos ganhos são 

os custos de produção, que devem se manter 
elevados. Entretanto, a palavra de ordem do 
setor no Brasil é otimismo, já que, apesar da 
queda esperada dos preços, 2012 deve gerar 
a segunda melhor renda ao produtor dos últi-
mos anos. “Apesar da expectativa de queda 
de preço das commodities, a renda agrícola 
de 2012 ainda estará em patamares muito al-
tos. É provável que tenhamos nos grãos a se-
gunda melhor rentabilidade dos últimos anos, 
só perdendo para 2011. Ou seja, em 2012 o 
produtor terá uma renda menor que este ano, 
ou a segunda melhor renda dos últimos anos”, 
avaliou André Pessoa, sócio-diretor da empre-

sa Agroconsult, durante apresentação a repre-
sentantes de todas as cadeias do agronegócio 
brasileiro. Pessoa contou que essa retração 
da demanda também ajudará os principais 
países produtores de grãos a recuperar seus 
estoques, que seguiam reduzidos desde 2008. 
“Do ponto de vista dos fundamentos, a crise 
traz uma consequência que é começar a con-
taminar a demanda no mundo, não só na Eu-
ropa, mas com reflexos em outras regiões. Em 
tese, a demanda já está um pouco mais fraca, 
o que gera a possibilidade de recomposição 
dos estoques em países produtores”, disse ele.
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) alterou um detalhe da regra 
que determina o uso de anabolizantes em bo-
vinos de abate. Pela legislação anterior – de-
scrita na Instrução Normativa nº 10, de 27 de 
abril de 2001 – qualquer substância utilizada 
para fins de crescimento e ganho de peso, até 
mesmo um grão de soja usado na alimentação 
dos animais, poderia ser classificada como 
anabolizante e, portanto, proibida.
A Instrução Normativa nº 55, publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) no dia 2 de 
dezembro de 2011, corrige essa determina-
ção. A IN mantém facultativa a aplicação 
de hormônios ou assemelhados para fins 
terapêuticos e reprodutivos, como sincroni-
zação do cio de vacas e transferência de em-
briões, entre outras atividades.
Segundo o diretor do Departamento de Fis-
calização de Insumos Pecuários do Mapa, 
Ricardo Pamplona, a alteração tem como fi-
nalidade aprimorar o texto e esclarecer a reg-
ra. Pamplona salienta que os produtos per-

mitidos não acarretarão riscos para a saúde 
humana, pois se tratam de produtos de uso 
pontual e não contínuo.
Permanece proibida a importação, a 
produção, a comercialização e o uso de sub-
stâncias naturais ou sintéticas, com atividade 
anabolizante hormonal, para engordar os 
animais. A fiscalização caberá ao Departa-
mento de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (Dipoa) do Ministério da Agricultura. 
Os animais com presença comprovada de 
anabolizantes hormonais serão identificados 
e não poderão ser movimentados por um 
período de seis meses.
Também segue proibido o uso dos anabo-
lizantes do grupo estilbeno (Hexestrol, 
Dienestrol e Dietilestilbestrol). Caso seja 
comprovada a presença de alguma dessas 
substâncias no laudo laboratorial, os bovinos 
serão abatidos compulsoriamente, no prazo 
máximo de 15 dias, contados a partir da 
data de notificação. As carcaças dos animais 
sacrificados não poderão ser destinadas ao 

nelorebrasil.blogspot.com

Biotecnologia desenvolve novo método de vacinar gado
Cientistas ingleses do Conselho de Pesqui-
sas de Biotecnologia e Ciências Biológicas 
(BBSRC, na sigla em inglês) desenvolvem 
uma técnica que utiliza um parasita do gado 
– que vive nele, mas não oferece riscos a 
sua saúde – para levar medicamentos para a 
sua corrente sanguínea. O método consiste 
em inserir o material genético da vacina no 
DNA do parasita para que ele entre em con-
tato com o sangue do hospedeiro e libere 
pequenas quantidades de vacina ao longo 
do tempo. 
O tratamento poderá oferecer resistência por 
longo tempo contra doenças como a febre 

aftosa, a tuberculose bovina, entre outras. 
Os cientistas afirmam que a técnica também 
pode ser adaptada para levar medicamentos 
que atuam contra outras doenças comuns ao 
gado. 
Segundo o pesquisador líder do projeto, 
Keith Matthews, da Escola de Ciências Bi-
ológicas da Universidade de Edimburgo, o 
método tem potencial para prevenir muitas 
doenças. “Essa abordagem na proteção de 
animais é um exemplo de como anos de pes-
quisa podem levar ao desenvolvimento de 
um produto economicamente viável.” 

