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9 de setembro - Dia do Veterinário

21 de setembro - Dia da Árvore

É chamada de medicina veterinária a preven-
ção, o diagnóstico e o tratamento de doenças 
dos animais domésticos e o controle de dis-
túrbios também em outros animais. 
Pessoas se dedicam a tratar de animais desde 
os tempos antigos. A prática da veterinária 
foi estabelecida desde 2000 aC na Babilônia 
e no Egito. Porém, segundo alguns registros 
encontrados, remonta a 4000 aC.
Ao longo de décadas, com as transformações 
econômicas e sociais ocorridas, como o cres-
cente número de animais de companhia e de 
produção, o médico veterinário se tornou um 
profissional que atua em diversas áreas. En-

Em 21 de setembro é comemorado, no Brasil, 
o Dia da Árvore. A data foi escolhida, por ser 
próxima ao início da primavera - a estação em 
que as flores aparecem em maior quantidade.
As florestas plantadas (reflorestamentos) pelo 
homem devolvem a ele serviços e bens. 
Mas o equilíbrio tem que ser mantido com 
a preservação das matas nativas e a proteção 
dos mananciais, onde a flora e a fauna en-
contram ambientes diversificados.
Essenciais para a vida, as árvores não só 
embelezam o planeta, como mantêm a umi-
dade do ar. Além disso, ajudam a diminuir a 
poluição, produzem oxigênio, mudam a di-
reção dos ventos, firmam o solo das encostas 
e também as margens dos rios. 
Através da madeira dos seus troncos ainda é 
possível colher matéria-prima para a fabrica-
ção de medicamentos. 
A metade das árvores cortadas no planeta é 
destinada à fabricação de papel. Usar menos 

tre elas, se destacam o atendimento clínico, 
cirúrgico e reprodutivo de pequenos e grandes 
animais. O médico veterinário também pode 
trabalhar na área da educação, no controle 
de saúde de rebanhos ou fiscalizar empresas 
que vendem ou reproduzem animais. É muito 
importante se comemorar esta data, pois o 
grande desafio do médico veterinário é buscar 
uma atualização constante e atuar de forma 
multidisciplinar, visando a saúde animal e hu-
mana. A Camda tem em seu quadro de co-
laboradores mais de 30 profissionais da área 
que prestam assistência qualificada a todos os  
cooperados. Parabéns pela data!

papel é uma ótima maneira de ajudar a sal-
var as florestas. Algumas dicas úteis:
• Escreva nos dois lados de cada folha de pa-
pel e tente usar papel de rascunho ou metade 
da folha quando possível. Recicle todo papel 
quando você terminar de usá-lo; 
• Coloque um guardanapo de tecido em sua 
mochila, bolsa ou lancheira e use-o ao invés 

almaveterinaria

de guardanapos de papel;
• Em casa use sempre guardanapos, lenços e 
panos de pratos de tecido ao invés de papel;
• Quando comprar papel em uma loja, tente 
comprar papel reciclado com 100% pós-
consumo; 
• Não compre qualquer madeira que seja 
originária de árvores em perigo de extinção.

reikipro

etanol-alternativa
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A produção de 3,5 mil moedas pelo Banco 
Central (BC) é mais uma das ações do Go-
verno Federal em comemoração ao Ano In-
ternacional das Cooperativas, instituído pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). O 
lançamento da moeda – que será cunhada 
em prata – está previsto para outubro deste 
ano e apresentará o slogan: “Cooperativas 
constroem um mundo melhor”.
Apesar de estarem previstas inicialmente a 
produção de 3,5 mil exemplares, esse total 
pode chegar a 10 mil moedas, que poderão 
ser adquiridas diretamente nas regionais do 
Banco Central ou no sitio do Banco do Brasil.
De acordo com o ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro 
Filho, esta é mais uma iniciativa para fomen-

Moeda em homenagem às cooperativas será lançada em outubro
tar o cooperativismo no Brasil. “Os números 
do setor ressaltam a força deste trabalho no 
país, que exportou cerca de R$ 12,2 bilhões 
em 2011. Praticamente 50% de tudo que é 
produzido no Brasil passa de alguma forma 
pelas cooperativas brasileiras. As homena-
gens, portanto, tem o objetivo claro de in-
centivar cada vez mais adesões e fortaleci-
mento das cooperativas brasileiras”, afirmou.
O cooperativismo reúne aproximadamente 
1 bilhão de pessoas em mais de 100 países, 
sendo responsável pela geração de 100 
milhões de empregos. No Brasil, existem 
hoje 6,5 mil cooperativas e aproximada-
mente 10 milhões de cooperados, em 13 
diferentes ramos de atuação. Informações 
obtidas no Mapa

Avanço do E15 nos EUA pode ampliar perspectivas para o etanol brasileiro
A inauguração nos Estados Unidos da primei-
ra bomba a oferecer o E15, combustível com 
15% de etanol misturado à gasolina, além 
de expandir a oferta de etanol no mercado 
americano, pode representar uma oportuni-
dade comercial para o biocombustível pro-
duzido no Brasil, principalmente com a re-
tomada da expansão da produção brasileira 
prevista para os próximos três anos.
Segundo a representante da União da In-
dústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) para a 
América do Norte, Letícia Phillips, o fim das 
tarifas de importação impostas ao etanol pe-
los EUA e as metas de utilização de etanol no 
país nos próximos dez anos projetam boas 
perspectivas para os produtores brasileiros no 
médio prazo. Até 2022, os EUA deverão con-
sumir 136 bilhões de litros anuais de com-
bustíveis renováveis, dos quais 79 bilhões de 
litros deverão ser de biocombustíveis avan-
çados. 

“Na categoria dos avançados, são aceitos 
apenas combustíveis capazes de reduzir a 
emissão de gases de efeito estufa (GEEs) em 
pelo menos 50% em comparação à gasolina. 
Nesse quesito, o etanol de cana-de-açúcar é 
a única opção comercialmente viável, pois 
corta em até 90% estas emissões. É uma 
grande vantagem sobre o produto americano 
fabricado a partir do milho, por exemplo, 
que reduz a emissão de GEEs em somente 
38%”, explica.
Na safra 2011/ 2012, 107 usinas brasileiras 
exportaram mais de 663 mil litros de etanol 
para os EUA, tendo a Califórnia como seu 
principal cliente. Conhecida por sua postura 
arrojada em questões ambientais, a Califór-
nia já adota uma normatização diferenciada, 
o Padrão de Combustível de Baixo Carbono 
(Low Carbon Fuel Standard), que estabelece 
normas ambientais mais exigentes do que 
em outros Estados americanos

Brasil é líder mundial na área de agroenergia 
A agroenergia responde por cerca de 32% 
da energia ofertada no Brasil, o que coloca 
o país na liderança mundial do setor. Quase 
48% do total de energia ofertada é obtida de 
fontes renováveis, como a biomassa, a ener-
gia hidroelétrica e os biocombustíveis. A situ-
ação brasileira destaca-se no cenário interna-
cional, pois 85% da energia consumida no 
mundo vem de fontes não-renováveis, que se 
encontram na natureza em quantidades limi-
tadas e se extinguem com a utilização.
Os biocombustíveis são derivados de bio-
massa renovável que podem substituir, par-
cial ou totalmente, combustíveis derivados 
de petróleo e gás natural em motores a com-

bustão ou em outro tipo de geração de ener-
gia. Os dois principais biocombustíveis líqui-
dos usados no Brasil são o etanol, extraído 
de cana-de-açúcar, e o biodiesel, produzido 

a partir de óleos vegetais ou de gorduras ani-
mais e adicionado ao diesel de petróleo em 
proporções variáveis. 

