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4 de outubro – Dia Mundial dos Animais 
Quando pensamos em comemorar o Dia dos 
Animais, logo vem à mente um animal do-
méstico, como um gato, um cachorro. Exis-
tem àqueles também que nos auxiliam na 
nossa sobrevivência, como a vaca, a ovelha e 
a galinha. Podemos até pensar nos bichos de 
que não gostamos (lagartixas, morcegos), mas 
o alerta fica por conta de que todos eles, sem 
exceção, têm um papel importante no equilí-
brio entre os seres vivos e o meio ambiente.
Tanto a caça indiscriminada, quanto o co-
mércio ilegal de animais selvagens são fa-
tores que contribuem para a extinção de es-
pécies inteiras. Quando destruímos o meio 

ambiente, o ar, o solo e a água, também esta-
mos alterando o habitat dos animais e amea-
çando sua vida. 
O Dia Mundial do Animal é comemorado há 
muito tempo, desde 1930. A data foi esco-
lhida para homenagear São Francisco de As-
sis, que morreu no dia 4 de outubro de 1226. 
Quem decidiu foi o Congresso de Proteção 
Animal, realizado em Viena, na Áustria. 
Francisco é o santo protetor dos animais. 
Embora a existência da data comemorativa, 
os direitos dos animais só foram registrados 
alguns anos depois. A Declaração Univer-
sal dos Direitos dos Animais só foi aprovada 

nerdprimata

pela Unesco, que é um órgão da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas), em 15 de 
outubro de 1978. 
Portanto não são os homens que tem o direito 
de exterminar ou explorar os outros animais e 
sim usar nossa consciência a serviço deles. No 
Brasil, a Lei de Crimes Ambientais proíbe e atri-
bui penas a quem praticar ato de abuso, maus 
tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, do-
mésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
Inclusive, em nosso país, há mais de 250 es-
pécies de animais ameaçados de extinção. 
Aproveitar a data para protestar em nome dos 
animais é uma boa iniciativa. Apoie esta ideia!
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As exportações do agronegócio entre os meses 
de janeiro e agosto deste ano cresceram 1,8% 
em relação ao mesmo período do ano passado, 
atingindo US$ 62,5 bilhões – o que representa 
39% do total das exportações brasileiras em 
2012. No mês de agosto, as exportações do 
setor foram de US$ 8,8 bilhões, enquanto as 
importações foram de US$ 1,5 bilhão.
Em 2012, os setores que mais venderam 
foram: complexo soja (US$ 21,4 bilhões), 
carnes (US$ 10 bilhões), complexo sucroal-
cooleiro (US$ 7,8 bilhões), produtos florestais 
(US$ 6 bilhões) e café (US$ 4,1 bilhões). 
Juntos esses cinco setores responderam por 
79,2% da pauta exportadora. Os que tiveram 
maior crescimento percentual nas vendas 
foram fibras e produtos têxteis (62,5%), ani-
mais vivos (53,4%, exceto pescados), com-

Exportações do agronegócio atingem US$ 62,5 bilhões no ano

Preços globais dos alimentos se estabilizam, mas FAO pede ação

plexo soja (20,3%), bebidas (17%) e fumo 
e seus produtos (16,1%). O complexo soja 
permanece liderando a pauta de exportações 
com 34,2% de participação, superior à do 
mesmo período de 2011 que registrou 29%.
Entre setembro de 2011 e agosto de 2012, 
as exportações dos produtos agropecuários 
brasileiros atingiram US$ 96 bilhões, cresci-
mento de 8,8% em comparação às vendas 
nos doze meses imediatamente anteriores. A 
balança comercial do período registrou su-
perávit de US$ 79,1 bilhões (alta de 10%). As 
informações foram elaboradas pela Secreta-
ria de Relações Internacionais do Agronegó-
cio, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, a partir dos dados do Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.

Os preços globais dos alimentos se estabi-
lizaram em agosto em níveis próximos aos 
atingidos na crise alimentar de 2008, e os es-
toques globais de grãos devem encolher este 
ano, à medida que a produção cai abaixo do 
necessário, disse a agência para alimentação 
das Nações Unidas (FAO).
O diretor-geral da FAO, o brasileiro José Gra-
ziano da Silva, pediu uma ação internacio-
nal para acalmar os mercados, mas também 
disse que o índice de preços de agosto, que 
continuou inalterado em relação a julho, for-
neceu motivos para otimismo.
A pior seca nos Estados Unidos em mais de 
meio século e as baixas safras da região do 
Mar Negro levaram os preços dos grãos a pi-
cos recordes, elevando o alarme sobre uma 
potencial repetição da crise de 2008, que 
gerou revoltas em todo o mundo.
O índice de preço dos alimentos da FAO, 
que mede as alterações mensais dos preços 
para uma série de cereais, oleaginosas, lac-