(Fonte: CIB)

Segundo OIE peste bovina é erradicada da Terra
A peste bovina, uma das doenças mais ter-
ríveis da história da humanidade e que du-
rante anos dizimou rebanhos inteiros, foi “er-
radicada da superfície da Terra”, anunciou a 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, 
na sigla em inglês).
As nações da OIE adotaram uma resolução 
que reconhece oficialmente que os 198 
países e territórios mundiais onde a popu-
lação animal era suscetível à doença estão 
“livres da enfermidade”.
Conhecida na Europa desde a época do 
Império Romano, a peste bovina, que não 
atinge diretamente o ser humano, dizimou 
milhares de cabeças de gado, matando em 

algumas épocas rebanhos inteiros de bovi-
nos e bubalinos e causando fome nas regiões 
por onde passava.
O descobrimento de uma vacina eficaz, em 
1957, permitiu o início do processo de er-
radicação do mal.
“É um momento de muito orgulho na história 
da nossa profissão”, comemorou Bill Tay-
lor, especialista em saúde animal durante a 
79ª reunião da OIE. Taylor coordenou um 
relatório que detalha as fases finais do pro-
cesso de erradicação da doença, projeto de-
senvolvido em parceria com a Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO).

consumo humano ou animal, e deverão ser 
incineradas.

www.ojornal.net

brahman-santaluzia.blogspot.com



Janeiro/2012Janeiro/2012 Janeiro/2012
INFORMATIVO

A
gr

ic
ul

tu
ra

5

Arroz, feijão e café são os itens mais consumidos pelos brasileiros
Arroz, feijão e café são itens garantidos na 
mesa dos brasileiros. A Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares (POF), apresentada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostra que esses são os produtos mais consumi-
dos diariamente pela população. De acordo 
com o levantamento, os entrevistados con-
somem, em média, por dia, mais de 182 gramas 
(g) de feijão, 160g de arroz e 215 mililitros (ml) 
de café (solução). “O brasileiro toma de seis a 
sete copinhos de café por dia”, segundo André 
Martins, pesquisador do instituto.
Também estão na relação de itens preferidos 
pela população na hora de se alimentar o pão 
de sal e a carne bovina, que foram consumidos 
por 63% e 48,7% dos entrevistados, no primeiro 
dia de pesquisa, respectivamente.
Os brasileiros da região Centro-Oeste do país 
são os que mais consomem arroz (consumo mé-
dio per capita de 195,4g), carne bovina (88,1g) 
e leite integral (45,4g). No Sudeste, o consumo 
de feijão (218,1g) teve destaque, assim como o 

da batata-inglesa (23,2g) e do iogurte, que tam-
bém são preferências no Sul do país.
A pesquisa do IBGE também mostra que alguns 
itens são mais característicos de determinadas 
regiões. No Norte, por exemplo, são comuns 
as preparações à base de leite, como o mingau, 
cujo consumo entre os nortistas é muito supe-
rior do que entre a população do Sul e Centro-
Oeste. Outro destaque entre as preferências do 
paladar da população do Norte é o peixe fresco 
e suas preparações, consumidos em porções 
médias diárias de 95g, e o açaí, que é con-
sumido em média em quantidade equivalente a 
28,4g diárias e quase que exclusivamente nessa 
região.
Entre todas as diferenças alimentares do Norte e 
as outras regiões brasileiras, a farinha de mandi-
oca lidera as variações de preferência. Enquanto 
no Norte, 40% da população consomem dia-
riamente o produto, em porções médias diárias 
equivalentes a 46,2g, no Sul, Sudeste e Centro-
Oeste, apenas 5% dos entrevistados disseram 

Campo Limpo destina mais de 32 mil t de embalagens vazias no Brasil
O Sistema Campo Limpo (logística reversa de 
embalagens vazias de agrotóxicos), formado 
por agricultores, fabricantes - estes repre-
sentados pelo Instituto Nacional de Proces-
samento de Embalagens Vazias (inpEV)-, ca-
nais de distribuição e com apoio do poder 
público, encaminhou para o destino ambien-
talmente correto, entre janeiro e novembro 
de 2011, 32.167 toneladas de embalagens 
vazias de agrotóxicos. Esse volume repre-
senta um crescimento de 10% em relação 
ao mesmo período de 2010. Somente em 
novembro foram retiradas 2.377 toneladas 
de embalagens vazias do campo, sendo que 
97% desse material foi encaminhado para a 
reciclagem e 3% para incineração. 
De acordo com o inpEV, 14 Estados apresen-
taram crescimento no volume destinado. Os 

maiores destaques foram na Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e São Paulo, que juntos correspondem a 
73% do volume total destinado em todo o 
país em 2011. 
Em 14 de dezembro de 2011, o inpEV com-
pletou dez anos de fundação. Nesse período, 
mais de 200 mil toneladas foram retiradas do 
meio ambiente, por meio da integração de 
todos os elos da cadeia. 
Atualmente, o sistema opera em 25 Estados 
e no Distrito Federal com 421 unidades de 
recebimento. Os resultados alcançados pelo 
Sistema Campo Limpo colocam o Brasil na 
posição de referência mundial sobre o as-
sunto, ao destinar percentualmente mais em-
balagens plásticas do que os países que pos-
suem sistemas semelhantes.

comer todos os dias esse tipo de farinha.
“Já se sabe que o consumo de farinha é tradicio-
nal no Norte e Nordeste. Só não tínhamos uma 
medida de quanto. Assim como esperávamos o 
consumo alto de chás no Sul. Se observarmos 
o consumo de chás, o Sul desponta totalmente 
em relação a outras regiões”, avaliou Martins. O 
consumo médio per capita de chá na região Sul 
chega a 147,6 mililitros diários.