(Fonte: DCI)

foto ilustrativa
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Armazenar comida para o rebanho é ter 
produção elevada o ano todo um costume en-
tre os produtores que trabalham com rebanhos 
de corte de forma extensiva em não produ-
zirem e guardarem alimento para os períodos 
críticos do ano, onde a natureza não disponibi-
liza comida farta e de qualidade para a ma-
nutenção do peso dos animais. E, geralmente 
o que ocorre, é o emagrecimento e a perda 
de tempo porque quando chega a época de 
bons pastos o rebanho tem que recuperar os 
quilos perdidos primeiro para depois começar 
a ganhar peso. 
Uma das formas de evitar este emagrece e en-
gorda é fazer ensilagem, que é um processo de 
conservação dos alimentos em locais hermeti-
camente fechados, livres de oxigênio, cujo ob-
jetivo é preservar ao máximo o valor nutritivo 
original da forragem escolhida para isto, seja 
cana, capim ou milho e sorgo planta inteira. 
A ensilagem é a forma mais eficiente e barata 
que se conhece para garantir suprimento de 
volumoso ao rebanho durante o período de 
entressafra.

A tuberculose bovina é uma doença infecto-contagiosa crônica que tem como agente etiológico o Mycobacterium bovis. Esta bactéria pode sobreviver 
por até dois anos nas pastagens, daí o porquê desta ser uma doença preocupante em Mato Grosso, onde predomina a pecuária extensiva. No caso dos 
animais a doença não tem tratamento, sendo o sacrifício a única alternativa. “A orientação é que uma vez identificado o animal infectado, seja feito 
o abate sanitário, pois a doença é muito infecciosa e se alastra rapidamente.” diz Carlos Augusto Zanata, analista de Pecuária da Famato (Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso). Esta é uma doença que afeta caracteristicamente rebanhos leiteiros, principalmente rebanhos 
estabulados, sendo que para rebanhos de corte, criados extensivamente, a tuberculose possui menor importância epidemiológica.Mas o ponto mais 
delicado está relacionado à saúde pública, pois a transmissão ao homem acontece por meio do leite de vacas infectadas, se bem que, após a implanta-
ção da pasteurização, esta forma de transmissão foi minimizada. Outro ponto que exige cautela é que esta doença vem se destacando entre as pessoas 
que lidam diretamente com animais contaminados ou com produtos oriundos destes, como veterinários, tratadores, laboratoristas, entre outros.
SAIBA MAIS
A transmissão entre os bovinos se dá de forma direta ou indireta. Os diretos envolvem a detecção e identificação do agente etiológico no material 
biológico. Já os indiretos pesquisam uma resposta imunológica do hospedeiro ao agente etiológico, que pode ser humoral (produção de anticorpos 
circulantes) ou celular (medida por linfócitos e macrófagos).Os sintomas não apresentam lesões de coloração amarelada, no formato nodular, de um 
a três centímetros de diâmetro, ou mais, que podem confluir, de aspecto purulento ou caseoso, estando presente uma cápsula fibrosa, habitualmente 
apresentando necrose caseosa no centro da lesão ou calcificação nos casos mais evoluídos. 

O processo de conservação da forragem está 
baseado na redução do pH (aumento da aci-
dez) graças à produção de ácido láctico a par-
tir do açúcar. A silagem se conserva porque 
ao ensilarmos a forragem, levamos para o silo 
toda a flora microbiana que está aderida à for-
ragem na lavoura. Esta flora está composta por 
um universo muito grande, mas os que podem 
influir na maior ou menor qualidade da sila-
gem são os fungos, leveduras, bactérias láticas, 
(que são as responsáveis pela conservação da 
silagem), clostrídios e coliformes.
Uma boa silagem precisa ser complementada 
com a adição de inoculantes biológicos que 
são “bons” microorganismos que auxiliam na 
fermentação da ensilagem. Uma silagem sem 
adição de inoculantes demora de 25 a 40 
dias para chegar a um pH menor que 4,5: isto 
significa que durante 25 a 40 dias, estarão se 
desenvolvendo bactérias láticas, coliformes e 
clostrídios. 
Vantagens - O custo de produção para sila-
gem varia muito, porque há diferenças na es-
cala, tipo de cultura a ser ensilada, fertilidade 

do solo, etc. Mas, em geral uma silagem tem 
entre R$35 a R$90 por tonelada de matéria 
original (matéria úmida). Importante salientar 
que a silagem produzida e bem armazenada 
dura por muitos anos. Fazendo silagem é pos-
sível a manutenção de um maior número de 
animais ou unidades animais (450 kg) por uni-
dade de terra; permite a manutenção ou maxi-
mização da produção (carne ou leite); permite, 
através do confinamento, ofertar animais bem 
nutridos em épocas de melhor preço; permite 
armazenar grande quantidade de alimento em 
pouco espaço. 

(Fonte: Folha do Estado)

(Fonte: Agrolink)

É tempo de pensar na silagem

Tuberculose bovina em foco

seder

conselhos



Setembro/2012Setembro/2012 Setembro/2012
INFORMATIVO

A
gr

ic
ul

tu
ra

5

Agrotóxico com novos rótulos 
Os fabricantes de agrotóxicos terão até 1º 
de outubro para inserir nos rótulos as cores 
correspondentes às classes toxicológicas. A 
determinação existe desde 2002, conforme 
o decreto 4.074, mas somente agora o Minis-
tério da Agricultura e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária anunciaram que farão a 
fiscalização. Segundo o diretor executivo da 
Andef, Eduardo Daher, a maioria das indús-

Fatores importantes para iniciar um projeto de irrigação
A água é um dos principais fatores do desen-
volvimento das culturas e a irregularidade 
do regime pluviométrico de algumas regiões 
pode tornar-se uma restrição ao desenvolvi-
mento agrícola. A irrigação tem sido uma das 
técnicas mais utilizadas na agricultura, visan-
do acréscimos nas produtividades. Um bom 
sistema de irrigação deve aplicar água uni-
formemente, até determinada profundidade, 
propiciando umidade necessária ao desen-
volvimento normal das espécies vegetais. 
O déficit hídrico tolerável pelas plantas varia 
em geral entre 30 e 60% de água total dis-
ponível, que depende do tipo de cultura, do 
tipo de solo e da evapotranspiração.
Plantas forrageiras apresentam efeitos diver-
sos em relação ao estresse hídrico. Esses efei-
tos são refletidos através da redução no peso 
da matéria seca, na emergência das panícu-
las e retardamento no alongamento do caule. 
A resposta mais sensível da planta ao estresse 
hídrico é a diminuição do crescimento celu-
lar, pois está diretamente relacionado à sua 
expansão e ao vigor.
É importante acrescentar que a água que a 
planta retira do solo para evolução do seu ciclo 
é devolvida para a atmosfera numa proporção 
de 98%, sendo que apenas cerca de 2 % ficam 
retidos na planta. Sob condições de estresse 
hídrico, a fotossíntese, a respiração, a divisão 