ticínios, carne e açúcar, ficou em 213 pon-
tos em agosto, estável ante julho, quando os 
preços subiram 6 por cento após três meses 
de queda.
Os preços dos cereais, oleaginosas e gordu-
ras mudaram pouco em agosto, enquanto os 
preços do açúcar tiveram forte queda, com-
pensando o aumento dos preços da carne e 
de lacticínios, segundo a FAO.
“Apesar de devermos permanecer cautelo-
sos, os preços atuais não justificam falar de 
crise global dos alimentos. Porém, a comu-
nidade internacional pode e deve se mexer 
para acalmar ainda mais os mercados”, disse 
José Graziano em comunicado.
O diretor de comércio e mercados da FAO, 
David Hallam, disse que ainda há riscos de 
alta para os preços dos alimentos, tais como 
o potencial para o capital especulativo voltar 
aos mercados. Muito também depende do 
desenvolvimento dos plantios, disse ele.
“O mercado está muito vulnerável a qualquer 

choque do lado da oferta; há um risco de no-
vos aumentos dos preços, mas, no momen-
to, não há evidência que indique haver uma 
inevitabilidade”, disse Hallam em coletiva 
de imprensa.

Agricultura publica preço mínimo das culturas de verão

O Diário Oficial da União (DOU) divulgou 
a Portaria nº 701 do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com 
os preços mínimos para as culturas de verão 

e de produtos da sociobiodiversidade da sa-
fra 2012/13, e de produtos das regiões Norte 
e Nordeste da safra 2013. Os valores foram 
definidos pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN). Todos esses valores passam a vigo-
rar de acordo com cada produto, sendo que 
os principais, entre os quais o arroz, vigora a 
partir de janeiro de 2013 e o milho e a soja, a 
partir de fevereiro do próximo ano. Os preços 
mínimos fazem parte da política do Governo 
de aquisição dos produtos excedentes do 
mercado, corrigindo distorções de preços ao 
produtor. O objetivo é permitir o sustento da 
renda no campo, garantindo uma remunera-
ção mínima pela colheita. Acesse: http://www.
in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=31/07/2012
&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=112

paranaagronegocio

paranaagronegocio

agenda2020
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A Campanha Nacional de Vacinação con-
tra a Febre Aftosa imunizou 165.300.924 
bovinos e bubalinos no país, uma cobertura 
de 97,85% nas etapas do primeiro semestre 
deste ano. Os dados foram divulgados pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa).
Santa Catarina é reconhecida pela Organiza-
ção Mundial de Saúde Animal (OIE) como 
zona livre de febre aftosa sem vacinação 
desde maio de 2007 e, portanto, não partici-
pou da campanha. O Amapá também não 

Aftosa: Mapa divulga balanço da primeira etapa da vacinação

vacinou nesse primeiro semestre, pois a vaci-
nação passou a ser anual, no mês de novem-
bro, devido às condições ambientais desfa-
voráveis para realizá-la em outros períodos.
O Departamento de Saúde Animal (DSA) do 
Mapa considerou positivos os resultados da 
campanha, uma vez que foi acima do índice 
registrado no mesmo período de 2011, que 
foi de 97,7%. A primeira etapa da campanha 
teve início no mês de março, na calha do 
Rio Amazonas, prosseguindo nos meses de 
abril a junho, sendo que a maior parte dos 

estados vacinou no mês de maio. A segunda 
etapa da campanha teve início em julho, no 
Amazonas e no Pará. Os estados de Roraima 
e Rondônia serão os próximos a vacinarem 
em outubro enquanto a maioria dos demais 
estados vacinará em novembro.
Atualmente, a zona livre da febre aftosa com 
vacinação é composta por 16 estados e o 
Distrito Federal. A campanha de vacinação e 
todo trabalho realizado pelo governo são fun-
damentais para garantir as zonas livres e im-
pedir a reintrodução da doença no território. 

A campanha de vacinação e todo trabalho realizado pelo governo são fundamentais para garantir as zonas livres

Estudos buscam melhorar eficiência alimentar de bovinos de corte

Apesar de possuir o maior rebanho co-
mercial do mundo e ser o maior exportador 
de carne bovina, o Brasil ainda não lidera 
pesquisas relacionadas ao melhoramento 
genético de bovinos de corte para eficiência 
alimentar e consequentemente, os impactos 
da seleção para eficiência sobre composição 
corporal e qualidade de carne de novilhos 
Nelore são pouco conhecidos. O Labo-
ratório de Nutrição e Crescimento Animal, 
da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” (USP/ESALQ), coordenado pelo 
Dante Pazzanese Lanna, do Departamento 
de Zootecnia (LZT), é pioneiro nesta linha 