Área plantada em SP deve crescer 5,9%, a 1,32 milhão de hectares
O primeiro levantamento da safra agrícola 
2011/2012, considerando as sete principais 
culturas de verão de São Paulo, prevê uma 
área plantada de 1,32 milhão de hectares, alta 
de 5,9% ante o total da safra passada, de 1,24 
milhão de hectares.
A informação foi divulgada pelo Instituto de 
Economia Agrícola (IEA), por meio de informa-
ções de técnicos da Secretaria de Agricultura 
dos 645 municípios do estado.
O principal destaque ficou com o algodão, 
cuja área cultivada deve crescer 54,2% entre 
2010/2011 e 2011/2012, de 17,8 mil hectares 
para 26,5 mil hectares. O plantio de milho 

deve ocupar uma área de 548,5 mil hectares, 
alta de 7,6%, e o de soja deve chegar a 532,34 
mil hectares, aumento de apenas 2,5% entre 
os períodos. A área com feijão das águas em 
2011/2012 deve ser de 76,18 mil hectares, au-
mento de 6,1% ante 2010/2011; a de amen-
doim das águas crescerá 2,8%, para 66 mil ha, 
e a de arroz será 5,4% maior, com 22,57 mil 
hectares. O IEA estimou ainda que a área com 
batata das águas irá crescer 28,8% no estado 
em 2011/2012, para 10,23 mil hectares, alta 
que representará uma retomada do cultivo do 
tubérculo depois de queda acentuada na safra 
passada.
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Data de fundação: 10 de janeiro de 2008
Endereço: Avenida Marcelino Pires, 5.285 

e-mail: dourados@camda.com.br 
telefone:  (67) 3416-4900

Atendendo os anseios de seu crescente número de 
cooperados da região, a Camda inaugurou em 2008 
suas instalações em Dourados. Em busca de ofer-
ecer uma ampla linha de produtos e serviços aos 
agropecuaristas da região - sempre com a orienta-
ção e acompanhamento de engenheiros agrônomos, 
médicos veterinários, zootecnistas e técnicos agrí-
colas - a Camda investiu em mais uma unidade no 
Mato Grosso do Sul com o intuito de proporcionar 
melhores opções para o agronegócio de seus coop-
erados. Atualmente a unidade tem 11 funcionários 
atuando para o bem-estar dos associados.

Filial Dourados

Data de fundação: 18 de janeiro de 2002
Endereço: Rua Dom Pedro II, 870 

e-mail: lins@camda.com.br 
telefone:  (14) 3533-5800

A Camda estabeleceu sua filial em Lins em 2002, 
atendendo às reivindicações dos produtores rurais 
que se ressentiam da falta de uma cooperativa atu-
ante, que fornecesse aos produtores da região as-
sistência técnica qualificada e presente no campo, 
além de produtos de qualidade e de boa procedên-
cia. Com uma política de participação ativa na 
comunidade e sintonia entre a administração, fun-
cionários e os cooperados, a Camda consolidou seu 
sucesso em toda região, sendo apontada como ex-
emplo de parceria que produz resultados positivos 
aos agricultores e pecuaristas. Hoje 13 funcionários 
trabalham na filial de Lins.

Filial Lins

Data de fundação: 19 de janeiro de 1973
Endereço: Av. 7 de Setembro, 982 

e-mail: junqueiropolis@camda.com.br 
telefone: (18) 3841-9440

A Camda instalou-se em Junqueirópolis em 1973, 
com o objetivo de receber o café plantado na 
região. Com o tempo, a filial diversificou suas ativi-
dades e hoje a lavoura de cana-de-açúcar é a princi-
pal cultura atendida pela cooperativa, além do café 
e da pecuária da região. Todos os seus cooperados 
recebem a melhor assistência técnica e condições 
especiais de crédito para financiamento de máqui-
nas e insumos. Esse relacionamento de parceria, 
aliado à qualificação dos funcionários e ao equilí-
brio entre os setores agrícola e pecuário, garante o 
constante crescimento dos produtores da região e o 
sucesso da Camda. A filial de Junqueirópolis conta 
com 11 funcionários.

Filial Junqueirópolis
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A Camda - matriz em parceria com a DuPont 
realizou o projeto DuPont na Escola no mu-
nicípio de Adamantina. Este projeto destina-
se a filhos de produtores rurais e tem como 
objetivo promover os conceitos de cresci-
mento sustentável da atividade agrícola, ci-
dadania, conscientização preservacionista e 
segurança na aplicação de defensivos agrí-
colas, tendo como multiplicador este público 
infanto-juvenil.
Após instruções teóricas sobre o assunto, é 
realizado um concurso de redação e desenho 
entre os alunos, onde os melhores são premi-
ados. E desta forma, a finalização do projeto 
culminou na entrega de câmeras digitais (2º e 
3º colocados) aos alunos Matheus Chumann 
(Emef Navarro de Andrade) e Vitória Lemos 
(Emef Eurico Leite) e um notebook a  Nae-
mah Barochello (Emef Teruyo Kikuta) 1º co-
locada no concurso - esta última escola rece-
beu um computador devido a classificação 
obtida em destaque pela estudante.
Marco Cunha e Artur Pereira (representantes 
da DuPont) juntamente com Roberta Marchi-
oti e Giuliano da Matta (ambos colaboradores 
Camda) realizaram a cerimônia de entrega que 
contou com a presença de diretores, professo-
ras e representantes da Secretaria de Educação.

