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15 de agosto – Dia da Informática

28 de agosto - Dia da Avicultura

Você consegue imaginar sua vida hoje sem in-
formática? Não estou me referindo apenas ao 
uso pessoal que você faz do computador, mas 
aos serviços bancários, aos produtos que con-
some e que dependem da informática. Foi re-
conhecendo a importância desta invenção que 
em 15 de agosto se comemora o Dia da Infor-
mática. Essa data foi marcada pela invenção do 
Eniac, considerado o percussor dos atuais com-
putadores. Surgido na década de 40, o Eniac 
ocupava uma área de 163 m² e era operado por 
válvulas. Esse computador foi fruto do esforço 

Vivemos avicultura todos os dias, mas temos 
uma data especial para comemorarmos: dia 
28 de agosto. A avicultura é a criação de aves 
para produção de alimentos: carne e ovos. 
Atividade responsável pela sanidade dessas 
aves, através de planos de biosseguridade e/
ou biosseguranca na cadeia de produção, no 
processamento industrial e chegando como 

dos Estados Unidos para construir a primeira 
bomba atômica e em menos de dez anos en-
trou em desuso, sendo substituído por outros 
mais modernos. E diante desta evolução, a co-
operativa iniciou seu processo de informatiza-
ção há muitos anos. A Camda conta com uma 
equipe altamente qualificada para administrar 
os sistemas de informática como também dar 
manutenção aos equipamentos e suporte aos 
usuários de forma que cada setor possa geren-
ciar seu próprio trabalho diário. Parabéns aos 
profissionais da área!

alimento ao mercado. Dentre as espécies 
criadas destaca-se o frango e, em escalas 
menores, aves como de postura, patos, gan-
sos, marrecos, codornas e avestruzes.
Acredita-se que a ave tenha chegado ao 
Brasil em 1503, com Gonçalo Coelho, que 
atracou no Rio de Janeiro. Mas a produção 
comercial surgiu em Minas Gerais, por volta 
de 1860, quando o Estado começou a des-
pachar galináceos e laticínios para outras 
regiões do país.
A criação do frango, no entanto, era cam-
pestre. As aves (crioulas ou galinhas caipiras) 
viviam soltas e demoravam seis meses para 
atingir o peso de abate, na faixa de 2,5 quilos 
ou mais.
O processo de modernização e de produção 
em escala da avicultura no país começou na 
década de 30, em razão da necessidade de 
abastecer os mercados que já eram gigantes-
cos na época.
Desde o princípio da produção de frangos de 

corte no Brasil, a cadeia avícola - da granja 
ao prato - modernizou-se pela necessidade 
de redução de custos, ganho de produtivi-
dade e ao atendimento de exigentes con-
sumidores, preocupados com a segurança 
alimentar. Garantida esta competitividade, 
já que a avicultura nacional é uma das mais 
organizadas no mundo, destacando-se pe-
los resultados alcançados em indicadores 
de produtividade, volume de abate e no 
desempenho social, ambiental, sanitário e 
econômico, e contribuindo com a agricul-
tura por ter insumos como milho, o sorgo, 
o soja, milheto, dentre outros, na geração 
dessa proteína animal.
O dia da avicultura dá a importância que 
representamos no cenário social, políti-
co, econômico, cultural, ambiental, agro-
pecuário, de bem-estar animal e humano 
- foco final de associações, empresas, pro-
fissionais e consumidores, em razão da 
produção de alimentos no final do processo. 
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As taxas de juros das operações com recursos 
do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
(Funcafé) foram reduzidas de 6,75% para 
5,5% ao ano para os contratos feitos a par-
tir de 1º de julho. Os financiamentos rea-
lizados anteriormente a esta data continuam 
com encargo financeiro de 6,75% ao ano. A 
determinação foi divulgada em reunião do 
Conselho Monetário Nacional (CMN).
O texto da resolução do CMN traz mudan-
ças em relação ao armazenamento das sacas 
depositadas como garantia para os finan-
ciamentos de estocagem. A partir de agora, 
não existe mais a obrigatoriedade de estra-

Funcafé tem juros reduzidos e alterações nas regras de armazenamento 
dos de madeira nos armazéns credenciados 
pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), vinculada do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Na avaliação do diretor do Departamen-
to do Café, da Secretaria de Produção e 
Agroenergia do Mapa, Edilson Alcântara, 
“as medidas vêm ao encontro do que está 
acontecendo com a economia brasileira 
e significa uma vitória de todo o sistema 
produtivo brasileiro”. Confira aqui a íntegra 
da Resolução Bacen Nº 4.099.
http: / /www.noticiasagricolas.com.br/
dbarquivos/cnc.pdf

Setor agropecuário analisa medidas do Plano Agrícola e Pecuário 2012/2013
O crédito rural que financia o plantio, a comer-
cialização e o investimento da agricultura em-
presarial contará com recurso histórico de R$ 
115,25 bilhões na safra 2012/13. As taxas de ju-
ros controlados tiveram redução de 6,75% para 
5,5%. As medidas do Plano Agrícola e Pecuário 
foram anunciadas pela presidente da República, 
Dilma Rousseff e pelo ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Fi-
lho, em cerimônia no Palácio do Planalto, em 
Brasília.
Representantes e empresários do setor produtivo 
agropecuário receberam com otimismo o au-
mento dos recursos a serem disponibilizados e 
as outras diretrizes do Plano Agrícola e Pecuário 
2012/13, principal instrumento de política agrí-

cola do Governo Federal. “Muito mais impor-
tante que a queda dos juros e o aumento do 
volume de crédito, o novo modelo de política 
agrícola baseado no seguro rural, na proteção 
do crédito, do patrimônio dos produtores, é 
um dos pontos mais significativos do plano”, 
avaliou a presidente da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), Kátia Abreu.
As diretrizes para as políticas de comercializa-
ção também representam um avanço, pois o 
dinheiro destinado chegará, em especial, aos 
pequenos e médios produtores. “Os recursos 
têm que chegar ao maior número de produtores, 
sem desvio de percurso”, afirmou a presidente. 
Com informações do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Demanda vai ampliar venda de carne e grãos