de pesquisa no país e vem se dedicando aos 
estudos acerca de eficiência alimentar de bo-
vinos de corte há mais de uma década.
Os primeiros resultados obtidos nas avalia-
ções de eficiência alimentar e composição 
corporal em novilhos da raça Nelore apon-
taram que animais mais eficientes apresenta-
vam carcaças mais magras. A necessidade de 
melhor caracterizar a composição das carca-
ças e qualidade da carne oriunda de animais 
Nelore selecionados para eficiência motivou 
novas pesquisas, que deram origem às teses 
de Michele Lopes do Nascimento e Andréa 
Roberto Duarte Lopes Souza, ambas orienta-
das pelo professor Dante. Os ensaios realiza-
dos pelas alunas fazem parte do projeto “Es-
tratégias genéticas para melhoria da eficiência 
de produção e da qualidade da carne bovina 
no Brasil”, resultado de uma cooperação en-
tre ESALQ/Embrapa/Unicamp/Unesp, entre 
outras instituições, que tem como objetivo 
avaliar a variação genética aditiva e identifi-
car genes e marcadores moleculares associa-
dos às características de qualidade da carne e 

eficiência alimentar em 800 animais filhos de 
32 touros da raça Nelore.
Entre os diversos índices de eficiência ali-
mentar, o consumo alimentar residual (CAR) 
tem sido o mais estudado e o mais discuti-
do como critério de seleção. Programas de 
melhoramento genético de bovinos de corte 
de países como Austrália, Canadá e Estados 
Unidos e mais recentemente o Brasil tem 
considerado o seu uso. Porém, as duas teses 
recém defendidas na ESALQ demonstraram 
que os animais mais eficientes quanto ao 
CAR possuem menor deposição de gordura 
no ganho de peso, particularmente de cober-
tura da carcaça e marmorização da carne. 
Isto indica que a seleção genética dos ani-
mais por este índice de eficiência pode ter 
impactos negativos sobre a qualidade da 
carne. “Considerando a associação geral-
mente positiva entre deposição de gordura 
corporal e fertilidade, não se pode descon-
siderar que a seleção para CAR pode resultar 
em diminuição da eficiência reprodutiva das 
vacas”, comentam as pesquisadoras.

brasilfarmavet

cppse
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Ao longo dos seus 15 anos de existências, o 
Consórcio Pesquisa Café tem contribuído para 
o crescimento sustentável da cafeicultura no 
Brasil. O Consórcio reúne diversas instituições 
parceiras que atuam no desenvolvimento sus-
tentável do agronegócio do café, como as Or-
ganizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária 
(Oepas), criadas com o objetivo de atender às 
demandas específicas de cada estado, apre-
sentando produtos e soluções para os agricul-
tores de cada região e desenvolvendo projetos 
ajustados à realidade local.
Entre as 18 Oepas do Brasil, seis integram o 
Consórcio: Empresa Baiana de Desenvolvim-
ento Agrícola (EBDA), Empresa de Pesquisa A-
gropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesa-
gro-Rio), Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais (Epamig), Instituto Agronômico 
do Paraná (Iapar), Instituto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (In-
caper) e a Agência Paulista de Tecnologia dos 

Consórcio Pesquisa Café ajuda no desenvolvimento da cafeicultura no Brasil

Agronegócios (Apta).
Segundo o diretor-presidente do Incaper e 
presidente do Conselho Nacional dos Sistemas 
Estaduais de Pesquisa Agropecuária (Consepa), 
Evair Vieira de Melo, as Organizações de Pes-
quisa realizam pesquisas voltadas para a cafei-
cultura, seja na obtenção de novas cultivares 
resistentes a pragas e doenças, no estudo de 
solo e ambiente ou, até mesmo, no envolvi-
mento com o agronegócio, apoiando na etapa 
da venda do produto.
Atualmente as Oepas atuam em 26 projetos 
de pesquisa e 113 planos de ação na pro-
gramação de pesquisa do Consórcio. Essas 
parcerias geram tecnologias e contribuem em 
sua distribuição. O programa de pesquisa do 
Consórcio Pesquisa Café é coordenado pela 
Embrapa Café, unidade da Embrapa, e conta 
com o apoio do Fundo de Defesa da Econo-
mia Cafeeira, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Funcafé/Mapa). 

São diversas instituições parceiras que atuam no desenvolvimento sustentável do agronegócio do café

Soja deve ocupar 80% da área plantada no PR
O plantio de soja no Paraná deve ocupar 80 
por cento da área plantada de grãos na safra 
de verão 2012/13, a maior área já destinada 
à cultura no Estado, segundo dados divulga-
dos pela Secretaria da Agricultura e do Abas-
tecimento do Paraná.
Segundo o secretário da pasta, Norberto 
Ortigara, o aumento na área plantada com 
soja está relacionado à maior rentabilidade e 
menor risco climático da cultura.
“O produtor fez as contas, analisou as in-
fluências do clima sobre as culturas e con-
cluiu que nesta safra a soja seria a melhor 
opção”, disse em comunicado.
A estimativa do governo paranaense é que 
as lavouras de grãos de verão do Estado 