A Corplast – Comércio de Produtos Recic-
láveis LTDA-ME em parceria com o inpEV, 
inaugurou no município de Mirandópolis o 
posto de recebimento de embalagens vazias 
de agrotóxicos (filial). Este, por sua vez, será 
gerenciado pela Central de Recebimento de 
Bilac (Corplast). A Camda também sempre 
preocupada com os impactos causados ao 
meio ambiente, principalmente com o des-
carte indevido das embalagens, conveniou-
se ao posto de Mirandópolis, facilitando as-
sim, a destinação correta das embalagens dos 
cooperados da filial de Andradina e região.
A Corplast - gerida por Claudio Cortez - é a 
central de recebimento de embalagens va-
zias a qual recebe embalagens do posto de 
recebimento de Adamantina, e também, di-
retamente de cooperados e outros postos. Lá 
as embalagens são inspecionadas, separadas 
por tipo de plástico, prensadas e direciona-
das a reciclagem ou incineração em locais 
licenciados pelos órgãos responsáveis. 
A Camda incentiva e agradece a iniciativa da 
Central de Recebimento de Bilac – Corplast.

Camda realiza mais um convênio com 
posto de recebimento de embalagens

Camda e DuPont finalizam projeto em Adamantina



INFORMATIVO

Janeiro/2012Janeiro/2012 Janeiro/2012
Pa

rc
er

ia
s 

e 
Ev

en
to

s
8

Osvaldo Kunio Matsuda (dir. presidente Camda), Aramis Moutinho Jr. (superintendente Sescoop-SP), Roberta Mar-
chioti (jornalista Camda) e Gumercindo Fernandes da Silva (dir. secretário Camda)

2º Prêmio Comunicação Cooperativa 
é entregue a funcionária da Camda
Criado pelo Sescoop/SP o Prêmio Comunica-
ção Cooperativa visa valorizar o trabalho dos 
comunicadores de cooperativas do Estado de 
São Paulo. Nesta edição o prêmio recebeu 
444 inscrições, distribuídas em 340 pautas, 
49 reportagens e 55 projetos de comunica-
ção e marketing. 
No julgamento realizado por experientes 
profissionais de comunicação e marketing, 
além dos critérios estabelecidos, levou-se em 
conta a inovação e a novidade (importante 
registrar que a comissão decidiu premiar so-
mente trabalhos que alcançaram como mé-
dia, no mínimo, nota 7).
Desta forma, a funcionária da Camda, Rober-
ta Marchioti, esteve dentre este seleto grupo 
que se destacou, sendo vencedora da cat-
egoria pauta com um trabalho relacionado 
ao Mosaico Teatral. “O trabalho da comuni-
cação dentro de uma cooperativa é de fun-
damental importância e através deste prêmio 
desenvolvido pelo Sescoop, os profissionais 
que desenvolvem esta função tiveram seu re-
conhecimento”, finalizou Roberta. 
A entrega do troféu a referida profissional foi 
realizada pelo superintendente do Sescoop-
SP, Aramis Moutinho Jr., acompanhada por 
Osvaldo Kunio Matsuda (dir. presidente 
Camda) e Gumercindo Fernandes da Silva 
(dir. secretário Camda).

Foi realizado em Araçatuba mais um Tour ForPremium da Bayer CropScience. Este evento 
contou com a participação do consultor de plantas daninhas, Marcos Kuva. Na ocasião, 
ocorreu uma prévia em sala e depois a campo apresentaram “in loco” os resultados do 
herbicida Provence no quebra lombo, na soqueira e em área de plantio. As áreas visitadas 
foram do condomínio agrícola de Guararapes - fornecedor Fabio Gotardi. Os participantes fi-
caram satisfeitos com os resultados visualizados e puderam expor suas ideias e sugestões. “O 
programa ForPremium tem como objetivo o relacionamento e transferência de tecnologia”, 
disse o RTV responsável da Bayer, Adalberto Bózoli. Nesta atividade estiveram presentes as 
filiais da Camda de Araçatuba (representadas por Cido e Mateus) e de Penápolis (através de 
Marcos Torrezan).

Dia de campo ocorre em Araçatuba
Treinamento técnico sobre uso obrigatório de 
EPI, riscos trabalhistas e de saúde e diferen-
ciação dos EPI Protect/Syngenta existentes 
no mercado. Estes foram os assuntos aborda-
dos junto aos cooperados e funcionários da 
filial de Bataguassu. A atividade ocorreu na 
própria filial através de Mario Abe.