A forte demanda mundial por alimentos vai 
turbinar a posição brasileira no mercado in-
ternacional na próxima década. A previsão 
é que a participação do país nas exporta-
ções mundiais de grãos e carnes cresça, pelo 
menos, 7 pontos percentuais até 2020. Em 
contrapartida, a fatia de alguns produtos de 

maior valor agregado, como o farelo de soja 
e o óleo de soja, sofrerá uma redução no 
período, em torno de 3 pontos percentuais.
As exportações desses produtos continu-
arão a crescer, mas em ritmo menor que 
o dos concorrentes, afirma o coordenador 
de planejamento estratégico do Ministério 

da Agricultura, José Gasques. Estudo pre-
liminar do governo mostra que, no caso do 
farelo de soja, a participação do Brasil no 
mercado internacional vai encolher de 22% 
para 19,5% até 2020; e a de óleo de soja, 
de 21% para 18%. “Vamos perder participa-
ção nesse mercado por causa da concorrên-
cia de países como Argentina e EUA”, diz 
Gasques. Na avaliação dos produtores, essa 
redução decorre de uma série de fatores. 
Um deles é que os países querem importar 
grãos para beneficiarem e agregarem valor 
ao produto.
O destaque, no entanto, ficará com o avan-
ço das exportações de carne, diz Gasques. 
Até o fim da década, a fatia de mercado da 
carne de frango brasileira saltará de 42% 
para 48%; e a de carne bovina, de 25% para 
32%. Nesse caso, o maior aumento deverá 
ocorrer na carne de frango in natura, que é 
mais barata que a industrializada, completa 
o coordenador do Ministério da Agricultura. 
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Produtores e empresas poderão exportar produtos cárneos com índice de ractopamina já permitido no Brasil

Classificação se baseia no tratamento dado ao tipo lácteo, ordenhado na fazenda e embalado na usina

Os exportadores brasileiros de carne suína 
e bovina poderão comercializar músculos, 
gordura, rins e fígados dentro dos limites 
máximos para o uso da ractopamina – sub-
stância que estimula o ganho de peso dos 
animais e reduz custos de produção – para 
todos os países do mundo. A decisão foi 
anunciada durante a reunião do Codex Ali-
mentarius, órgão que estabelece os padrões 
de qualidade dos alimentos em nível inter-
nacional.
A Comissão Alimentar do Codex (CAC, sigla 
em inglês) concluiu por meio de pesquisas 

científicas realizadas pelo Comitê Conjunto 
de Especialistas sobre Aditivos Alimentícios 
da FAO/OMS (Jecfa, sigla em inglês) que a 
utilização da ractopamina não tem impacto 
sobre a saúde dos consumidores. No Brasil, 
o emprego da substância na criação de suí-
nos já era permitido pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
há 10 anos. Em confinamento de bovinos, a 
aplicação foi autorizada em 2012.
“Toda a cadeia produtiva será beneficiada 
porque já utilizamos essa tecnologia e agora 
teremos o nosso parâmetro como referência 

internacional. Foi uma conquista importante 
e o Ministério da Agricultura participou 
ativamente para que esses padrões fossem 
adotados”, destaca a chefe da Divisão de 
Fiscalização de Aditivos, Suzana Bresslau.
Os Estados Unidos também permitem a 
mistura de ractopamina na ração dos suí-
nos e bovinos, mas na União Europeia e na 
China, grandes importadores de carne, ela 
é proibida. Com a determinação, um país 
importador não pode proibir a entrada da 
carne que contenha a substância dentro dos 
padrões autorizados.

Pecuarista terá que se adaptar para produzir leite B no Brasil

O leite do tipo B continua a circular no mer-
cado e assim deve permanecer, afirmam re-
presentantes do segmento. Até 2013, o nível 
de bactérias presente na bebida deve ser redu-
zido em todo o Brasil, em função da Instrução 
Normativa 62 - o que não significa a extinção 
do produto, tal qual foi propagandeada, com a 
vigência da norma, no início deste ano.
A IN 62 estabelece um limite de 600 mil colô-
nias bacterianas por mililitro da bebida. Geral-
mente, o leite B apresenta 750 mil/ml. A Asso-
ciação Brasileira dos Produtores de Leite (Leite 
Brasil) propôs que esse índice seja reduzido 
para 480 mil/ml, o que melhoraria conside-
ravelmente a qualidade do produto. O controle 
pode ser feito com cuidados de higiene e uma 
ordenha adequada.
O problema da normativa do Ministério da A-

gricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é 
que nem todos os produtores do Brasil podem 
se adaptar a ela. Por este motivo, no Nordeste, 
a IN 62 passa a valer somente em janeiro de 
2013. Em todos os estados, a partir da vigência, 
os produtores têm dois anos para se adaptar.
ABC do leite
Considerado mais nobre, o leite A é ordenha-
do, beneficiado e embalado na mesma proprie-
dade, ou seja, evita transportes. Para se fazê-lo 
é preciso dispor de uma fazenda com tecnolo-
gia apropriada. No caso do B, cuja qualidade 
fica próxima à do outro tipo, a bebida é ex-
traída da vaca, resfriada e enviada por meio de 
caminhões-tanque à usina. A ordenha de am-
bos os tipos é mecânica, o que não acontece 
com o leite do tipo C, que pode ser extraído 
manualmente.                                      (Fonte: DCI)
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Alternativa no manejo de daninhas: leguminosas consorciadas com café
A busca por alternativas ambientalmente corretas 
que contribuam para uma agricultura ecológica 
e sustentável cresce cada vez mais no cenário 
mundial. O controle de plantas daninhas usando 
leguminosas herbáceas consorciadas com a cul-
tura do café vai ao encontro desse pensamento. 
Esse estudo foi desenvolvido pelo pesquisador da 
Embrapa Café, Julio Cesar Freitas Santos - projeto 
que teve apoio do Consórcio Pesquisa Café. En-
tre as conclusões do trabalho, Julio Cesar confir-
mou a possibilidade do cultivo de leguminosa, 
como lablabe, sirato, híbrido de Java ou amen-
doim forrageiro, fazer parte do manejo integrado 
da lavoura. “A leguminosa vem substituir ou 
complementar os métodos tradicionais de con-
trole de plantas daninhas no cafezal”, diz.
A tecnologia consiste em utilizar uma dessas le-
guminosas herbáceas como cobertura viva de 
solo. “Existem as coberturas mortas como bio-
massa de culturas e casca de café, por exem-
plo, já utilizada por produtores. As leguminosas 
são coberturas vivas que contribuem para boas 
práticas agrícolas. Elas também podem ser uti-

lizadas como cultivos intercalares com as cul-
turas de arroz e feijão, que geralmente acontece 
em algumas lavouras”, explica. A supressão da 
infestação das plantas daninhas ocorre pelos 
efeitos de competição por sombreamento e de 
alelopatia, por compostos químicos liberados 
pelas leguminosas, proporcionando a maior 
cobertura do solo e o maior predomínio da 
vegetação sobre essas plantas infestantes. Os 
benefícios das leguminosas no solo apontados 
pelo pesquisador são também adicionais como: 
redução da compactação, controle da erosão, 
fixação de nitrogênio, propiciando economia 
com adubos e menos poluição do meio ambi-
ente, aumento da matéria orgânica e incremen-
to da biodiversidade.
A pesquisa foi realizada na Zona da Mata e 
na Região do Cerrado, respectivamente em 
áreas de declive acentuado, com espaça-
mento estreito e mecanização limitada, e de 
relevo plano, com espaçamento largo e me-
canização constante. Dados fornecidos pela 
Embrapa Café.