celular, a absorção e a translocação de nutrien-
tes são afetados e a planta tem seu crescimento 
diminuído ou até mesmo paralisado.
Primeiros passos
Primeiramente, para realização de um projeto 
de irrigação de pastagem deve-se ter: levan-
tamento plani-altimétrico da área com curvas 
de nível interpoladas de 1 em 1 metro; planta 
em AutoCAD; planejamento e decisão sobre 
o projeto e avaliar a vazão disponível.
O conhecimento dos fatores que devem ser 
levados em consideração em um projeto de 
irrigação é de suma importância para um téc-
nico julgar um projeto. A seleção dos asper-
sores, o consumo de energia, a retenção de 
água no solo e a jornada diária de serviço 
são fatores essenciais que podem determinar 
a viabilidade de um projeto de irrigação.
Principais sistemas de irrigação de pastagens
- Pivô central
- Sistemas de aspersão em malha
- Autopropelido 
- Barras irrigadoras
- Sistemas de aspersão portátil
- Sistemas de aspersão fixo 
- Sistemas lineares e de cantos. 
Dentre os métodos de irrigação mais utiliza-
dos em pastagens, destaca-se a aspersão. A 
irrigação por aspersão é bastante utilizada, 
devido à possibilidade de elevada unifor-

midade de distribuição, à adaptabilidade a 
diversas culturas e solos, ao fácil controle do 
volume de água aplicado e à possibilidade 
de aplicação de fertilizantes e outros produ-
tos através da água de irrigação.

A estiagem prolongada, que atingiu os Estados 
Unidos no início do mês de julho, prejudicou 
a produção americana de soja. Os percentuais 
de lavouras em condições ruins já chega a 
22% e as perdas são consideradas irreversíveis.
Por causa das condições climáticas na Améri-
ca do Norte, os preços da soja negociados na 
bolsa de Chicago, referência internacional de 
preços, atingiram um recorde.
Os especialistas em mercado estimam que a 
safra brasileira 2012/13 atinja 83,1 milhões de 
toneladas, superando o último recorde da safra 
de 2010/11, quando foram produzidos 75,3 

Brasil pode ser o maior produtor de soja do mundo
milhões de toneladas de soja. Com as perdas, 
por causa da seca, a produção americana deve 
ficar em 80 milhões de toneladas.
Se esses números se confirmarem, essa será a 
primeira vez que o Brasil ultrapassa os Estados 
Unidos na produção de soja, se tornando o 
maior produtor da oleaginosa no mundo. 
No Brasil, por causa da influência do fenômeno 
El Niño, que aquece a água do Oceano Pací-
fico, as chuvas no segundo semestre vão per-
mitir a antecipação do plantio. As condições 
para a colheita no início do próximo ano tam-
bém devem ser favoráveis. 

trias já tem a faixa toxicológica na bula, mas 
em preto e branco. “Já existe a determinação 
de que esteja na bula, então, colocar a cor 
não é nada dramático.”
De acordo com o ministério, a penalidade 
para quem descumprir a norma varia de mul-
ta à suspensão da produção. A alteração da 
rotulagem não valerá para produtos que já 
foram rotulados ou distribuídos

rsnegocios

elastobor

conselhos
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Data de fundação: 24 de setembro de 2005
Endereço: Rua dos Expedicionários, nº 1.113

e-mail: ourinhos@camda.com.br 
telefone: (14) 3302.6080

Atendendo os anseios de seu crescente número de 
cooperados da região – que antigamente eram aten-
didos pela filial de Assis – a Camda inaugurou em 
2005 amplas instalações em Ourinhos, contratando 
equipe técnica qualificada e preparada para prestar 
assistência nos ares agrícola e pecuário, além de 
todos os insumos e materiais necessários às ativi-
dades de seus cooperados. Atualmente a unidade de 
Ourinhos conta com 11 funcionários.

Filial de Ourinhos

 Aguardem: novas filiais!

Fi
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Pela quinta vez, a cidade de Adamantina 
receberá o programa Mosaico Teatral, pro-
movido pelo Sescoop/SP em parceria com 
as cooperativas Camda, Cocrealpa e Crédi-
Camda. A peça “O Circo de Pulgas”, da Cia. 
Circo de Bonecos foi a escolhida pelos pro-
motores culturais de Adamantina e será apre-
sentada no dia 30 de setembro, no ATC.
Seguindo a proposta do ano passado, os pro-
motores de cultura decidiram realizar uma 
única apresentação já que entraram na sus-
tentabilidade do programa Mosaico Teatral. 
“Realizamos este espetáculo por diversos 
anos com apresentações extras exclusivas 
as escolas municipais e entidades, mas em 
2012 entramos na sustentabilidade do pro-
grama. E para articularmos a realização com 
sucesso, é necessário mensurar o real públi-
co do Mosaico em Adamantina. Este dado é 
de extrema importância. Temos certeza que 
teremos, como nos demais anos, a adesão 
de toda a população no Mosaico 2012 e 
nosso público será novamente um recorde, 
contando é claro com a presença dos alunos 
atendidos nos anos anteriores só que desta 
vez, indo juntamente com seus familiares”, 
disseram.

Parcerias - Através da credibilidade do pro-
grama já conquistada em Adamantina, as 
parcerias continuam e se fortalecem a cada 
ano. O Mosaico Teatral 2012 conta com o 
apoio do ATC, Buffet WM, Secretaria de Cul-
tura de Adamantina, Restaurante Ipê, Gráfica 
Moreti, Supermercado Ravazi, Tropical Foto-
color e Hotel Vila Verde. “Aproveitamos este 
espaço para novamente agradecer a confian-
ça e a ajuda de nossos apoiadores no desen-
volvimento desta ação”, comentou a equipe 
de promotores.
Doações - Como proposta do Mosaico e 
adesão dos promotores de cultura de Ada-
mantina, a apresentação teatral é disponibi-
lizada de forma gratuita aos munícipes, 
onde existe a sugestão de troca por itens que 
beneficiem entidades carentes. Em 2012, 
através de um levantamento realizado junto 
a estas instituições, as cooperativas defini-
ram como itens de troca para o convite um 
pacote de papel higiênico ou um creme 
dental. “Para isso, realizamos uma pesquisa 
de preço e sugerimos itens que se equiva-
lessem nos valores. Acreditamos que será 
possível arrecadarmos uma ótima quantia, 
como nos anos anteriores”, disse a equipe.

A Bayer - unidade bovinos promoveu o lançamen-
to de um produto para o tratamento e prevenção 
da Coccidiose em bezerros e cordeiros junto aos 
cooperados Camda de duas cidades: Adaman-
tina e Lins. Esta é mais uma parceria em busca de 
inovações e novas tecnologias aos associados.

Ação

Postos de troca - Para facilitar o acesso 
aos convites, os promotores lançaram di-
versos postos de troca na cidade. Conforme 
disponibilidade de ingressos, as pessoas 
poderão entregar suas doações e retirar con-
vites nos seguintes locais: Camda, Cocrealpa, 
Biblioteca Municipal, ATC, Tropical Fotoco-
lor e Restaurante Ipê. Neste ano, as doações 
novamente serão entregues ao Fundo Social 
de Solidariedade de Adamantina que fará o 
repasse às entidades assistidas. Mais infor-
mações sobre o Mosaico através do telefone 
(18) 3502 3047 / 9135 4373 com Roberta 
Marchioti.