Uso de EPI
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O Dia de Ação de Vendas Mobil ocorreu 
na filial de Assis com a vendedora Raquel 
Werner. Na ocasião foi oferecido um café 
da manhã que se estendeu por todo dia. Os 
cooperados que adquiriram lubrificantes na 
referida data, ganharam brindes. A mesma 
atividade também aconteceu na filial de São 
José do Rio Preto

Promoção

A Camda juntamente com a Dow realizou 
uma palestra técnica no auditório da Assoca-
na em Assis onde o assunto foi o lançamento 
do Herbicida Coact para a cultura da cana.
Durante o evento foi abordado o controle de 
plantas daninhas, ministrado pelo consultor 
Marcelo Boschiero, seguido pela apresenta-
ção do produto realizada pelo funcionário 
da Dow Agrosciences Caio Carvalho com 
apoio do RTV Gastão de Luca. O evento 
contou com a participação dos associados e 
técnicos da Assocana (fornecedores), depar-
tamento técnico do Grupo Zilor e da repre-
sentante do departamento técnico da usina 
Nova América Tarumã.
“Queremos agradecer a todas as usinas, des-
tilarias e fornecedores da região e um agra-
decimento especial a Assocana de Assis, ao 
seu presidente Sylvio Ribeiro Junior, gerente 
Flavio Teixeira, aos seus técnicos e todos os 
seus colaboradores.  Em nome de toda nossa 
filial desejamos a todos nossos cooperados 
que tenham um 2012 com muita saúde e 
prosperidade”, finalizou Edinelson, gerente 
da unidade Camda/Assis.

Filial de Assis promove mais uma palestra sobre cana

Marcelo Boschiero (consultor da Agroanalítica), Matheus (RTV Camda), Caio Carvalho (Dow), Gastão (RTV Dow), 
Edinelson (gerente filial) e Luis Claudio (RTV Camda)

Foi realizado em Campo Grande o lançamento e treinamento técnico do herbicida Coact 
para a cultura da cana-de-açúcar no Estado de Mato Grosso do Sul.
Estiveram como palestrantes pela empresa Dow Agrosciences os seguintes profissionais: João 
Braga, Caio Carvalho e Gastão Fernando de Luca Junior. Já pela Camda estiveram presentes 
os seguintes colaboradores: José Roberto Domingues, gerentes de negócios agrícolas/MS; 
além do gerente de Dourados, Anderson Francisco de Oliveira e os vendedores externos Al-
lan Carlos (Nova Andradina), Osmar Modesto (Paranaíba), André Felipe (Campo Grande) e 
Ricardo dos Santos (Naviraí).
O treinamento durou cerca de três horas sendo que foram apresentadas todas as qualidades 
do produto e discutidas as situações para uma boa aplicabilidade no campo. 

Treinamento técnico ocorre em Campo Grande

Assis

Rio Preto
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A Camda juntamente com a Syngenta real-
izou um treinamento teórico na filial de Jun-
queirópolis onde reuniu equipes de outras 
unidades da cooperativa (Adamantina, Pa-
caembu e Dracena) para abordar tratos cult-
urais, fitossanitários e a importância de uma 
sequência de tratamentos.
A parte prática ocorreu na propriedade do 
cooperado José Carazatto, onde com o uso 
de produtos há alguns anos, notou a dife-
rença da lavoura em qualidade e produção. 
Nessa ocasião foi feito a regulagem de seu 
equipamento para a aplicação. 
“O objetivo da Syngenta é qualificar o quadro 
técnico de seus distribuidores para extrair o 
maior potencial produtivo da lavoura de 
café, aproveitando o mercado favorável”, 
disse Marcelo Targino (ATV Syngenta).

Treinamento é realizado em Junqueirópolis

Foi realizado na filial de Penápolis um trein-
amento técnico sobre segurança do trabalho 
ministrado pelo assistente técnico Adriano 
(Dow), com a presença de aproximadamente 
90 funcionários do grupo Ruffatto e equipe 
Camda de Penápolis. Para aplicação da ativi-
dade separaram a turma em dois grupos - um 
pela manhã e outro a tarde - onde foi abor-
dada a importância do uso de EPI, o manejo 
correto da aplicação de defensivos, a im-
portância da devolução de embalagens as-
sim como a tríplice lavagem e colocação de 
embalagens plásticas em bags de devolução. 
A Camda agradece a parceria da Dow e Gru-
po Ruffatto pelo importante evento realiza-
do, levando conhecimento aos cooperados e 
funcionários da Camda. 

Segurança no trabalho é tema de palestra

Adriano (Dow), funcionários do grupo Ruffatto, Beto (Camda) e Anibal (gerente filial)

Foi realizada pela filial de Dracena uma palestra sobre reprodução bovina com o tema IATF. 
“Este é um ótimo método para melhorar a genética do rebanho, diminuir a estação de monta e 
aumentar o índice de prenhes”, disse o gerente da unidade, Marcelo. A atividade ocorreu com 
o cooperado Silvio Perez e contou com a presença do Marfrig e Valter (veterinário). No decor-
rer da ação houve sorteio de brindes aos participantes, finalizando com uma confraternização.  