ocuparão uma área de 5,67 milhões de hec-
tares, praticamente a mesma da safra ante-
rior. Desse total, 4,56 milhões de hectares 
deverão ser ocupados com soja, alta de 4 por 
cento sobre o ciclo anterior.
Com a expansão da soja, outras culturas como 
milho, arroz, feijão e algodão deverão perder 
espaço na safra que começa a ser plantada. 
Mas ainda assim a safra de grãos de verão no 
Estado deverá ter aumento de 25 por cento 
em relação à safra 2011/12, segundo Ortigara.
Embora a área plantada com soja seja a 
maior da história, as estimativas ainda não 
apontam para um recorde na produção do 
grão, segundo o secretário.
A secretaria de Agricultura ressaltou que as 

previsões climáticas indicam que no segundo 
semestre deste ano pode ocorrer o retorno do 
fenômeno climático “El Niño”, o que aponta 
para um final de inverno e início de prima-
vera com chuvas regulares, e um pouco mais 
de chuva durante o verão.
“Se houver uma combinação de clima fa-
vorável com o uso adequado de tecnologia, 
a tendência é termos bons resultados”, afir-
ma o secretário.
A previsão é que o Estado colha 14,99 mi-
lhões de toneladas de soja, volume abaixo 
do recorde estadual, registrado na safra 
2010/11, quando foram colhidos no Paraná 
15,34 milhões de toneladas do grão. Com 
informações do Agrolink.

sistemafaep

conversasparalelas2010
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Data de fundação: 18 de outubro de 2000
Endereço: Rua Ana Augusta, nº 4

e-mail: estoque@camda.com.br 
telefone: (18) 3502.3100

Data de fundação: 16 de outubro de 2000
Endereço: Avenida Perobal, nº 154

e-mail: lavinia@camda.com.br 
telefone: (18) 3698.1245

Há 12 anos foi instalada em Lavínia uma fábrica de ração da Cam-
da composta, então, por silos graneleiros - estes utilizados para 
armazenar a matéria-prima da produção. Presente no mercado há 
diversos anos, a ração Minercamda é feita a partir de grãos de trigo, 
milho e soja selecionados de acordo com critérios rigorosos de 
pureza e qualidade, e esta foi uma das razões da instalação desta 
fábrica. Com capacidade para o armazenamento da produção de 
grãos da região, o silo é uma segurança para os cooperados, que 
podem depositar e vender os seus produtos por melhores preços. A 
filial conta atualmente com 28 funcionários.

Com o passar dos anos, a Camda expandiu seu campo de atuação 
em diversas cidades. Desta forma, para auxiliar na distribuição 
dos produtos, em 18 de outubro de 2000, inaugurou-se a central 
de logística (estoque) da cooperativa na cidade de Adamantina. 
Depois de algum tempo, passaram a atuar em um prédio mais 
amplo e sofisticado devido ao aumento no número de unidades. 
Neste local ocorre o recebimento, armazenagem e distribuição 
dos produtos que a Camda comercializa para nossas filias. Hoje 
27 funcionários prestam seus serviços na central de logística em 
Adamantina.

Filial de Lavínia Filial Central de Logística
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Os integrantes da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (Cipa) - gestão 2012/13 da 
Camda promoveram a XI Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) 
que teve o seguinte tema “Trabalhar com segu-
rança é sempre uma boa ideia”.
A equipe é representada pelos seguintes inte-
grantes: presidente, Adilson Aparecido Miotti; 
2º efetivo Antônio Rodrigues Junior, 3º efetivo, 
Osmar Theodoro; 1º suplente, Claudio Bis-
terço Angelotti; 2º suplente, Gilberto Zanini e 
3º suplente, Tiago Campos Garcia Parra (todos 
representantes do empregador). Como repre-
sentantes dos empregados temos como vice-
presidente Luci Dalva de A. Claudiano; 2º efe-
tivo, Odair Feitosa de Brito; 3º efetivo, Maiara 

C. Santos Souza; 1º suplente, Michele Heloise 
Botan ; 2º suplente, Valdomiro Juliani e 3º su-
plente, Vanderlei Dias .
A semana contou com palestras sobre “Quali-
dade de vida” ministrada pelo coord. da Pas-
toral do Batismo, Márcio Adriano de Santana; 
“Segurança do trabalho – eletricidade” apli-
cada pelo engenheiro Helio Guastaldi; “Stress 
no trabalho” realizada pelo médico Carlos 
Scardovelli – sendo que neste mesmo dia uma 
equipe da área realizou aferição de pressão ar-
terial, medidas e orientação sobre alimentação.
Por intermédio do Sescoop ocorreram mais duas 
ações: uma palestra com o tema “Você e o meio 
ambiente” além do teatro “Você sabe tudo” 
(onde através de um jogo interativo duas atrizes 

realizaram ações com o público presente).
Neste ano contamos com uma ação especial 
sobre Liderança, palestra esta proferida por 
Eugênio Mussak. Nesta ação, mais de 200 pes-
soas – entre colaboradores e convidados – esti-
veram presentes.
A Sipat tem como objetivo a prevenção de aci-
dentes e doenças decorrentes do trabalho. Se-
gundo o presidente Adilson, atividades como 
estas são extremamente importantes. “Temos 
que nos preocupar com a segurança dos nos-
sos funcionários”, falou. “Com estas palestras 
garantimos que se torne compatível direta-
mente o trabalho, com a preservação da vida 
e a promoção da saúde do trabalhador”, fina-
lizou a vice-presidente. 