Disponível nova versão de “grade de agrotóxicos” para produtores de citros
A nova versão da “grade de agrotóxicos” 
da Produção Integrada de Citros Brasil (PIC 
Brasil) já está disponível para produtores de 
laranjas, tangerinas, limas e limões. A lista 
contém os produtos fitossanitários registrados 
no Brasil para a cultura de citros, conforme 
a legislação vigente, levando em conta a sua 
eficiência e seletividade, em relação a riscos 
de surgimento de resistência, persistência, 
toxicidade, resíduos em frutas e impactos am-
bientais.
A grade de produtos fitossanitários da PIC Bra-
sil é atualizada periodicamente por um Comi-
tê Gestor que se reúne na sede do Fundo de 
Defesa da Citricultura (Fundecitrus), formado 
por pesquisadores, consultores em citros, re-

presentantes das empresas químicas, indús-
trias de suco, cooperativas e produtores. 
A “grade PIC” precisa estar atualizada para 
atender a legislação brasileira (Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA 
e Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA), bem como as normativas que 
regulamentam o uso de agrotóxicos - Limites 
Máximos de Resíduos (LMR) - nos principais 
países importadores (como Comunidade 
Econômica Européia (CEE), Japão e USA) e o 
Codex Alimentarius. Parte das frutas produ-
zidas no Brasil e a quase totalidade do suco 
processado e de subprodutos dos citros são 
destinados à exportação, lembra José Antonio 
que é membro do Comitê de Agrotóxicos PIC 

e Coordenador do Programa PIC no Estado de 
São Paulo.
Para que um agrotóxico permaneça, ou seja, 
incluído na grade PIC, o produto deve atender 
aos seguintes critérios: apresentar registro a-
dequado para a cultura de citros no Brasil, 
de acordo com os órgãos governamentais; ter 
LMR estabelecidos para frutas cítricas e seus 
subprodutos nos países membros da CEE, que 
importa cerca de 70% do suco de laranja pro-
duzido no Brasil; e ser comercializado pelas 
empresas fabricantes de agrotóxicos.
A grade de agrotóxicos e demais documen-
tos que compõem a PIC estão disponíveis 
em http://www.aptaregional.sp.gov.br/index.
php/52-pic-citros.
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Data de fundação: 8 de agosto de 2000
Endereço: Av. Eng. Marcelo Miranda Soares, 1.335 

e-mail: paranaiba@camda.com.br 
telefone: (67) 3668-2683

A Camda está em Paranaíba há 12 anos. É uma das 
maiores filiais da cooperativa em espaço físico. Como 
grande destaque da região podemos citar a pecuária 
e a cana-de-açúcar e, nesse contexto, o diferencial da 
loja é a assistência no campo, levada gratuitamente 
por agrônomos e veterinários especializados. Esse 
serviço permite que seja eliminada grande parte das 
dificuldades enfrentadas pelos produtores do Mato 
Grosso do Sul, que estão um pouco mais distantes 
das inovações tecnológicas. Hoje a filial conta com 
15 funcionários.

Filial de Paranaíba

Data de fundação: 13 de agosto de 2008
Endereço: Rua Marechal Mallet, 1.020 

e-mail:aquidauana@camda.com.br 
telefone: (67) 3240.2000

Mais uma unidade fundou-se no Mato Grosso do Sul. 
A cidade escolhida foi Aquidauana. Sendo assim, 
em 13 de agosto de 2008 a Camda passou a atuar 
também neste município. Sob a proteção de Nossa 
Senhora da Conceição, o município de Aquidauana, 
que na época da fundação tinha cerca de quarenta 
pessoas, hoje tem mais de quarenta mil habitantes, 
sendo a 6ª maior do Estado. Sendo assim, a coope-
rativa também se instalou nesta cidade para atender 
os cooperados. A unidade de Aquidauana possui 11 
pessoas em seu quadro de funcionários.

Filial de Aquidauana 

Data de fundação: 18 de agosto de 2008
Endereço: Avenida Virgínia Ferreira, 374 

e-mail: coxim@camda.com.br 
telefone: (67) 3291.0800 

A Camda decidiu atuar mais no centro norte do Mato 
Grosso do Sul e desta forma, inaugurou uma filial 
na cidade de Coxim no ano de 2008. É um centro 
econômico e turístico regional - sendo nacionalmente 
conhecida como “Capital do Peixe” – onde se con-
centra um número considerável de cooperados. Seja 
na linha agrícola ou na parte de pecuária, tudo que o 
produtor necessita para a sua propriedade, a coopera-
tiva tem condições de oferecer. Atualmente a filial de 
Coxim tem 10 funcionários trabalhando na unidade.

Filial de Coxim 



Agosto/2012Agosto/2012 Agosto/2012
INFORMATIVO

7

Pa
rc

er
ia

s 
e 

Ev
en

to
s

Este é o quinto ano em que as cooperativas 
Camda, Cocrealpa e Credi-Camda partici-
pam do Mosaico Teatral, ação esta realizada 
pelo Sescoop que tem como objetivo levar o 
planejamento de ações socioculturais para o 
seio do cooperativismo paulista, revelando a 
importância da experiência cultural propor-
cionada pelo teatro; a abertura de possibili-
dades contidas na intercooperação e novas 
formas de comunicação e marketing à dis-
posição do cooperativismo.
Seguindo as etapas de produção referentes 
ao Mosaico, num primeiro momento ocorreu 
a triagem das peças disponíveis pelo edital e 
sendo assim, após avaliação interna dos pro-
motores de cultura de Adamantina (formados 
por funcionários das referidas cooperativas), 
foi definido o espetáculo que irá ser apresen-

Mosaico Teatral 2012: cooperativas iniciam os trabalhos em Adamantina
tado neste ano no município: “O Circo de 
Pulgas”, da Cia. Circo de Bonecos. A apre-
sentação ocorrerá no dia 30 de setembro, no 
ATC, as 20h30.
O espetáculo: Os amigos Clau e Rani não 
param de brincar. Agora o faz-de-conta é um 
“circo de pulgas”. Mas, como sempre, tudo 
dá errado! Os truques não funcionam e nada 
sai como planejado! Então, qual é a solução? 
Treinar uma pulga de verdade! Óbvio!
Eles brincam com o que não existe, brincam 
com aquilo que está na imaginação. Brincam 
com o pensamento! Nesse brincar pode-se 
reinventar os universos familiares, as rela-
ções amorosas e construir um pensamento 
coerente e criativo. A Cia. Circo de Bonecos 
propõe resgatar o encantamento e a delica-
deza do antigo Circo de Pulgas, ao mesmo 

Representantes de 19 cooperativas com atu-
ação em Araçatuba e municípios vizinhos 
receberam homenagem em sessão solene na 
Câmara Municipal. A atividade ocorreu em 
razão da proclamação de 2012 pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) como o Ano 
Internacional das Cooperativas. E a cooperati-
va Camda participou da solenidade através de 
Mateus Furtado Bachega, agrônomo da filial de 
Araçatuba.
Além dos autores da propositura, a vereadora 
Tieza, o prefeito Cido Sério e o diretor da ACI 
e assessor especial da presidência da Ocesp, 
Américo Utumi, participaram da cerimônia.

tempo em que recria um espaço para o brin-
car, para a fantasia e a imaginação.