IATF é tema de palestra

A unidade Camda de Coromandel realizou 
uma palestra aos fornecedores de cana da 
associação de Araporã apresentando a coop-
erativa aos presentes. Na ocasião, em parce-
ria com a Microgeo, ocorreu um treinamento 
técnico sobre adubação biológica. Cerca de 
50 pessoas participaram da atividade.

Palestra MG
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A cooperativa Camda, filial Coxim/MS, pro-
moveu parceria em um dia de campo de 
seringueira, com palestras técnicas sobre o 
mercado e cultivo de seringa.
A atividade foi realizada na chácara Re-
canto Alegre do cooperado Ezio Aparecido 
Rezende, em parceria com a Camda. O 1º 
Dia de Campo de Seringueira, na cidade de 
Pedro Gomes reuniu aproximadamente 60 
produtores da região norte do Estado; estes 
foram apresentados à cooperativa Camda 
pelo vendedor Rafael Centenaro (Camda 
Coxim). Também estiveram presentes pes-
quisadores da Michelin Brasil, onde minis-
traram palestras técnicas sobre o mercado 
e cultivo de seringa na região e no Brasil. 
Fechando o ciclo de palestras, ocorreu uma 
confraternização. “É a cooperativa Camda se 
mostrando solícita, incentivando os coopera-
dos da região para a consciência ambiental”, 
finalizou Americo, gerente da filial.

1º Dia de Campo de Seringueira ocorre em Coxim

Foi realizado o I Fórum de Agricultura Sus-
tentável de Brotas pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural (Comder), no Sin-
dicato Rural da cidade, em parceria com a 
Camda – filial de Jaú e demais empresas. 
O evento reuniu produtores rurais e profis-
sionais ligados ao setor do município e região, 
com palestras que abordaram os seguintes 
temas: Cenário presente e futuro das prin-
cipais cadeias produtivas desenvolvidas no 
município com o dr. Marco Antônio Cone-
jero (Pricewaterhouse Coopers Contadores 
Públicos Ltda.); Importância do agronegócio 
para pequenos municípios do Estado de São 
Paulo com o eng. agr. Ivan Wedekin (BM&F/
BOVESPA); Mudanças climáticas no Brasil e 
as influências em nossa região com dr. Lin-
coln Muniz Alves (INPE) e Apresentação das 
linhas de crédito agrícola disponíveis com 

Fórum de Agricultura Sustentável

Ricardo Nonino Mendonça. 
O espaço do Sindicato também foi aproveitado para exposição das empresas patrocinadoras 
do evento, onde a Camda montou um stand para apresentar aos participantes seus produtos 
e serviços. 

Veterinários mexicanos do laboratório Lapisa 
visitaram a Camda intermediados pelo labo-
ratório Formilvet - que os representa no Brasil 
- parceiro da cooperativa.
Na ocasião  estiveram em reunião com diretor 
de vendas/marketing da Camda, Laercio Vechi-
atto, para saber sobre o funcionamento de uma 
cooperativa ligada a pecuária de corte. Tam-
bém tiveram a oportunidade de ver de perto 
a estrutura de uma fazenda de corte, esta feita 

Camda recebe visita de veterinários mexicanos

juntamente com o gerente da filial de Presidente Prudente, Edson de Matos Pessoa, em visita 
realizada na fazenda Negrinha de propriedade do cooperado Haroldo de Sá Quartin Barbosa.
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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 de reprodutores - venda permanente de reprodutores e de matrizes da raça Dorper, fêmeas 1/2 sangue Dorper/Santa inês. Tratar com Marcelo pelo fone (17) 9104.4004 - Potirendaba/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 - secador de café semi-novo, marca d”Andrea, capacidade 150 sacos. Tratar com José pelo fone (18) 3356.6629/9731.9552 – Echaporã/SP
Venda - 1 Fiat Doblô 1.8 flex, completa 7 lugares, prata, ano 2007/08, KM 110.000 e 1 Strada 1.4 fire flex, cabine simples, básica, branca, ano 2006/07, KM 199.000. Tratar com Paulo pelo fone 
(18) 9612.0179 – Adamantina/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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Feliz Ano Novo! Ano de muitas conquistas
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Curso de Manejo Nutricional de Gado de Leite (Alimentos e Alimentação)
Local: Fazenda Escola CPT – Viçosa/MG
Informações: www.cptcursospresenciais.com.br
Data: de 8 a 10

Curso de Ecologia de Paisagem aplicada a diagnósticos ambientais
Local: Sede do Ipê, rod. D. Pedro I, KM 47 - Nazaré Paulista/SP
Informações: www.ipe.org.br
Data: de 14 a 17

Treinamento técnico Protect EPI
Local: Filial Camda – Três Lagoas/MS
Informações: (67) 3509.1800 – falar com Luiz Gustavo
Data: 17

14º Itaipu Rural Show
Local: Centro de Treinamento, BR 282, km 280 - Pinhalzinho/SC
Informações: www.itaipururalshow.com.br
Data: de 25 a 28

II Curso de Atualização em Inspeção Sanitária de POA e Defesa Sanitária Animal 
Local: Unesp/FCAV – Jaboticabal/SP
Informações: www.funep.org.br/eventos
Data: de 27/1 a 26/5