Como parte das ações do projeto Integração 
da Bayer CropScience, os representantes da 
Camda (Laércio Vechiatto, diretor vendas e 
marketing; Jair, gerente de Araçatuba; Guto, 
gerente  Adamantina e André, gerente Len-
çóis Paulista)  juntamente com a equipe da 
Bayer CropScience (Adalberto  Bózoli, rep-
resentante técnico de vendas; José Simaro, 
coordenador Projeto Integração e Deir Silva, 
gerente de Cereais) estiveram na matriz da 
empresa, em Monheim na Alemanha.
“A viagem foi interessante. Tivemos a opor-
tunidade de conhecer melhor a empresa, 
desde seus negócios fitossanitários, sementes 
até biotecnologia”,  afirma Laércio. Durante 
o encontro, os visitantes puderam conhecer 
o Centro de Ingredientes Ativos da com-
panhia, onde estão mais de 2,6 milhões de 
moléculas, também o centro de tecnologia 
de aplicação de defensivos agrícolas, entre 
outros locais.
A equipe da Camda ainda visitou uma pro-
priedade rural onde cultiva-se beterraba 
açucareira, batata, abobrinha, entre outras 
culturas, onde puderam conferir o processo 
sustentável destas produções. Ainda na Ale-

A Sipat promovida pela cooperativa contou com diversas palestras voltadas a segurança e qualidade de vida

Camda participa do projeto Integração com a Bayer CropScience

manha a visita contou com um encontro no  BayKomm em Leverkusen, um centro de infor-
mações do Grupo Bayer onde são apresentadas  soluções e inovações de novos medicamen-
tos e formas de salvaguardar o suprimento mundial de alimentos, além de modernos materiais 
com relação à proteção do clima. Na Holanda, visitaram a Nunhems, segmento de sementes 
de hortaliças da empresa, onde conheceram os processos para que a semente chegue até o 
cliente final para a realização do plantio. “O projeto Integração além de ter promovido entre 
os participantes a troca de experiência em relação aos seus modelos de negócios, despertou 
a percepção de que a Bayer é um grande parceiro”, finaliza Laércio Vechiatto
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A Expoverde 2012 (24º Feira do Verde e Ex-
posição Agropecuária, Comercial e Industrial 
de Adamantina) se consolida como o maior 
evento regional sem cobrança de ingresso. 
Segundo os organizadores, o recinto po-
liesportivo recebeu mais de 90 mil pessoas 
nos cinco dias de festa. O tema da feira este 
ano foi  “Responsabilidade socioambiental, 
pequenos gestos podem mudar o mundo” 
e a Camda mais uma vez marcou presença 
no evento com um stand. Neste ano, além 
da exposição de toda a linha de nutrição 
animal Minercamda, mostrou aos presentes 

Camda marca presença na Expoverde 2012 com grandioso sorteio
todos os produtos comercializados nas lojas, 
sem contar a campanha exclusiva ocorrida 
durante a Expoverde em benefício dos as-
sociados. “Aquele cooperado que visitou o 
stand da Camda durante a feira ganhou um 
cupom e este, ao ser realizado alguma com-
pra, era revertido em descontos e concorria 
ainda ao sorteio de um arreio completo”, dis-
seram os organizadores da ação. Inclusive, o 
sorteio ocorreu no dia 14 de setembro onde 
o ganhador deste brinde foi o cooperado José 
Rodrigues. “Fiquei muito satisfeito com este 
prêmio. Agradeço a oportunidade e a aten-

ção que todos da Camda dispensam a nós, 
cooperados”, disse o felizardo.
Também nos stand esteve disponível para 
apreciação uma infinidade de mudas produ-
zidas no campo experimental da cooperativa.   
Além disso, na ocasião, os promotores de 
cultura de Adamantina divulgaram o pro-
grama Mosaico Teatral com a entrega de 
panfletos durante toda a feira.
A Camda mais uma vez presente nos eventos 
relacionados ao meio ambiente. Parabéns 
a todos os colaboradores responsáveis pelo 
sucesso do stand!

Os pecuaristas de Adamantina e região, após colocarem em exposição seu rebanho na Expoverde ocorrida no município, efetuaram uma 
confraternização visando a melhoria genética em bovinos de corte. Na ocasião a cooperativa Camda esteve presente com o intuito de apoiar 
o evento e os pecuaristas da região. A cooperativa agradece o cooperado e organizador do evento, José Carlos Tiveron, pela parceria.