Espetáculo: “O Circo de Pulgas”, da Cia. 
Circo de Bonecos
Data: 30 de setembro, domingo, as 20h30
Local: ATC (Adamantina Tênis Clube); Al. 
Francisco José Azevedo, nº 1.249 - Jardim 
Ipiranga
Ingresso: Troque 1 pacote de papel higiênico 
ou 1 creme dental por um ingresso 
Ponto de troca: Camda, Cocrealpa, Biblioteca 
Municipal, ATC, Tropical Fotocolor e Restau-
rante Ipê. As doações serão encaminhadas ao 
Fundo Social de Solidariedade do município. 
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O 1º Concurso de Qualidade do Café de Pa-
caembu e região é uma iniciativa da Asso-
ciação dos Produtores Rurais de Pacaembu 
em parceria com a Camda. Tem por objetivo 
divulgar a qualidade dos cafés produzidos na 
região de sua abrangência, incentivando os 

1º Concurso de Qualidade do 
Café de Pacaembu e região

cafeicultores a produzirem um café diferen-
ciado, através de práticas sustentáveis, premi-
ando os cafés melhores classificados. A área 
de abrangência deste  concurso compreende 
aquela localizada entre os municípios de 
Parapuã e  Panorama e será realizado para 
os cafés da espécie Coffea Arábica, safra 
2012/2013. “Todo e qualquer produtor de 
café cujas lavouras estivessem estabelecidas 
na região acima descrita puderam se inscre-
ver na Camda, seguindo o regulamento”, 
disse Claudio Antônio Fagundes, gerente op-
eracional de café Camda.
Os lotes serão provados e avaliados nos dias 
21 e 22 de setembro segundo a metodologia 
definida pela Comissão Organizadora deste 
concurso, seguindo a Instrução Normativa 
nº. 8, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA, conciliada com a 
avaliação sensorial do Programa de Quali-
dade do Café – PQC, da Associação Brasilei-
ra da Indústria do Café – ABIC e a SAA-28,
A divulgação do resultado final deste concur-
so, bem como a premiação dos participantes 
classificados será dia 22 de setembro de 2012 
às 19h no recinto Oswaldo Kennedy, s/n na 
cidade de Pacaembu. Acesse www.camda.
com.br e veja o regulamento na íntegra.

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ada-
mantina realiza o programa Jovem Aprendiz 
Rural que promove cursos de capacitação. 
Na foto estão os estudantes do curso de tec-
nologia da informação que visitaram a Camda 
para conhecer o funcionamento deste setor.

A Camda – filial Dracena em parceria com 
a Ourofino realizou um treinamento na fa-
zenda Florestal com o tema “Boas práticas e 
sanidade animal”. A ação foi destinada aos 
cooperados e funcionários da propriedade

Visita

Ação

Treinamento
Foi realizado um treinamento técnico na filial 
Camda - Araçatuba para toda equipe técnica, 
levando informações sobre a Agroeste Se-
mentes, apresentando as biotecnologias pre-
sentes nos produtos da referida empresa.  Na 
foto Paulo (Monsanto), Augusto (veterinário), 
Toninho (agrônomo), Kelvin (balconista), An-
derson (Agroeste), Cido (agrônomo), Anisio 
(balconista), Mateus (agrônomo), Daniel (bal-
conista), Flavio (Agroeste) e Jair (gerente filial).

A Andef (Associação Nacional de Defesa 
Vegetal) realizou a entrega dos iPads aos 
vencedores da XV Edição do Prêmio ANDEF 
2012. O evento aconteceu em São Paulo 
e representando a Camda esteve presente 
Giuliano da Matta, realizador do projeto 
Colabore Agricultor (ganhador da categoria 
cooperativismo – responsabilidade ambien-
tal). “Ter o reconhecimento com a conquista 
deste prêmio mostra que todas as ações re-
alizadas realmente valem a pena. O intuito 
do projeto é cada vez mais conscientizar os 
agricultores de suas responsabilidades com a 

Cerimônia de entrega do prêmio Andef 2012
preservação ambiental e a saúde humana”, 
disse.
Segundo Aramis Moutinho Junior, supe-
rintendente da Ocesp a premiação é muito 
valorizada já que está ligada diretamente 
aos princípios cooperativistas. “O sétimo 
princípio cooperativista é a preocupação 
com a comunidade e o prêmio incentiva as 
cooperativas justamente na missão social, 
ambiental e de boas práticas”. Este ano, dos 
nove projetos apresentados na categoria Co-
operativismo, sete foram do estado de São 
Paulo – com as três campeãs paulistas. 
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A Camda – filial de Assis e a Arysta promoveram 
no auditório da Assocana  uma palestra com o 
prof. dr. Marcelo Nicolai (Agrocon – Consulto-
ria de Piracicaba) focando o manejo das ervas 
problemas na cana-de-açúcar, com ênfase nas 
corda de viola, mucuna, mamona e brachiaria. 
Na ocasião, mostrou os bons  resultados obti-
dos no controle destas ervas com o uso do her-
bicida Dinamic na palha ou cana queimada. 
O engº agrº Aristeu Doreto (Arysta) fechou a re-
união mostrando outros usos do produto como 
PPI, quebra lombo e desinfestação. Estiveram 
presentes 70 técnicos das destilarias, usinas e 
fornecedores da região.

A filial de Lins em parceria com a empresa 
Timac Agro vem desenvolvendo um ex-
celente trabalho com o inoculante Mercosil 
em silagens de cana e milho. Na foto em 
questão pode-se observar os silos bolsas 
da cooperada Juracy Frare Bertin, onde há 
o acompanhamento técnico do vendedor 
externo da Camda, Pedro Luis e o ATC da 
Timac, Dorival Lessa.
Segundo relato da cooperada o resultado 
final foi extremamente satisfatório, obtendo 
ganhos no peso final do rebanho.

A unidade Camda de Londrina, juntamente com a DuPont, realizou um dia de campo. A propriedade escolhida para a ação foi a fazenda 
Nazareth - do cooperado Natalicio Tomio Takano - localizada na cidade de Barra do Jacaré. Na ocasião, o produto utilizado foi o Front onde 
todos puderam ver o controle do mesmo em diversas ervas daninhas além do custo/benefício. “O nosso intuito é sempre apresentar novas 
tecnologias aos cooperados”, disse Juarez, gerente da filial. Cerca de 25 associados participaram do dia de campo.