Dia
1 -
2 -
3 -
4 -
4 -
4 -
4 -
5 -
6 -
7 -
7 -
8 -
8 -
8 -

10 -
11 -
11 -
12 -
15 -
15 -
17 -
18 -
18 -
20 -
20 -
20 -
21 -
24 -
28 -
28 -
29 -
29 -
30 -

Nome
Maria Olimpia L. dos Santos ..........................................                
Bruno Vasconcelos Silva ......................................................  
Daniel Mariano da Silva ................................................     
Ailton de Ataide ................................................................   
Andre Batista dos Santos ........................................             
Ezer Paxman Padim Pereira .................................       
Arlete Sampaio dos Santos .................................................   
Vinicius Lopes Francisco ..............................................                 
Fernando Vinicius Bressan ............................................   
Triciara Pinto Alves ........................................................        
Christian William N. da Silva .................................    
Rodrigo Parnaiba da Silva ....................................................    
Mauricio Pedro da C. Junior .................................         
Wesley Oliveira Escobar ...............................................
Paulo Rodrigo Antunes .................................................     
Leonardo Marini...................................................................   
Gimely Claro Pereira .....................................................                
Cibele Lindomar de A. da Costa ..........................................
Valdir Vieira de Araujo .......................................................      
Andre Luis Cassoni Paloni ...................................................   
Donizette Aparecido Ferreira .............................................  
Daniela Gabani ..............................................................  
Alexandre da Rosa Lopes ............................................     
Ronaldo Arantes Goncalves .....................................................  
Flavio Dourado Calado ...................................................          
Wesley Goncalves de Deus ..........................................        
Marlene Vieira de Arruda .................................................    
Ana Rita Cadete da Silva .........................................         
Livia Rodrigues Miguel ........................................................     
Thiago de Lima Rodrigues .........................................................  
Franciele Esse ......................................................................                 
Edson Leite ................................................................................                 
Marcos Roberto Carrinho Correa ...........................           
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Feliz Ano Novo! Ano de muitas conquistas

O Informativo Camda

deseja a todos um

Feliz Aniversário
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COMO ENCERRAR UMA CONTA BANCÁRIA
Ignorar, abandonar ou deixar de movimentar a sua conta corrente não é a mesma coisa que pedir o seu encerramento. Algumas pessoas ainda 
se confundem com essa prática que, se feita de modo errado, pode gerar problemas financeiros futuros. Isso porque se não for realizado esse 
processo  de  encerramento, as tarifas de serviços podem continuar a ser cobradas.
 - Depois de 90 dias sem movimentação, o banco envia uma notificação para lembrá-lo da situação pendente e as tarifas só deixam de ser co-
bradas se gerarem saldo devedor na conta.
 - Depois de seis meses sem movimentação, o banco suspende a cobrança de tarifas e encargos sobre o saldo devedor eventualmente formado 
na conta. Ele pode manter a conta paralisada sem encerramento ou enviar de novo uma notificação, dando um prazo de 30 dias corridos para 
a reativação da conta.
 - Caso não entre em contato, sua conta corrente pode ser fechada e, se tiver saldo negativo, o banco pode cobrá-lo por qualquer das vias nor-
mais de cobrança (judicial ou extrajudicial).
Para evitar constrangimentos, existe um procedimento simples que pede o encerramento da conta sem complicação ou possíveis problemas 
futuros: 
1 - Leve uma declaração por escrito (que pode ser um formulário fornecido pela instituição) com a sua assinatura a qualquer agência do seu 
banco. No caso de conta conjunta, todos os titulares (ou seus representantes legais) precisam assinar.
2 - O banco deve emitir um protocolo dessa solicitação e um demonstrativo das obrigações que você precisa cumprir para que a conta possa 
ser encerrada. Nesse momento, as tarifas de pacotes de serviços deixam de ser cobradas e o banco tem 30 dias para fechar a conta.
2 - Verifique se tem dinheiro suficiente na conta para pagar compromissos como débitos automáticos, cheques pré-datados, saldo devedor, entre 
outros. Em casos de cheques sustados ou cancelados que sejam apresentados nesse período, o banco irá devolvê-los, mas você ainda terá suas 
obrigações legais.

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

Antonio Moralles Cardille nasceu na cidade 
de Quintana, Estado de São Paulo, no dia 7 de 
setembro de 1943. Seus pais (Antonio Moralles 
e Rosa Cardille, ambos in memorian) trabalha-
vam com transporte através de carroças - bas-

tante comum na época - e acompanhavam o 
trajeto realizado pela linha do trem. “Este era 
nosso sustento. Dia e noite, com muito esforço, 
se dedicavam a esta profissão”, disse Tico Mor-
alles como carinhosamente é conhecido.
Mas no ano de 1947, ocorreu uma mudança 
de município para toda família. O local escol-
hido foi Adamantina – onde inclusive Tico está 
até os dias de hoje. “Meu pai juntamente com 
seus irmãos decidiu adquirir, em sociedade, 
umas terras para o cultivo de café. Isso mudou 
o rumo dos negócios”, recordou.
Desta forma a agricultora passou a ser a base 
de renda e com isso, esta nova atividade en-
volveu toda família. Após a geada de 1975, 
procuraram diversificar as culturas e o amen-
doim e o algodão também ocuparam parte das 
terras cultiváveis dos Moralles. Os negócios 
prosperaram e era necessário um auxílio para 
o escoamento da produção.
Neste momento então, surgiu a Camda. “Mário 
Matsuda nos fez o convite para tornarmos 