Em Adamantina o espetáculo será dia 30 de setembro, no ATC

Dia de campo: parceria forte, opção de crescimento
Este dia de campo ocorre na fazenda Capivara 
localizada no município de Piacatu e trata-se 
da evolução e do melhoramento genético do 
gado Nelore. Uma vez por ano a propriedade 
abre suas porteiras para outros pecuaristas in-
teressados em extrair o máximo do seu reba-
nho. Este ano, não foi diferente: utilizando o 
slogan “Parceria forte, opção de crescimento” 
o grupo Baumgartner ministrou inúmeras pa-
lestras de alto nível, logo após, os produtores 
tiveram a oportunidade de visitar o rebanho 
juntamente com os técnicos do Programa de 
Melhoramento Genético Qualitas.
A Camda sempre apoiou este dia de campo 

e agradece pela parceria, parabenizando o 
grupo Baumgartner pela iniciativa e em-
penho no desenvolvimento da pecuária de 
qualidade na região.
Essa tecnologia empregada na fazenda Capi-
vara é de suma importância, visando um 
maior rendimento nas propriedades rurais, 
como exemplo, a seleção dos melhores tou-
ros provados geneticamente utilizados na re-
produção. “É possível comprovar o aumento 
no ganho de peso dos bezerros ao desmame 
e menor tempo de abate dos bois na termina-
ção”, conclui o veterinário da Camda, Clau-
dio Cesar Contieri, presente no evento.

Comemoração pelo Ano Internacional das Cooperativas ocorre em Araçatuba
A execução do Hino Nacional e a exibição de 
dois vídeos institucionais sobre o papel do co-
operativismo em benefício da sociedade mar-
caram o início da solenidade. 
“Ações como esta demonstrada é um recon-
hecimento de que o cooperativismo aproxima 
e aperfeiçoa as relações de produção e con-
sumo, bem como valoriza o ser humano”, afir-
mou Utumi.
A distribuição de certificados para os mem-
bros das diversas cooperativas presentes na 
homenagem, em reconhecimento aos traba-
lhos prestados à sociedade, encerrou a sessão 
solene, que teve transmissão ao vivo. 

A filial de Assis juntamente com a Syngenta realizou um trei-
namento sobre pragas de solo com o profº drº Wilson Novaretti 
que abordou as principais pragas da região na cultura da cana 
(Sphenophorus, Pão-de-galinha, Migdolus e Cigarrinha). Logo 
após os engenheiros agrônomos Leandro Valezi e Welder Fuzita 
(Syngenta) mostraram soluções de controle das pragas com alguns 
produtos da empresa. Treinamento

Crédito: Ligia Jardim

Mateus Furtado Bachega recebe o certificado pelo Ano Interna-
cional das Cooperativas das mãos de Américo Utumi (diretor da 
ACI e assessor especial da presidência da Ocesp)
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Camda recebe Prêmio Andef de responsabilidade ambiental na categoria cooperativismo

A Camda – uma das principais cooperativas 
agropecuárias do Brasil – recebeu na noite 
do dia 25 de junho o prêmio da XV edição 
do Prêmio Andef 2012 na categoria coopera-
tivismo – responsabilidade ambiental com o 
projeto Colabore Agricultor.
Este projeto surgiu diante da crescente uti-
lização e geração de resíduos através do uso 
de defensivos agrícolas. “O governo levou 
empresas privadas a tomarem iniciativas de 
prevenção, dando uma destinação final ade-
quada às embalagens vazias de agrotóxicos 
com a criação do inpEV e através dele, uni-
dades de recebimento”, comentou Giuliano 
da Matta, um dos responsáveis pelo projeto. 
Desta forma, a cooperativa Camda aderiu a 
proposta construindo um Posto de Recebi-
mento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos 
situado em Adamantina e nele desenvolveu o 
programa Colabore Agricultor visando cons-
cientizar e incentivar os cooperados sobre 
como, quando e porque lavar e devolver 
as embalagens vazias de agrotóxicos, assim 
como o uso correto de EPI. Durante todo o 
ano de 2011 foram ministradas palestras em 
propriedades, orientações aos produtores no 
ato da compra e envio de relatórios infor-
mando sobre a legislação vigente e as em-
balagens a serem devolvidas, além das cole-

Andef divulga os vencedores do maior prêmio da agricultura brasileira

tas itinerantes efetuadas nas filiais da Camda 
próximas ao Posto de Embalagens de Ada-
mantina, as quais facilitam e incentivam a 
devolução. Estas ações trouxeram resultados 
positivos principalmente ao meio ambiente e 
também a saúde do cooperado.
A cerimônia da premiação aconteceu no 
Esporte Clube Sírio, em São Paulo e foi 
conduzida pela jornalista Rosana Jatobá. 
Representando a Camda esteve presente 

a assessora de comunicação, Roberta 
Marchioti. 
Neste ano foram sete categorias premiadas. 
“Ano após ano, vemos que os participantes 
buscam melhorar e adaptar seus projetos 
as necessidades do homem e do campo. 
Nosso objetivo é fomentar ações de educa-
ção no campo visando à sustentabilidade do 
agronegócio brasileiro”, declara José Annes 
Marinho, gerente de educação da Andef. 

A Camda, através do gerente da unidade de Coromandel, Paulo Bo-
ttini, realizou uma apresentação da cooperativa durante reunião re-
alizada na sede da Associação de Fornecedores de Cana na cidade 
Paracatu/MG com produtores rurais. Cerca de 35 pessoas participa-
ram da ação.

 A Camda esteve presente na Fapidra, na cidade de Dracena, em 
parceria com a Associação dos Produtores Rurais do município, na 
exposição de animais dos produtores de leite. Na foto produtores 
cooperados da Camda ganhadores de alguns prêmios relativos à ca-
tegoria. Parabéns a todos os ganhadores!!