Dia de campo na fazenda Nazareth

Controle de ervas problemas é tema de palestra em Assis

Filial de Lins e Timac Agro: parceria de sucesso

Palestra sobre nutrição animal
A cidade de Iturama foi palco de uma pales-
tra sobre nutrição animal. A atividade ocor-
reu através de uma parceria entre a filial 
Camda e a Bio Campo, sendo ministrada por 
José Renato e Fernando (ambos Bio Campo) e 
pelo gerente de negócio/pecuária Carlos Al-
berto Castro Tolentino (Camda). O foco foi as 
vantagens do uso de probiótico na nutrição 
animal,  colocando como exemplo a linha 
de suplemento mineral e ração Minercamda. 
“Contamos com a participação e apoio do 
gerente da filial de Paranaíba, José Augusto e 
funcionários; gerente da filial de Quirinopo-
lis, Rafael e veterinário; diretores do Sindica-
to Rural e pecuaristas de toda região”, disse 
Lucas, gerente da unidade de Iturama. Cerca 
de 80 pessoas participaram da ação.
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Por mais um ano o posto de embalagens de A-
damantina gerenciado pela cooperativa Camda 
- através do colaborador Giuliano da Matta - 
realiza a coleta itinerante em parceria com as 
filiais de Junqueirópolis e Pacaembu, tornando 
a correta destinação das embalagens tríplice la-
vadas ainda mais acessível aos seus associados. 
“Os resultados obtidos são frutos do trabalho e 
compromisso que a cooperativa tem em consci-
entizar seus cooperados sobre as boas práticas no 
campo, respeitando o meio ambiente e a saúde 
humana através da utilização de EPI (Equipamen-
to de Proteção Individual)”, disse Giuliano.
As coletas - sempre realizadas por funcionári-

Camda realiza mais uma coleta itinerante na região
os treinados e certificados - retiraram 10.648 
embalagens vazias de agrotóxicos das proprie-
dades rurais, minimizando a possível contami-
nação de pessoas e da natureza. Apenas nestas 
duas ações  foi possível atender 213 coopera-
dos que estavam presentes, cumprindo com 
suas responsabilidades.
“O posto de embalagens vazias de Adamantina 
agradece a participação dos produtores, ao ge-
rente Aparecido Carlos Silva e aos funcionários 
que se empenharam em mais esta ação da coo-
perativa”, conclui Giuliano, responsável pelo 
Posto de Recebimento de Embalagens Vazias de 
Adamantina.

Foi realizada pela filial Camda de Ribas do Rio Pardo uma coteta 
itinerante de embalagens vazias. “Este evento ocorre todos os anos 
onde orientamos nossos cooperados a devolver as embalagens com-
pradas durante o ano anterior e o vigente”, disse Leonardo, gerente 
da unidade. Com a ação a filial reuniu muitas embalagens devido 
ao controle químico realizado na cultura de pastagem na região. A 
coleta ocorreu durante um dia todo onde, na ocasião, foi servido 
também um almoço para os cooperados. “Agradecemos o apoio do 
Sindicato Rural e Acra (Associação Campograndense das Revendas 
Agrícolas)”, finalizou Leonardo.

A filial Camda de Iturama em parceria com a Coperama participou 
pelo segundo ano consecutivo da 37ª Exporama - festa de destaque 
na região - com um stand para receber pessoas interessadas em fazer 
parte da cooperativa, onde tiveram também a oportunidade de co-
nhecer todos os itens e produtos comercializados nas lojas Camda. 
“Nossos cooperados sentiram-se a vontade para fechar negócios e 
bater um bom papo, degustando deliciosos petiscos. Agradecemos 
o apoio e o comprometimento de todas as pessoas envolvidas que 
possibilitaram mais uma vez esse evento se tornar  um sucesso”, fi-
nalizou Lucas, gerente da filial.

Cooperativa participa da 37ª Exporama

Em Araçatuba também terá o programa Mo-
saico Teatral neste ano. Uma iniciativa do 
Sescoop e realizado no município pelas co-
operativas Camda, Coopbanc, Credicitrus, 
Cobrac, Uniodonto e Sicredi, nos anos an-
teriores atingiu um público de 600 pessoas e 
beneficiou entidades como Assepae e Casa do 
Caminho com 1 tonelada de alimentos. Na e-
dição 2012 trará o espetáculo Números da Cia. 

Mosaico em Araçatuba será dia 29 de setembro

Coleta itinerante ocorre em Ribas do Rio Pardo

Os Geraldos no dia 29 de setembro, às 20h no 
teatro da Unip. 
Espetáculo - Números é uma comédia para to-
dos aqueles que têm o circo em suas memórias 
de infância. Cinco artistas mambembes se mul-
tiplicam em diversas funções para apresentar 
números inspirados na tradição circense, fa-
zendo uma homenagem aos pequenos e des-
validos circos que percorrem o interior do país.  

Produtores do Paraná visitaram a propriedade 
do cooperado Paulo A.Cunha Bueno, na ci-
dade de Palmital. Na ocasião conheceram 
tanques de Microgeo e puderam ver resultados 
de aplicação na cultura da cana-de-açúcar. 

Visita
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Ocorreu através da filial de Presidente Pruden-
te o 2º Simpósio de Reprodução Bovina: Re-
producamda. Entre dois dias de evento a ação 
reuniu cerca de 450 participantes.
As atividades ocorreram no salão Solarium da 
Unoeste (campus II) onde, durante a cerimônia 
de abertura, a mesa principal foi composta pe-
los representantes da Camda - gerente da fili-
al, Edson de Matos Pessoas; Carlos Tolentino e 
Maurício Cyrino - além do pró-reitor acadêmi-
co da Unoeste, José Eduardo Creste.
Na sequência existiram as seguintes palestras: 
manejo racional em gado de corte; recursos 
genéticos e planos de melhoramentos; IATF em 
evolução, protocolos e resultados; tópicos de 
manejo reprodutivo; a importância da nutrição 

2º Reproducamda aborda atividades relacionadas à IATF
na reprodução de bovinos. Fechando o primei-
ro dia de atividades, o diretor superintendente 
da Camda, Waldomiro Teixeira de Carvalho Jr. 
falou sobre as tendências do agronegócio.
Além disso, no local, ficou a disposição dos 
presentes stands das empresas relacionadas ao 
assunto para visitação. Finalizando o primeiro 
dia de evento serviram um jantar com porco no 
rolete e roda de viola.
Dando continuidade ao simpósio, no Campo 
Belo houve o treinamento Minercamda com-
posto por workshop e palestras.
Concomitante a atividade, as empresas parcei-
ras que patrocinaram a ação – entre elas Bio 
Campo, Bio Mart, Agener, Agroeste, Tecnopec, 
Alta, Hertape Calier, Biogêneses-Bagó, Ouro-

fino, Formil Vet, MSD Saúde Animal, Hering-
er, Sementes Agroceres Venconforma, Mobil, 
Soesp, Merial, Pfizer, Fatec, Unoeste, Liane 
Veículos, Aurora, Veículos, Novaurora Tratores 
e Marcal Sol Guzerá – realizaram reuniões 
técnicas com os colaboradores da Camda no 
decorrer do dia. 
“Decidimos realizar este simpósio na cidade 
de Presidente Prudente diante do potencial 
pecuário que a região apresenta; além da ne-
cessidade que a equipe técnica da cooperativa 
notou em treinar e qualificar os cooperados 
para a realização correta desta atividade”, fi-
nalizou Edinho, gerente da filial.
Acesse o site da Camda - www.camda.com.br 
e veja todas as fotos do evento.