cooperados. Fomos então conhecer a Camda 
e a partir daí, nosso café passou a ser comer-
cializado através da cooperativa”, apontou. 
Isso ocorreu em 1º de setembro de 1978 – sua 
matrícula é de nº 2.480.
Tico conta que há 15 anos a sociedade se des-
fez onde cada um optou por cultivar o que 
melhor lhe atendesse. Atualmente, ele conti-
nua a lidar com o café a também se envolveu 
com a cana-de-açúcar. 
Ao falar sobre sua relação com a Camda, Tico 
foi bastante enfático: “A cooperativa só me 
trouxe benefícios até hoje. Com certeza foi 
uma ótima opção me tornar associado”.
“Sem contar, é claro, os ótimos prazos pratica-
dos pela Camda. Os preços são excelentes e 
com a cooperativa conseguimos viver da terra, 
sem problemas. A Camda já está com bastante 
idade, mas é muito conservada”, finalizou de 
forma descontraída. Nós do informativo Camda 
agradecemos a você, Tico Moralles, por contin-
uar junto com a cooperativa até os dias de hoje!

Antonio Moralles Cardille é casado com Domingas das Graças e desta união tiveram 3 
filhos: André, Jaques e Carina

Odair Marcos Fiorentini nasceu no dia 21 de 
dezembro de 1977 no município de Terra Boa, 
Estado do Paraná. Com 2 anos de idade, sua 
família optou por morar em outra cidade e o lo-
cal escolhido foi Adamantina. “Os parentes de 
meu pai eram daqui e com isso, viemos para o 
interior do Estado de São Paulo continuar a vida”, 
comentou. Fez seus estudos fundamentais e logo 
já pensava em uma ocupação para agregar con-
hecimento e auxiliar nas despesas. “Acredito 
que o trabalho enaltece e enriquece a vivência 
de qualquer pessoa e desta forma, queria algo 
para exercer”, disse. E seu esforço foi válido, 
pois em 1991 conseguiu seu primeiro emprego 
no Escritório Nacional de Contabilidade como 
office boy. Após dois anos já tinha a função de 
auxiliar de escritório diante do seu empenho. 
Permaneceu neste emprego por quase 6 anos e 
sua busca por um crescimento teve o incentivo 
do seu chefe. “Divulgaram uma vaga na Camda 
através de um anúncio de jornal e o meu patrão 
me incentivou para esta nova etapa que pode-
ria surgir. Fiz a prova e após algumas entrevistas, 
fui admitido”. Isso foi em 2 de fevereiro de 1997, 
quando Odair passou a exercer a função de aux-
iliar de escritório na cooperativa. Durante uma 

Funcionário 

semana, esteve junto ao setor de contabilidade 
e em seguida, foi remanejado ao departamento 
pessoal para trabalhar junto a Manoel Caetano 
Filho (chefe desta seção, na época). “O qual não 
hesitou em compartilhar seus conhecimentos”, 
apontou Odair. Com isso - já como auxiliar de 
departamento pessoal - iniciou um processo de 
informatização do setor, para suprir as exigências 
da era digital. Em outubro de 1998 estava no car-
go de chefe do departamento e começou a galgar 
novos avanços.  “Agradeço aqui a confiança de-
positada por toda diretoria, principalmente ao di-
retor administrativo/financeiro, Antonio Avelino 
dos Santos, por oferecer esta oportunidade. Por 
um período de 1 ano, aproximadamente, tinha 
um setor totalmente enxuto e o trabalho foi do-
brado. A partir de 2000, com a contratação de 
mais funcionários o departamento pessoal jun-
tamente com o RH iniciou uma estruturação”, 
disse. Hoje, Odair está graduado em administra-
ção de empresas e exerce a função de supervi-
sor administrativo pessoal. Estão sob sua respon-
sabilidade as rotinas trabalhistas, previdenciárias 
e tributárias do setor, além de prestar assessoria 
para as filiais e diretoria na parte administrativa.
Em 2012 este dedicado funcionário completa 15 

anos de serviços prestados a cooperativa.
“Todo começo é mais difícil, mas pude acompan-
har toda a estruturação da Camda e vejo somente 
avanços. O clima organizacional desta coopera-
tiva é muito bom, incentivo do trabalho em equipe 
e principalmente o bom controle dos procedimen-
tos internos. Aproveito também para agradecer 
minha família, todos os colegas de trabalho do 
setor e de toda a cooperativa, que é uma empresa 
sólida com tendência a crescer cada vez mais no 
cenário agropecuário do Brasil. E eu quero crescer 
junto com ela, sempre”, finalizou. 

Odair Marcos Fiorentini – casado com Patrícia – completa 15 anos de Camda neste ano
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