Reunião

Fapidra

Mais de 95 pessoas participaram do encontro 
técnico do Terra Brasil Cana 2012 promovido 
pela FMC Agricultural Products exclusiva-
mente para a equipe Camda. 
Durante o evento foram debatidos temas sobre 
as mais avançadas técnicas para promover a 
produtividade do canavial com o treinamento 
técnico das equipes pelo campo para atuar no 
mercado de soca seca e plantio do ano que 

FMC realiza treinamento sobre produtividade do canavial com equipe Camda
vem. Houve também palestras técnicas com 
o consultor Weber Valério, da Agroanalítica, 
que abordou o mercado e produtos e o pro-
fessor Eugênio Mussak, especialista nas áreas 
de liderança e desenvolvimento humano e 
profissional, orientando sobre sua área e for-
mação de equipes. Além de uma apresenta-
ção sobre mercado agrícola realizada pelo 
Dr. Alexandre Mendonça de Barros.
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A 19ª Hortitec (Exposição Técnica de Horti-
cultura, Cultivo Protegido e Culturas intensi-
vas) - considerado o maior evento da horti-
cultura brasileira - contou com mais de 370 
expositores e cerca de 25 mil participantes. 
Sendo assim, a Camda se fez presente neste 
evento, onde buscou levar seus cooperados 
produtores de hortifruti de Campo Grande 
e demais regiões do Estado  marcando pre-
sença também associados das filiais de Três 
Lagoas, Aquidauana, Bataguassu e Andra-
dina totalizando 40 participantes produtores 
das mais diversas culturas de HF.
Na agricultura, Campo Grande se destaca 
na produção de frutas, legumes e verduras. 
Por exemplo, são 600 toneladas anuais de 
tomate, 91 de laranja, 76 de mamão, 84 de 
limão e 80 de maracujá. Contudo, o produ-
tor campo-grandense só atende cerca de 4% 
da demanda por verduras, legumes e frutas. 
Entre 1996 e 2009, a produção da capital 
cresceu 10,5%, de 5,331 milhões para 5,874 
milhões de quilos, enquanto a demanda 
saltou 109,6%, de 65,6 milhões para 137,5 
milhões, conforme a Ceasa (Central de Abas-
tecimento de Mato Grosso do Sul). “A tendên-
cia é de esse volume crescer ainda mais pois 

Cooperados visitam a 19ª Hortitec em Holambra

em Campo Grande, o contínuo crescimento 
da população urbana vem promovendo uma 
acentuada demanda por determinados tipos 
de alimentos para o seu abastecimento, com 
destaque para a produção de frutas, legumes 
e verduras”, disse Bruno Passos, funcionário 
da unidade Camda de Campo Grande.
Pensando nisso, é que a Camda valoriza 
seus cooperados de HF, incentivando e bus-
cando cada vez mais novas tecnologias e 
produtos para este setor que ainda é bastante 

secundário na região.
“Sendo assim, a Hortitec serviu para apre-
sentar para esses horticultores o que há de 
mais inovador em tecnologia agrícola, fer-
ramentas, estufas, embalagens, vasos, telas, 
defensivos, fertilizantes, irrigação, semen-
tes, mudas, bulbos, substratos, climatização 
e biotecnologia. Participando também de 
áreas experimentais com todo o tipo de va-
riedades de sementes plantadas a campo”, 
finalizou Leonardo Sanches, gerente da filial.

Ocorreu no auditório da Assocana - Assis uma 
palestra sobre controle de ervas na palhada 
de cana cuja apresentação ficou a cargo de 
Marcelo Bosqueiro (consultor da Agroanalíti-
ca). Esta ação ocorreu por meio de uma par-
ceria Camda e DuPont. “O objetivo principal 
foi treinar e capacitar os profissionais que a-
tuam diretamente na aplicação de defensivos 

Camda e DuPont realizam palestra em Assis
agrícolas para que trabalhem tendo em mente 
o uso correto e seguro desses insumos e a sus-
tentabilidade ambiental”, disse.  
Após Adriana Magalhães (DuPont) apresen-
tou estudos e informações sobre o uso do 
herb. Front, sendo este usado em época de 
seca na cultura da cana, tendo um controle 
bem satisfatório sobre as ervas.

A filial de Naviraí realizou em parceria com 
o laboratório Agener União um treinamento 
na fazenda Touro Branco (de propriedade 
do cooperado “Di Jacintho”) e abordou um 
dos temas do Programa SAB-R (Programa de 
Sanidade e Reprodução Bovina): bem-estar 
animal e aplicação bovina, sob orientação 

AtividadeTreinamento na fazenda Touro Branco  
do coordenador técnico comercial Cleyton 
Carrilho (Agener União) e suporte técnico de 
Ricardo Matos (Camda). Os funcionários da 
propriedade ficaram contentes com os assun-
tos abordados e agradeceram a cooperativa 
que sempre inova e leva benefícios aos co-
laboradores.

Treinamento realizado na filial de Dourados 
pela equipe da Milenia, com o objetivo de 
aprimorar os conhecimentos da equipe sobre 
o cultivo da cana-de-açúcar e aplicação do 
portfólio de produtos da empresa
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O posto de embalagens de Adamantina - ge-
renciado pela cooperativa Camda - sempre 
pensando em melhores maneiras de atender 
as necessidades de seus cooperados, efetuou 
uma coleta itinerante na filial de Presidente 
Prudente retirando mais de 5 mil embalagens 
vazias de agrotóxicos do meio ambiente, di-
minuindo assim o risco de contaminação.
“Estas coletas facilitam a devolução para 

No dia 14 de agosto acontecerá o 2º Repro-
ducamda - Simpósio de Reprodução Bovina 
na cidade de Presidente Prudente. Neste ano 
a ação será no salão Solarium, no campus 
II da Unoeste. A partir das 8 horas contará 
com palestras sobre o assunto, exposições 
de produtos pelos laboratórios participantes, 
bem como touros, vacas, veículos e ma-
quinários durante todo o dia. Inscrições pelo 
telefone (18) 3229-7220 ou (18) 3229-7221 
com Simone, Elisângela ou Juliane. “Todos 
os participantes precisam fazer a inscrição 
antecipada”, alertou Edinho, gerente da filial.

A Camda de Adamantina em parceria com a empresa Fertilizantes 
Heringer trouxe aos produtores de cana da região o prof. dr. Godo-
fredo César Vitti do departamento de ciência de solo da Esalq/USP, 
o qual ministrou palestra sobre as novas tecnologias em adubação 
da cultura da cana-de-açúcar. Este evento ocorreu no Hotel Abaporu 
com a presença de 110 cooperados.
Na ocasião, o diretor de vendas e marketing da Camda, Laercio Vechi-
atto, também explanou sobre os produtos da empresa assim como 
abordou junto aos presentes os projetos realizados pela cooperativa. 
Finalizando o evento, ocorreu um jantar de confraternização.