A Camda marcou presença na 2º Agrifap 2012 (Feira da agricultura 
familiar de Pacaembu) realizada pela Aprap em parceria com a Pre-
feitura Municipal e Cati. A atividade contou com grande público e a 
cooperativa participou com um stand próprio que contemplou a feira 
com mudas de café, coco anão, palmeira real, pupunha e nativas, 
bem como a exposição de seus produtos de fabricação própria, como 
a linha de suplementos e rações Minercamda, além de levar detalhes 
da novidade mais recente que é o Laboratório de Análises Agronômi-
cas. Além disso, todo setor de café foi exposto no local para conheci-
mento das pessoas. “Mais que a simples divulgação, o nosso objetivo 
foi conscientizar os produtores sobre os benefícios que a cooperativa 
tem trazido a região e aos seus cooperados com diversos tipos de ser-
viços, e agora com a novidade do nosso laboratório estivemos repas-
sando a importância da análise de solo e folhas aos produtores rurais”, 
destacou Maria Raquel, eng. agrônoma do laboratório e responsável 
técnica pela filial de Pacaembu. O stand obteve grande número de 
visitantes e foi um sucesso.

O Sebrae promoveu um Encontro de Produtores Rurais na cidade de 
Pacaembu.
O evento tem a parceria da Aprap (Associação dos Produtores Rurais 
de Pacaembu), Casa da Agricultura e Cati com a participação especial 
da Camda. Seguindo a programação ocorreu uma palestra sobre Irri-
gação e fertirrigação com Renato Bilac (Irriga Bauru);  depois o Encon-
tro AgroSebrae: Planejamento da Produção na Prática com a colabo-
ração de Kate Cidrão e fechando a atividade uma palestra com o tema 
Nutrição no cafeeiro com Marcelo Melarato. Ainda, um debate com 
os palestrantes foi realizado para sanar possíveis dúvidas.
“Estas palestras têm como finalidade trazer aos cooperados da Camda 
mais conhecimento  sobre o que está sendo feito em outras regiões, 
para que cada vez mais a qualidade e a produção - principalmente do 
café - cresça e se desenvolva na Alta Paulista. Outro foco foi atualizar 
os associados visando o concurso de qualidade de café promovido 
pela cooperativa no final deste mês”, finalizou Claudio Fagundes, ge-
rente operacional de café.

Cooperativa participa da Agrifap 2012 Encontro de Produtores Rurais de Pacaembu e Região
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O posto de recebimento de embalagens vazi-
as de Adamantina, gerenciado pela coopera-
tiva Camda, vem desenvolvendo programas 
de conscientização aos associados obtendo 
resultados satisfatórios a cada ano.
Verificando a necessidade de expandir seu 
público alvo, no início deste ano o projeto 

“Pequenos Protetores” visitam a Central de Bilac no Dia Nacional do Campo Limpo
“Pequeno Protetor” começou a ser desen-
volvido com os alunos de 4 e 5 ano do en-
sino fundamental da escola Atílio Sani  no 
município de Sagres. “Este projeto vem cons-
cientizando e sensibilizando estas crianças 
sobre a geração de resíduos e como sim-
ples atitudes podem proteger nosso planeta 
através do descarte de forma correta”, disse 
Giuliano da Matta responsável pelo posto de 
Adamantina.
A atividade trata também da importância em la-
var e devolver as embalagens vazias de agrotó-
xicos - vendo que o município possui grande 
parte de seus habitantes exercendo atividades 
rurais - e como a destinação correta minimiza 
a contaminação do meio ambiente e também a 
retirada de matéria-prima da natureza. 
“Levando estas informações às crianças acre-
ditamos em melhores resultados nas ações de 
seus pais, vendo que este tipo de trabalho a-

penas pode ser efetuado por pessoas maiores 
de 18 anos”, falou Giuliano.
 Com o intuito de levar mais informações 
a estas crianças e mostrar na prática como 
ocorre o processo de separação e destinação 
final dentro de uma Central de Embalagem, 
a Camda fez uma visita à Central de Bilac na 
data de comemoração ao Dia Nacional do 
Campo Limpo. 
Realizada há oito anos em todo o país, a 
comemoração do Dia Nacional do Cam-
po Limpo reúne os envolvidos no Sistema 
Campo Limpo (logística reversa de embal-
agens vazias de agrotóxicos), entre eles o 
inpEV, instituto que representa a indústria 
fabricante de defensivos agrícolas na des-
tinação desse material, e a comunidade 
do entorno das centrais de recebimento de 
embalagens vazias para compartilhar os re-
sultados desse sistema. 

A filial de Coromandel teve seus armazéns de 
café aprovados no processo de Certificação 
“UTZ Certified Good inside”.
Esta certificação é espelhada na Teoria da 
Qualidade Total. Desde a gênese da certifi-
cação, ela foi pensada com o duplo propósi-
to de, por um lado, aquilatar e avaliar a in-
trínseca qualidade do produto ou do serviço 
e por outro lado, o efeito reflexo da garantia, 
da certificação da qualidade, perante os con-
sumidores em geral.
“A UTZ é um programa mundial de certifica-
ção de café. Com a UTZ sua marca de café 

Filial de Coromandel alcança certificação UTZ
favorito sabe exatamente de onde veio seu 
café e que ele foi plantado com responsabili-
dade. Assim, quando a empresa certifica-se, 
ela assegura sua sobrevivência e irriga efeitos 
do poder por todo o corpo social”, explanou 
Bottini, gerente da filial.
A Camda optou por certificar seus armazéns 
pois desta forma oferece aos seus coopera-
dos a garantia de que seu produto estará ar-
mazenado de acordo com as exigências de 
armazenamento de segurança e qualidade 
exigidos pelo mercado mundial de comer-
cialização do café de qualidade.

A Camda - filial de Naviraí realizou em par-
ceria com a FMC um Treinamento sobre o 
manuseio de agrotóxicos e uso correto de 
EPI na Fazenda Pay Cuê do cooperado Paulo 
Diniz Junqueiro Filho. O treinamento foi rea-
lizado pelo RTC Vinícius Batista que abordou 
os principais assuntos de agrotóxicos e escla-
receu as dúvidas dos participantes. 
“Agradecemos a presença de todos os fun-
cionários da Fazenda Pay Cuê e a FMC pela 
parceria e  apoio que tem nos dado. Para 

Quais são os benefícios da certificação UTZ?
Demonstrar aos clientes que seu produto é 
diferenciado com base em boas práticas;
Inspirar a confiança dos clientes com relação 
à qualidade e segurança do alimento;
Assegurar o acesso aos mercados;
Melhorar a eficiência operacional, através 
do gerenciamento de processos da unidade 
produtiva e redução de custos;
Melhoria contínua do processo produtivo;
Evitar problemas de fiscalização sanitária, 
ambiental e do trabalho, através do cum-
primento da legislação.