Camda participa de confraternização entre pecuaristas de Adamantina
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Na fazenda São Vicente de propriedade do 
Fernando Tagliamento Perez (localizada no 
município de Parapuã) foram confinados 140 
bois mestiços de aproximadamente 30 meses 
utilizando como dieta milho triturado, núcleo 
proteico Minercamda e cana-de-açúcar picada.
Os animais foram alimentados com 4 kg de 
concentrado - contendo 17% de núcleo pro-
teico e 83% de milho triturado - mais 20 kg 
de cana picada divididos em 3 tratos diários, 
obtendo desta forma um ganho de 1,460 kg 
de peso vivo ao dia conforme orientação do 
veterinário Claudio Cesar Contieri (Camda 
loja – Adamantina).
“Já fiz este tipo de atividade há aproximada-
mente 6 anos e estou muito satisfeito com 
os resultados obtidos através dos produtos 
Minercamda”, disse Fernando.

Minercamda: sinônimo de excelentes resultados

A Arysta, em parceria com a Camda – loja 
matriz realizou uma palestra sobre manejo 
de plantas daninhas de difícil controle na 
cultura da cana-de-açúcar.  Na ocasião ex-
puseram sobre o produto Dinamic para cerca 
de 40 pessoas (entre representantes de usinas 
e fornecedores).

Palestra sobre controle de plantas daninhas em Adamantina
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A unidade de Bataguassu realizou uma palestra por meio de Mauro Tenório (Bayer) com o tema distúrbios entéricos em ruminantes. A ação ocorreu 
na própria filial e logo após  foi oferecido um jantar no restaurante Casaril  para os cooperados e veterinários que estiveram presentes na atividade.

A Camda – filial Ourinhos, junto com a Heringer, realizou uma palestra para mais de 50 cooperados para falar da linha dos adubos específi-
cos para a soja - desde o plantio até a cobertura. Essa palestra foi proferida pelo consultor Guilherme onde mostrou as vantagens de se fazer 
uma adubação bem feita. “Todos saíram bem convencidos que para se obter um bom resultado tem que começar pela adubação”, disse o 
palestrante. Posteriormente, o gerente de negócio agrícola Camda, César Roberto da Silva, fez o encerramento falando sobre a cooperativa. 
“Inclusive deixo aqui o canal aberto entre a Camda e nossos associados para sugestões e aprimoramento no atendimento. Nosso intuito é 
sempre focar o cooperado, com assistência e novas tecnologias”, finalizou.

Unidade de Ourinhos promove palestra sobre soja

Distúrbios em ruminantes é tema de palestra
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Foi realizada no auditório da Assocana pela Fertec - em parceria com a filial de Assis - uma palestra sobre uma nova tecnologia: o calcário 
líquido. O produto veio para quebrar um paradigma, onde o tradicional seria mudado para uma outra forma de trabalhar (lembrando que 
o convencional sempre foi o pó).  O palestrante Adalto Sakomura  apresentou a novidade onde realizaram testes experimentais no IAC de 
Ribeirão Preto, mostrando a eficiência na elevação do pH, cálcio, magnésio e a saturação de base, comprovando em vários campos demons-
trativos que o calcário líquido tem uma boa performance.  Estiveram presentes no evento destilarias, usinas e fornecedores de toda região de 
Assis, totalizando cerca de 50 participantes na ação.

A unidade Camda de Presidente Prudente em parceria com a DuPont promoveu o Dia da Sustentabilidade em Santo Expedito. Na ocasião, 
diversos projetos envolvendo toda a comunidade do município ocorreram ao longo do dia, sempre com o foco em boas práticas agrícolas. 
Na Escola Municipal José Gilmar Mazini ocorreu o projeto DuPont na Escola onde também teve o envolvimento da comunidade através do 
Mulheres no Campo, com palestras sobre nutrição e plantas medicinais. Para finalizar a atividade realizaram o plantio  assim como a distri-
buição de mudas de árvores para os moradores. 

Nova tecnologia é apresentada em palestra na cidade de Assis

Luis Claudio (Camda), Matheus (Camda), Adalto (palestrante), Edinelson (gerente filial) e José (Fertec)

Filial de Prudente realiza o Dia da Sustentabilidade em parceria com a DuPont
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Ótimas Ofertas

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

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

Colheitadeira modelo SLC 6200

Trator modelo 6.600

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

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

Colheitadeira modelo 1175

Semente

Lichia e seringueira 

Animais

Maquinários

Serviços

Venda de carneiros - reprodutores e matrizes raças Sta. Ines e Dorper; reprodutores  sangue Dorper com Sta. Ines; venda de ovelhas comum prenhas de Dorper. Venda de cordeiros para corte. 
Tratar com Fuad Eid Cunha pelo fone (18) 3647.1127/9791.3645 - sítio Rancho Alegre – Glicério/SP 
Venda de touros - venda de touros Nelore PO. Preços e condições especiais. Tratar com Laurindo, Ricardo ou Ana Maria Lima pelo fone (18) 3521.1578/9784.2006 - rancho Pingo de Leite – 
Adamantina/SP
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 ou troca - venda ou troca de touro Jersey. Tratar com Alipio pelo fone (14) 3653.1010 – Brotas/SP
Venda de touro - venda de touro Gir leiteiro.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 - 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