Novas tecnologias em adubação é tema de palestra

Cooperativa realiza mais uma coleta itinerante de embalagens
produtores que possuem suas propriedades 
distantes dos postos de recebimento”, diz 
Gerusa Stigliano – engenheira agrônoma da 
filial de prudente.
“A cada ano aumenta a sensibilização dos 
produtores perante suas responsabilidades, 
o que proporciona o sucesso destas coletas”, 
finaliza Giuliano da Matta, responsável pelo 
posto da Camda. 

A filial de Naviraí realizou uma blitz na ci-
dade e região, durante uma semana, com 
intuito de abranger o maior número de coo-
perados e novos associados, apresentando a 
Camda e seus benefícios. E para fechar com 
chave de ouro, promoveu uma palestra com 
Antônio Renato e Fernando (Biocampo) que 
apresentaram as eficiências e diferenciais da 

2º Reproducamda ocorre em Presidente Prudente

Camda Naviraí realiza blitz e evento Minercamda
linha de nutrição animal Minercamda, pro-
duzido pela própria cooperativa. 
“O evento foi um sucesso. Agradecemos to-
dos os colaboradores que se deslocaram de 
suas filiais para nos auxiliar durante essa se-
mana e aos cooperados que se fizeram pre-
sentes em mais uma atividade”, finalizou o 
gerente Murilo.

Foi realizado na cidade de Ourinhos um dia de campo com os coo-
perados Camda e fornecedores de cana da usina São Luis, evento 
este conduzido por José Carlos Sá (FMC) onde pode ser visto alguns 
trabalhos de campo. “Todos os participantes gostaram do que viram 
e mais uma vez as parceiras Camda e FMC trouxeram novos conhe-
cimentos aos colaboradores”, disse Adauto, gerente da filial Camda.  
A atividade foi encerrada com um almoço de confraternização. Dia de campo em Ourinhos
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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 – Ada-
mantina/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

Venda - 6 Strada 1.4 fire, branca, básica, flex, cabine simples (3 - 2006/07, 
2 – 2007/08 e 1 – 2008/08); 3 Gol 1.0 GIV, branco, 2 portas, flex, com ar e 
trava, 2006/07; 1 Gol 1.0 GIV, prata, 2 portas, flex, com ar e trava, 2007/07. 
Tratar com Paulo pelo fone (18) 3502.3041/9612.0179.

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 

Veículos 

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
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 mula - 1 mula de patrão e 2 burrinhos /18 meses cada (filhos de jumento pega e égua mangalarga de inseminação artificial).Tratar com Malagutti pelo fone (14) 8118.9969 – Brotas/SP
Venda de ovinos - venda permanente de matrizes 1/2 sangue Dorper e reprodutores (PO) Dorper . Animais rústicos e precoces destinados a ovinocultura de corte. Tratar com Lurdinha pelo fone 
(17) 3262.1049/9774.7126 - Nova Granada/SP
Venda de reprodutores - venda permanente de reprodutores da raça Brahman.  Tratar com Antonio Tiveron Netto pelo fone (18) 9685.5311 – Adamantina/SP 
Venda ou troca - venda ou troca de touro Jersey. Tratar com Alipio pelo fone (14) 3653.1010 – Brotas/SP

Venda - uma abanadeira de café; valor R$ 1.500. Tratar com Milton Bombarda pelo fone (17) 3266.5096 / 9774.2099
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 - moto bomba acoplada em motor Volkswagen 1300 – entrada de 3” e saída de 4”; bomba FMC completa para jumbim, atomizador ou outros fins; carroceria Fachini – cana inteira; cul-
tivador DMB com 2 caixas para adubo, acoplado de grade – 8 discos cada linha; colheitadeira de cana Case A7700 (esteira), motor Cummins M11 e 4 reboques agrícola (Transbordo) SMR ano 
2009 (Sermag) chassis duplo. Tratar com Marcus pelo fone (17) 8158.1010 – S.J.Rio Preto/SP 
Venda - um reboque 2 eixos (Goydo) ano 2009 e um reboque 2 eixos (Goydo) ano 2009 com cabos de aço e cambão (pneus em bom estado). Tratar com Marcus pelo fone (17) 8158.1010 – 
S.J.Rio Preto/SP
Venda - gerador de energia completo, 40 km KW, motor MWM Diesel e Ford F1000 S, ano 1990, toda original. Tratar com  Silvio Peres pelo fone (18) 3822.6631 – Dracena/SP
Venda - uma plantadeira marca Tatu (modelo 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) 9731.7782 – Mariápolis/SP
Venda - 1 colheitadeira de cana Case A7700 (esteira), motor Cummins M11, despontador, disco de corte lateral, auto tracks (copiador de solo), elevador estendido. Ano de fabricação 2009; 4 
reboques agrícola (Transbordo) SMR ano 2009 (Sermag) chassis duplo; 1 caminhão Ford 5032 ano 2006 c/ carroceria canavieira (Goydo) ano 2009. Tratar com Marcus pelo fone (17) 8158.1010 
– S.J.Rio Preto/SP
Venda - trator MF 265 restaurado como novo e uma carreta além de implementos. Tratar com Santo pelo fone (18) 9631.8135 – Adamantina/SP
Venda - 1 máquina esteira Fiat ad14c-ano 84; 2 carretas fechadas para transporte de cana; 1 colheitadeira de cana Engeagre 94 e 1 plantadeira de cana.  Tratar com Waldis pelo fone (14) 
3662.1142 – Bariri/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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Treinamento sobre tecnologia de aplicação na cultura da cana
Local: Kikão Restaurante – Dourados/MS
Informações: (67) 3416.4900 – falar com Silvério (filial Camda – Dourados)
Data: 2

AGRIFAM 2012 - Feira da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural
Local: ITETRESP - Rodovia Marechal Rondon km 322 – Agudos/SP
Informações: www.agrifam.com.br
Data: de 3 a 5

Agroleite 2012
Local: Parque de Exposições Dario Macedo – Castro/PR
Informações: www.agroleitecastrolanda.com.br
Data: de 7 a 11

10º CICAM - Congresso de Iniciação Científica em Ciências Agrárias, Biológicas e Ambientais
Local: Av.Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 - São Paulo/SP
Informações: eventos.fundepag.br/
Data: de 21 a 23

Fenasucro e Agrocana 2012
Local: Centro de Exposições Zanini – Sertãozinho/SP
Informações: www.fenasucroeagrocana.com.br
Data: de 28 a 31