As maiores empresas brasileiras têm seu de-
sempenho avaliado pela revista Exame em 
sua edição especial Melhores e Maiores de 
2012, onde destaca as 1.000 maiores empre-
sas do Brasil. A Camda mais uma vez surgiu 
com destaque nesta edição, com a expres-
siva posição de 226ª entre as 400 do ranking 
nacional voltado ao agronegócio.
A Camda, nestes 47 anos de atividade, se carac-
teriza pela gestão racional sem, entretanto, deixar 
de valorizar e investir em seu corpo de colabora-

Camda mais uma vez presente entre as 400 maiores empresas do Brasil

Camda Naviraí realiza treinamento sobre manuseio de agrotóxico e uso correto de EPI

dores. “E tudo isso com as atenções voltadas 
para a total satisfação dos cooperados, os quais, 
cada vez mais reconhecem e prestigiam esta 
posição”, disse Osvaldo Matsuda, diretor presi-
dente da cooperativa. 
“Estamos atentos a prestar assistência técnica 
na orientação do emprego dos mais moder-
nos meios de cultivo da produção, cuidados 
especiais na área pecuária, assim como for-
necimento de insumos e produtos da melhor 
qualidade e com as melhores condições”, ex-

planou o presidente.
É assim que, por diversos anos consecutivos, a 
Camda demonstra sua presença entre as maio-
res e melhores no setor do agronegócio e com 
elevado nível de satisfação de seus associados. 
“Ao constatarmos novamente o reconhecimen-
to de nossos esforços, reafirmamos a certeza de 
que a parceria Camda/homem do campo nos 
tornou a todos mais fortes para superar dificul-
dades. Esse resultado nos mostra que estamos 
no caminho certo”, conclui Osvaldo.

mais informações, temos disponível nosso 
técnico agrícola Ricardo Matos (Camda) para 

orientações  técnicas”, finalizou o gerente 
Murilo Rodrigues.
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4º Congresso Florestal Paranaense 2012
Local: CIETEP, o Centro de Eventos do Sistema Fiep – Curitiba/PR
Informações: www.congressoflorestalpr.com.br
Data: de 10 a 14

Curso de Armazenamento de Grãos
Local: Sede do CENTREINAR - Viçosa/MG
Informações: www.centreinar.org.br
Data: de 10 a 14

InterConf 2012 - Conferência Internacional de Confinadores
Local: Associação Nacional dos Confinadores – Goiânia/GO
Informações: www.interconf.org.br/
Data: de 11 a 13

Sipat Camda
Local: Camda matriz – Adamantina/SP
Informações: rubia@camda.com.br / (18) 3502.3058
Data: de 17 a 21

Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão - CONBAP
Local: Hotel JP - Ribeirão Preto/SP
Informações: www.sbea.org.br/sbea
Data: de 24 a 26
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25 -
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26 -
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27 -
27 -
28 -
28 -
28 -
29 -
28 -
29 -
30 -
30 -
30 -

NOME
ADRIELE KALITA FABRIS ..........................................................    
ANTONIO AVELINO DOS SANTOS .......     
ELISANGELA PEREIRA DOS REIS ..............................    
MARCIO RESENDE VALADARES .................................   
EVANDRO MARCOS F COLANTONIO ...................................   
FABIO PECORARO DEMARQUE .............................................     
SIMONE CRISTINA D P E SILVA ................................      
THIAGO PECCHIO PREVELATTO ...........................            
ROSIMEIRE APARECIDA DE CURSI ..................................       
JULIO MARCIO P DE OLIVEIRA ...........................  
LAIS STRIPOLI ..........................................................................      
MARLENE QUEIROZ DOS SANTOS ................................    
RICARDO MARTINS DO CARMO ...............................   
JOSE LUIZ DETONI ........................................................               
RICARDO JOSE DA SILVA ......................................................      
CLEBER ROGERIO PAULINO ........................................................                
ANTONIO LUIZ CRUVIEL ...........................................  
JEAN ANTONIO P GENEZINI ........................................   
RENATA TOME MASIERO .......................................       
FLAVIO MARTINS FERREIRA .......................................           
MARIO SERGIO MARCHIONE ...........................................               
TIAGO PENHAS DA COSTA ....................................................     
FLAVIO ROGERIO DE SOUZA ................................................   
CLAUDEMIR VANDERLEI LIRA ...............................  
ARIANE SIQUEIRA ROSSI ................................................             
FAUSTO ANTUNES MACIEL NETO ..........................................  
MANOEL JOAQUIM DE SOUZA ..............................................              
DAIANE CRISTINA S DE OLIVEIRA ..........................................       
FERNANDA SILVA MACHADO ................................................       
ANDRE FELIPE PALMA .............................................          
DOUGLAS CORDEIRO ............................................................            
ARLINDO OBICE NETO .........................................          
WALTER DE SOUZA LIMA .......................................................             
NELSON TADAO MATSUDA ................................         
WALFRIDO DA SILVA ELIAS ....................................     
SONIA MARIA RODRIGUES SABATINE ........          
JONAS SCARIOT BATISTA .......................................       
GABRIEL GOMES CABRAL LIMA .......................................  
ROSANGELA GORDILHO S BENINE .......................................           
POLIANA ALVES DOS SANTOS ..................................  
ROBERTO MOREIRA DO NASCIMENTO ...............      
PEDRO JOSE GOMES ...............................................................             
LUCIANO BRITO DIAS ..................................................                 
ADELSON MARQUES CALDEIRA ............................................       
ANTONIO DE FREITAS CALORE ..............................................      
CARLOS ALBERTO PEREIRA ........................................          
JOSE AMERICO CORDONI JUNIOR .................................  
BRUNO PASSOS DANTAS .......................................      
LEONARDO GIOLO DOS SANTOS .........................         
VALERIA COVINO BUENO ..................................                     
MAIKON WILIAN B DOS SANTOS .........................           
CAMILA APARECIDA M DA SILVA ......................................            
CARLOS EDUARDO STEVANI .................................................  
ELISANGELA LOPES NEVES .....................................         
KELEN COSTA DE FREITAS ..................................     

FILIAIS
MATRIZ

DIRETOR ADMINISTRATIVO
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COROMANDEL
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CONSELHO VOGAL

MATRIZ
ARAÇATUBA

QUIRINÓPOLIS
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LOJA ANDRADINA
QUIRINÓPOLIS

LONDRINA
MATRIZ
LAVINIA
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DOURADOS

MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

CAMPO GRANDE
MATRIZ

LOJA ANDRADINA
MATRIZ

CONSELHO FISCAL
CAMPO GRANDE

CAFÉ JUNQUEIRÓPOLIS
CAMPO GRANDE

LONDRINA
MATRIZ

COROMANDEL
SANTA FÉ DO SUL

MATRIZ
TRÊS LAGOAS

MATRIZ
MATRIZ

COROMANDEL
PARANAIBA

CAMPO GRANDE
PRES. PRUDENTE

NOVA ANDRADINA
FÁB. ANDRADINA

PENÁPOLIS
LAVINIA

CAMPO GRANDE
RIBAS DO R. PARDO
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O Informativo Camda deseja a todos um

Feliz Aniversário
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Todas as pessoas deveriam ter objetivos na vida. Reformar ou construir a casa, cursar uma nova faculdade, ter ou não filhos, 
trocar de carro ou montar a própria empresa. Mas porque muitas não atingem tais objetivos, ficando frustradas, desanimadas 
e culpando terceiros pela falta de oportunidade e sorte? Claro que sonhar é bom, faz bem à saúde e quase sempre é o início 
de um grande projeto, mas não é o suficiente para a realização dos sonhos. Se você continuar apenas sonhando terá grandes 
chances de fracassar novamente. Vire o disco e troque a palavra “sonhos” por “metas/objetivo”.
Culpar os governantes, empresários, banqueiros é realmente muito fácil e cômodo para muitas pessoas. Já chegou a pensar 
que seu maior inimigo pode ser você mesmo? Vamos refletir: Como vai a sua saúde financeira? Seu dinheiro trabalha para 
você ou é você que trabalha para seu dinheiro?