12
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III Simpósio Manejo da Resistência de Produtos Fitossanitários
Local: ESALQ/USP- Piracicaba/SP
Informações: (19) 3371.0142
Data: 3 e 4

7ª Espaço Café Brasil - Feira Internacional do Café
Local: Expo Center Norte – Pav. Azul – São Paulo/SP
Informações: www.espacocafebrasil.com.br/
Data: de 4 a 6

Curso de Secagem e Aeração de Grãos
Local: Campus da Universidade Federal – Viçosa/MG
Informações: www.centreinar.org.br
Data: de 15 a 19

XXII Congresso Brasileiro de Fruticultura
Local: Parque de Eventos – Bento Gonçalves/RS
Informações: www.congressofruticultura2012.com.br
Data: de 22 a 26

7º Congresso Internacional de Bioenergia e BioTech Fair 2012
Local: Centro de Exposições Imigrantes – São Paulo/SP
Informações: www.eventobioenergia.com.br
Data: 30

DIA
1 -
3 -
4 -
4 -
4 -
6 -
6 -
6 -
6 -
7 -
9 -

10 -
10 -
12 -
12 -
12 -
13 -
13 -
13 -
13 -
13 -
14 -
15 -
15 -
17 -
18 -
19 -
19 -
19 -
20 -
22 -
22 -
22 -
22 -
23 -
26 -
28 -
28 -
29 -
30 -
30 -
31 -

NOME
PAULO ROBERTO BACARO JUNIOR .............................................    
CRISTINA MESQUITA RAMOS ...........................    
RICARDO CLAPES NETO ...............................................   
VANDERLEI DIAS .....................................................................   
WESLEY ANTUNES DO CARMO ...................................    
KELVIN ALEXSSANDER ZEDAN ......................................                
PEDRO HENRIQUE TESTA FERNANDES ..................................  
RAFAELA GUELPA CAPELLOCI ....................................................                   
SUELY FRANCISCA DA S PEREIRA ......................        
TIAGO CESAR TAVONE .......................................      
ANTONIO FERREIRA ..........................................    
VALMIR ALVES AGUIAR .......................................................   
WELLINGTON DA SILVA SANTOS ............................................        
BENEDITO PAULO FRAILE .....................................      
GESO APARECIDO FERREIRA ..................................................      
JULIANA AP BISPO DE SOUZA ................................................        
THIAGO NUNES BARRETO ..................................................       
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA ..............................              
MAURIVAN DE GOES MACIEL ...............................           
CARLA CRISTINA DE ABREU ....................................    
LUIZ EDUARDO ALESSIO .....................................     
ANNIELI OLIVEIRA DOS REIS .................................................     
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA ..................................................    
LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA .............................................          
CLAUDEMIR DEODATO DE SA .....................................................        
GUILHERME HENRIQUE T DA SILVA ..............................   
CLAUDIONOR VITORINO DA CRUZ ....................                   
GABRIEL PAULO DE SOUZA ....................................     
FRANCISCO DA SILVA ..............................................................     
VITORIO GIROTE .....................................................................              
JOSE SANTIAGO SANTOS ...................................   
JAIME TANGANELLI ...............................................                  
VALDOMIRO JULIANI ..............................................................        
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS .....................................       
SANDRA REGINA PIVA ...........................................     
LUCINEI DE AZEVEDO ..........................................................      
JOAO ALVES SOBRINHO .........................................................          
DANIEL DA SILVA ..........................................................           
OSVALDO RAMOS ..................................................................       
GABRIEL DA MATTA DIAS .......................................................      
ANTONIO CARLOS ALVES ............................................................    
FERNANDA RAMOS SILVEIRA ........................................................          

FILIAIS
JAU

AREA EXPERIMENTAL
BATAGUASSU

MATRIZ
BATAGUASSU
LENÇÓIS PTA

MATRIZ
ASSIS

AREA EXPERIMENTAL
NOVA ANDRADINA

AREA EXPERIMENTAL
DRACENA

COXIM
SILO ANDRADINA

MATRIZ
MATRIZ

ITURAMA
LABORATÓRIO

FÁB. ANDRADINA
PRES. PRUDENTE

CONSELHO FISCAL
NAVIRAI

LINS
MATRIZ

LINS
ARAÇATUBA

FÁB. ANDRADINA
PRES. PRUDENTE

COXIM
MATRIZ

NOVA ANDRADINA
LOJA ANDRADINA

MATRIZ
PARANAIBA

JUNQUEIROPOLIS
CEAGESP

MATRIZ
BATAGUASSU

MATRIZ
MATRIZ

SJRP
JAU
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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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Cooperado 