DIA
1 -
1 -
2 -
2 -
2 -
2 -
3 -
4 -
5 -
5 -
6 -
7 -
7 -
7 -
8 -
8 -
8 -
8 -
8 -
9 -
9 -

10 -
10 -
11 -
12 -
12 -
12 -
13 -
14 -
14 -
16 -
16 -
16 -
16 -
18 -
18 -
18 -
20 -
20 -
21 -
22 -
22 -
22 - 
22 -
22 -
23 -
23 -
24 -
25 -
27 -
27 -
28 -
28 -
28 -
28 -
29 -
29 -
29 -
30 -
30 -
31 -

NOME
ADEMIR DE FREITAS LIMA .....................................      
CARLOS RENATO GUANDALINI ...........................................        
RONALDO SEBASTIÃO MOREIRA ..............................
DIEGO DA SILVA D CARDOZO .............................        
JULIANA ARGUELHO DA SILVA ..............................    
VALQUIRIA S DOS ANJOS SANTOS ........................................     
LAIANE BERGAMO DE SOUZA ...............................................     
ALINE BATISTA CAMATA .........................................................                
AUGUSTINHO BASSO ..........................................................       
LAERCIO VECHIATTO ..............................................................       
FABRICIO SILVA DE UNGARO ....................................................        
BENEDITO FRANCISCO DE OLIVEIRA ....................  
MAURO DA COSTA ARAUJO .....................................       
JOAO APARECIDO MARINETTO ..................           
LUCAS PAULI ........................................................................      
MARCELO AP LOURENCO POLONI ........................             
ELIETE GOMES DA SILVA ..................................................      
SUELLEN AP DA SILVA DE SOUZA ........................            
WALDOMIRO TEIXEIRA DE C JUNIOR .................................. 
NELSON FERREIRA DA SILVA ...................................       
JULIO CESAR DA SILVA ......................................................                   
ADILSON APARECIDO MIOTTI ...............................................                 
JOSIANE CASSIA DE ABREU ....................................................     
ARILTON VILALBA GONCALVES ..............................................             
LUCILENE BARROS DOS SANTOS ......................         
PAULO DA SILVA JUNIOR .............................................                
ELAINE DA SILVA RIBEIRO ......................................                
ISMAEL DE FREITAS CALORI ................................       
SILVANA DE LIMA MODESTO ............................         
WERLES MOREIRA TRIDICO ............................... 
JOSE MARIA DE BARROS FRANCA ..........................................     
ANTONIO CARLOS UBEDA ...................................         
JOSE CARLOS DOS SANTOS .................................    
CRISTIANE RAQUEL PIRES BARBOSA ............................       
GELSON CANDIDO DE SOUZA .............................................    
OZIEL LOPES DE ANDRADE .........................................................                
NILSON BORGES ....................................................           
EDGARD COTRIM DA SILVA ...................................................       
ALINE MARIA DA SILVA .........................................  
JOSE WILSON B DE ARAUJO ..............................        
ROSA PEREIRA HANESEN .......................................      
MARCELO RUBIO CAZARINI ..................................................      
ANTONIO JORGE SANTANA ............................................      
ELVIS FIGUEIREDO DOS SANTOS ...........................     
EDILSON SOUZA CASTRO .........................................................        
IRINEU DIAS DE OLIVEIRA ............................................................               
NELSON VICTORELLI ............................................................        
SILVERIO SIMOES FERRARI ..............................................            
JOAO SILVEIRA DO PRADO ............................................. 
PAULO RAFAEL S DOS SANTOS ..............................................      
KELLMANNY MAYCOLL B.OLIVEIRA ..................  
MARIA CRISTINA FERRARI ................................................          
ELGNE FORTE PEREIRA ...............................................................          
MARIA DE LOURDES BITENCOURT ................................         
ARLETE DE JESUS .........................................................                
LIONILO APARECIDO VENTURA .........................................  
MARILANE COELHO LUCAS ...........................................      
LUIZ MARCOS ESTRADA ..................................................            
GILBERTO ZANINI ...................................................................               
EVANETE PEREIRA DOS S PAYA ................................................    
MIRCEIA INES FATORI ............................................         

FILIAIS
LOJA ANDRADINA

CEAGESP
COROMANDEL

LOJA ANDRADINA
CAMPO GRANDE

MATRIZ
MATRIZ
LAVINIA

CEAGESP
MATRIZ

RIBAS 
CAMPO GRANDE

COROMANDEL
CAFÉ JUNQUEIRÓPOLIS

ITURAMA
PRES. PRUDENTE

PARANAIBA
LOJA ANDRADINA

DIRETOR
PRES. PRUDENTE

PENAPOLIS
MATRIZ
MATRIZ
COXIM

NOVA ANDRADINA
TRÊS LAGOAS

SANTA FÉ DO SUL
CONSELHO VOGAL

AREA EXPERIMENTAL
NOVA ANDRADINA

MATRIZ
JUNQUEIRÓPOLIS
LOJA ANDRADINA

LENÇÓIS PTA
LAVINIA

SJRP
FÁB. ANDRADINA

MATRIZ
LOJA ANDRADINA

NOVA ANDRADINA
FÁB. ANDRADINA

LAVINIA
PARANAIBA

CAMPO GRANDE
RIBAS 

SJRP
CEAGESP

DOURADOS
MACATUBA

MATRIZ
CONSELHO VOGAL

PACAEMBU
RIBAS 

ARAÇATUBA
LABORATÓRIO

ITURAMA
DOURADOS
MACATUBA

MATRIZ
COXIM

LOJA ANDRADINA

- ANIVERSARIANTES -

Agosto/2012
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Conforme o artigo 2º da Resolução 3919 do Banco Central do Brasil, ao optar pelo Pacote de Serviços Essenciais, o cor-
rentista terá direito a receber dois extratos, gratuitos, contendo toda a movimentação dos últimos 30 dias. Então não custa 
nada consultar o documento para evitar surpresas desagradáveis. 
Confira o que você deve saber sobre a sua conta:
– As denominações para cada item deverão ser claramente identificadas no extrato, de maneira a não gerar dúvidas ao 
consumidor; 
– Se você possui pagamentos em débito automático ou pagou alguma dívida com cheque, acompanhe atentamente os 
lançamentos. Quem possui Pacote de Serviços Essenciais só tem direito a dois extratos gratuitos, mas pode fazer esta verifi-
cação através da internet ou do serviço de atendimento telefônico do banco onde possui conta. Lembrando que obrigação 
de verificar se os devidos débitos foram realmente efetuados é do consumidor;
– Caso constate que algum serviço está sendo cobrado sem a sua solicitação, reclame junto ao SAC (Serviço de Atendimento 
ao Consumidor) de seu banco. O Decreto 6.523/2008, determina que a empresa solucione a demanda em até cinco dias 
úteis. 