E quanto aos seus filhos? Será que estão sendo preparados para que consigam, quando adultos, viver em paz com os outros 
e com eles mesmos?
Eles conhecem as receitas e despesas da família? Deixar seus filhos informados a respeito do fluxo de caixa é uma das ma-
neiras mais fáceis de conscientizá-los e ajudar na administração da casa e na eliminação de gastos desnecessários. É muito 
triste encontrar tantos adolescentes já endividados, gastando grande parte de suas mesadas ou salários com crédito no celu-
lar e consumindo vários produto e serviços sem se preocupar se terão ou não dinheiro para pagar.  

De nada adianta ter um bom salário, ótimo emprego se não existir pelo menos o mínimo de conhecimento na área finan-
ceira. É deprimente ouvir aquela frase tão famosa: “quanto mais se tem, mais se gasta”. E o pior é que ainda passamos essa 
ideia aos nossos filhos.  Trabalhar com o dinheiro, adiar desejos, discernir o “querer & precisar”, poupar e criar metas são 
algumas tarefas que os pais deveriam ter em mente para eliminar muitos problemas oriundos da falta de controle no con-
sumo e proporcionar mais equilíbrio para o futuro. 

Como então instruir seus filhos e torná-los adultos conscientes, sem dívidas e de cabeças erguidas? Encontramos em algumas 
escolas aulas relacionadas à educação financeira, mas ainda está muito longe de atender toda a população.
Já que ainda não é uma realidade e não temos tempo para esperar, devemos usar uma das ferramentas: a semanada ou me-
sada. É o valor em dinheiro que entregamos em uma determinada data e essa quantia deve variar conforme idade e hábitos 
familiares. Essa importância deverá suprir as necessidades básicas como o lanche na escola, roupas e dinheiro para o cinema. 
As crianças aprenderão a fazer escolhas, respeitar limites e regras. Não esqueça nunca disso: Você é o espelho de seu filho!

(Fonte: Fundação Procon/SP)

De nada adianta ter um bom salário, ótimo emprego se não existir pelo menos o mínimo de 
conhecimento na área financeira

Quanto antes melhor
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CREDI - CAMDA 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 – 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 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 - 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
Venda - misturador de ração (capacidade 1.000 kg). Tratar com Eduardo Takeshita pelo fone (18) 9771.5814 – Dracena/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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Cooperado 

Reinaldo Gestal Paes nasceu no município 
de Jaci, Estado de São Paulo, em 5 de maio 
de 1946. Juntamente com seus pais (Mano-
el Gestal Paes e Maria Celeste Mendes Ges-
tal), desde muito novo, estava empenhado 
no trabalho com a roça, onde a cultura 
que dominava era o café. Nessa jornada e 
sempre em busca de terras mais produtivas, 
ocorreram também algumas mudanças de 
cidade. Primeiro foi Flórida Paulista, de-
pois Mariápolis e por último Pacaembu – 
onde inclusive Reinando reside até os dias 
atuais. “Moramos nessas cidades, pois meu 
pai comprava propriedades rurais para au-
mentar sua produção. Depois, adquirimos 
um sítio em Pacaembu – eu já era moço 
na época – e aqui fincamos nossas raízes”, 
recordou.
No auge da produção, veio a geada que 
dizimou os cafezais e foi preciso diver-
sificar a produção. A opção foi então, o 
amendoim. “Nasci, cresci e me consolidei 
na vida adulta como agricultor. Não tinha 
outra alternativa que não buscar da terra 
um novo rumo para os negócios”, disse.
E nessa transição foi quando a Camda pas-

sou a estar presente na vida de Reinaldo. 
“Soube da cooperativa que havia implan-
tado na cidade uma filial. Cooperativa é 
sempre cooperativa e ainda mais em nosso 
ramo, notei uma ótima oportunidade para 
juntar forças na comercialização. Fui con-
vidado a participar dessa família e aceitei” 
– isso ocorreu em 20 de fevereiro de 1979 
(matrícula nº 2.734).
Atualmente, Reinaldo ainda cultiva um 
pouco de café - mas somente para con-
sumo - e auxilia seus filhos que trabalham 
com amendoim, assim como nos arrenda-
mentos.
“Estou há muitos anos acompanhando o 
crescimento da Camda e nosso progresso 
foi paralelo. Por ser uma importante e sóli-
da cooperativa, encontro tudo que preciso 
para as minhas culturas e a um preço bas-
tante competitivo. Sem contar o excelente 
atendimento. Me sinto parte desta família e 
só tenho benefícios em ser um associado”, 
finalizou.
Nós de informativo Camda agradecemos a 
confiança e dedicação, Reinaldo, durante 
todos esses anos.

Reinaldo Gestal Paes é casado com Iraci e desta união tiveram os filhos: Aderaldo, Julio, Delma e Clara

Na capital do calçado infantil - cidade de 
Birigui, Estado de São Paulo - nasceu no 
dia 26 de julho Claudemir Antonio Costa. 
Vindo de uma família humilde e trabalha-
dora, sempre quis ajudar nos custos de sua 
casa e desde muito novo começou seus 
trabalhos com um grande objetivo: con-
quistar seus planos e sua meta profissional.
“Comecei meu trabalho numa pequena in-
dústria de calçados e com o tempo queria 
conquistar mais: passei a exercer função 
em uma das maiores indústrias do ramo de 
Birigui, a qual permaneci durante 4 anos”, 
disse. Decidiu, então, mudar o rumo de sua 
vida profissional: gostaria de trabalhar com 
vendas. Diante disso, foi admitido pela 
cooperativa Cobrac em junho de 1991 na 
qual adquiriu experiência profissional em 
vendas. “Fiquei neste emprego até 1997, 
quando a citada cooperativa encerrou suas 
atividades na cidade”, comentou. 
A se ver desempregado, preparou-se para 
uma nova etapa de sua vida: casou-se em 
janeiro de 1998 e precisava de uma renda. 

Funcionário 

Optou por adquirir um jornal: Folha da 
Região Araçatuba. E lá estava mais uma 
nova oportunidade: “Cooperativa Camda 
admite vendedor”. “Realizei o processo 
de contratação junto a filial de Araçatuba 
- onde o gerente da época era José Jairo - e 
também na matriz, com o superintendente 
Waldomiro. Em 9 de fevereiro 1998 passei 
a ser um funcionário Camda na unidade de 
Araçatuba”.
Como vendedor interno é responsável pelo 
atendimento, controle de validades, solici-
tação e planejamento de todo estoque da 
loja.  E esta função é exercida por Clau-
demir, com muita propriedade, há 14 anos.
“Durante todo este período junto a Cam-
da, conquistei grandes amizades, conheci 
muitos colaboradores e cooperados o qual 
devo muito. E continuo aprendendo a cada 
dia, com todos. Estou muito contente em 
fazer parte do quadro de colaboradores 
desta cooperativa. Obrigado àqueles que 
acreditaram e acreditam no meu poten-
cial”, finalizou.

Claudemir Antonio Costa – casado com Sandra Cristina – está no quadro de funcionários da Camda há 14 anos
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