Gilberto Livino de Melo - natural de Lajedo, 
Estado de Pernambuco - nasceu em 5 de ju-
nho de 1948. Seus pais (Cosmo Livino e Ma-
ria Melo – ambos in memorian) eram lavra-
dores e sobreviviam do cultivo, onde o foco 
maior era o algodão e amendoim. E seguindo 
esta rota, em 1951, decidiram mudar-se para 

o interior do Estado de São Paulo em busca 
de terras mais produtivas. “Esta região – hoje 
a Alta Paulista – era pouco explorada, mas 
muito rica. Sendo assim, minha família se 
instalou em Irapuru. Ficamos por 12 anos 
naquela cidade”, comentou Gilberto.
Foi quando em 1964 – áureos tempos do 
café – surgiu a proposta de trabalharem com 
esta cultura em parceria com outro agricul-
tor em uma propriedade no município de 
Pacaembu. “Os cafezais entraram em nos-
sas vidas naquela época e nunca mais dei-
xaram de nos acompanhar nesta longa jor-
nada”, disse.
Iniciaram então o cultivo da referida cultura 
e era preciso escoar a produção. Neste mo-
mento a Camda passou a acompanhar Gil-
berto. “Meu patrão na época, João Gomes 
Francisco, fazia parte do quadro de cola-
boradores da cooperativa e me convidou 
para conhecer a Camda. Logo me tornei um 
cooperado” – isso ocorreu em 2 novembro 
de 1978 (sua matrícula é de nº 2.767).
Cultivando o café conseguiu alavancar as 
finanças e assim adquiriu uma chácara no 
ano de 1988 – onde inclusive reside até os 

O cooperado Gilberto Livino de Melo é casado com Helena e tem os filhos Luciangela, 
Lucilene, Luciano e Lidiane

Valmir Alves de Aguiar nasceu no dia 19 de ou-
tubro de 1967 no município de Rinópolis, Esta-
do de São Paulo. Ao completar 4 anos de idade, 
seus familiares decidiram procurar uma outra 
cidade para morar em busca de novas opor-
tunidades e o local escolhido foi Junqueirópolis. 
“Posso considerar que meu primeiro trabalho 
foi ali, junto aos meus pais, na lavoura de café. 
Ajudava meu pai na roça. Passei toda minha 
adolescência mexendo com a terra”, comentou.
No ano de 1985 casou-se e Valmir – junto a es-
posa – optou por outra atividade: foi para Bastos 
prestar serviços em uma granja, onde permane-
ceu por 3 anos. “Aprendi muita coisa em minha 
nova função, mas ainda buscava mais”.
Desta forma, ocorreu outra mudança. Passou a 
morar em Dracena e na nova cidade ficou em-
pregado por um ano em uma firma chamada 
Comercial Ferreira trabalhando com serviços 
gerais. Logo quando se desligou desta empre-
sa, soube de uma vaga de emprego na Camda 
como carregador. “Acreditei que poderia ser 
uma nova opção, onde conseguiria estabili-
dade. E estava certo”, disse.

Funcionário 

Após passar por uma seleção foi aprovado e in-
gressou no quadro de colaboradores da coope-
rativa em 6 de junho de 1998. Exerceu este car-
go por diversos anos e no final de 2005 passou a 
trabalhar como estoquista – função que executa 
até os dias de hoje.
Sob sua responsabilidade está o estoque da uni-
dade de Dracena, onde Valmir organiza e or-
dena os produtos com atenção e dedicação.
Neste ano, este funcionário completou 14 
anos de serviços prestados à cooperativa. 
“Graças a Deus e também a oportunidade 
que me deram de trabalhar na Camda, minha 
vida melhorou bastante. Hoje tenho um em-
prego digno e estou muito satisfeito com o 
meu trabalho. Sou feliz e tenho orgulho por 
fazer parte da Camda”, finalizou.

Valmir Alves de Aguiar tem 2 filhos (Jaqueline e Jean) de sua união com Aparecida
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dias de hoje.
Atualmente, Gilberto continua no cultivo de 
café e há dois anos iniciou trabalhos com a 
cultura de acerola.
Antes de finalizar a entrevista, este cooperado 
de longa data desejou colocar suas conside-
rações sobre a cooperativa. “A Camda sem-
pre proporcionou benefícios aos associados: 
produtos a baixo custo, facilitando a compra 
para os agricultores. Além disso, investe em 
artifícios para melhorar nossa produção, pois 
nos auxiliam com palestras, cursos gratuitos 
e todas as informações necessárias que os 
agricultores precisam saber para aplicar no 
ramo que atuam - que no meu caso é o café. 
Consegui adquirir mais experiência e isso foi 
a Camda que proporcionou e proporciona 
até hoje”.
“Eu como cooperado me sinto muito feliz 
por ter a oportunidade de participar da famí-
lia Camda que através dos diretores nos dá 
segurança e garantia para uma vida melhor 
como agricultor”, finalizou.
Nós do informativo Camda que nos sentimos 
felizes, Gilberto, por contar com você em 
nosso quadro de cooperados!

Sempre prestigiando
nossa gente