O que diz a Lei
De acordo com o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, “O consumidor cobrado em quantia 
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Por isso é importante ler com atenção tudo que lhe é co-
brado pelo seu banco. Se houver alguma tarifa ou encargos de serviços não solicitado, faça fazer valer os seus direitos e 
reclame junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Serviços gratuitos 
Além dos dois extratos, a Resolução 3919 dá direito aos seguintes direitos ao consumidor titular de conta corrente que 
quiser o Pacote de Serviços Essenciais:
– Cartão com função débito; 
– Receber a segunda via do cartão de débito, exceto nos casos decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros 
motivos não imputáveis à instituição emitente; 
– Realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em 
terminal de autoatendimento; 
– Realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em 
terminal de autoatendimento e/ou pela internet; 
– Dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 dias por meio de guichê de caixa e/ou terminal de au-
toatendimento; 
– Realização de consultas mediante utilização da internet; 
– Receber, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano 
anterior relativos a tarifas; 
– Compensação de cheques; 
– Dez folhas de cheques por mês, desde que o cliente reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, conforme a 
regulamentação em vigor e condições pactuadas; 
– Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente 
meios eletrônicos. 
Portanto, se você usa pouco a sua conta, não contrate os pacotes oferecidos pelos bancos, pois em muitos, você terá os 
mesmos serviços citados acima (com poucas diferenças) e o custo-benefício pode não valer à pena. 
Apesar de ser obrigatória a sua oferta, o Pacote de Serviços Essenciais é um “ilustre desconhecido”, pois os bancos podem 
dificultar ao máximo a vida do consumidor que quer contratá-lo. Se você estiver pensando em obter este pacote e encontrar 
resistência da instituição financeira denuncie ao Banco Central e ao órgão de defesa do consumidor de sua cidade.

(Fonte: Fundação Procon/SP)

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito

O extrato bancário e os serviços gratuitos
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Cooperado 

Antonio Violin nasceu na cidade de Pirangi, 
no Estado de São Paulo, em 29 de setem-
bro de 1927. Cidade esta muito pequena 
e pacata, onde a economia se baseava na 
agricultura. Desta forma, com a família de 
Antonio não foi diferente. Seus pais (Adolfo 
Violin e Mabli Andreotti – ambos in memo-
rian) trabalhavam na cultura de café, mas 
com o tempo esta atividade ficou difícil de 
ser realizada. “Meu pai desanimou de tanto 
carpina café, porque as terras nesta região 
só tinham pedras e era muito complicado 
trabalhar. Então quando completei 13 anos 
fomos para o município de Rinópolis plan-
tar café, em terras mais férteis e sem pe-
dras”, lembrou.
No ano de 1948, nova mudança: o local es-
colhido foi Iacri, também no Estado de São 
Paulo. “E o motivo era sempre o mesmo: 
buscar solos melhores para cultivar nossa 
cultura raiz – o café”. Após 5 anos casou-se 
e houve então sua última alteração de mo-
rada, onde passou a viver em Junqueirópolis 
(cidade onde reside até os dias de hoje). Ini-
ciou o plantio onde arriscou não só o café 
como também um pouco de milho e amen-

doim. “Não tinha como buscar outra fonte 
de renda. Fui criado na agricultura e assim 
fiz meu caminho”, comentou.
O milho despontou em sua propriedade e 
era preciso escoar esta produção. Em Jun-
queirópolis a Camda já estava instalada e na 
ocasião, também trabalhava com a compra 
deste grão. “Ali achei uma oportunidade e 
procurei saber mais da cooperativa. Isso foi 
em 1º de julho de 1978, data em que me tor-
nei associado e vendi toda minha produção 
para a Camda” – sua matrícula é de nº 2.575.
Há cerca de 5 anos, Antonio deixou os 
cafezais partindo para a criação de gado. 
E nesta jornada, declara que a cooperativa 
teve grande participação. “O cooperativis-
mo é algo bastante válido e com a Camda 
isso fica bastante evidente. Tudo o que ela 
já fez e está fazendo para nós, cooperados, 
é muito bom. Se eu precisar de qualquer 
coisa para minha propriedade, venho na 
Camda e encontro. E isso acontece até hoje 
hein”, finalizou, bem-humorado.
Nós do informativo Camda agradecemos 
todos estes anos de dedicação, Antonio. O-
brigada pela confiança!

Antonio Violin (cooperado há 34 anos) tem dois filhos – Nelson e Neusa – de sua união com Maria Zanré

Odilio Pereira de Souza nasceu no dia 11 de 
maio de 1962 no distrito de Indaiá do Aguapeí 
pertencente ao município de Flórida Paulista, 
Estado de São Paulo. Realizou seus estudos 
fundamentais e começou então a pensar em 
um futuro para seguir sua vida profissional. 
“Trabalhar é preciso, sempre”, disse.
Desta forma, seu primeiro emprego foi na fa-
zenda São Marcos na cidade de Parapuã onde 
trabalhou por 11 meses com a agricultura. Já 
no ano de 1984, no cargo de auxiliar de ser-
viços gerais exerceu função na Cooperativa 
Agrícola de Cotia. “Fiquei muito tempo neste 
emprego e foi lá que aprendi grande parte do 
que sei hoje”, comentou.
Posteriormente, fez alguns serviços em uma 
usina de açúcar e álcool e ficou filiado ao sin-
dicato dos trabalhadores na movimentação de 
mercadorias em geral na região de Adamantina 
por 9 meses. Odilio conta que foi durante este 
tempo que conheceu a Camda. “Fiz diversos 
serviços para a Camda de forma terceirizada. 
Com isso, conheci muita gente e existia um 
amigo meu que trabalhava na cooperativa e 

Funcionário 

me avisou de uma vaga. Fui me apresentar, 
conversei com o gerente na época e após al-
guns testes, fui admitido”. Isso foi em 16 de 
janeiro de 1998 onde passou a trabalhar em 
serviços gerais na filial de Pacaembu – cidade 
onde mora até os dias de hoje.
Em sua função, Odilio é responsável pela carga 
e descarga dos produtos assim como toda orga-
nização dos materiais.
Neste ano, este dedicado funcionário comple-
tou 14 anos de serviços prestados para esta co-
operativa agropecuária.
“Sou muito grato a oportunidade que me de-
ram de estar na Camda. Aqui, além de ser meu 
trabalho, é também uma nova família. Aqui 
estou a tantos anos e pretendo continuar en-
quanto tiver saúde”, finalizou.

Odilio Pereira de Souza é casado com Marli e têm 3 filhos: Loana, Marcio e Marcelo
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