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ou e-mail para jornal@camda.com.br
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25 de dezembro – Natal
Em diversas culturas espalhadas pelo mundo, 
a celebração da passagem do ano ou das es-
tações é feita com o intuito de estabelecer a 
renovação do mundo e o revigoramento dos 
valores que agregam uma determinada civi-
lização. Semelhantemente, o Natal também 
incorpora esse mesmo princípio de renova-
ção ao celebrar o nascimento de uma das 
figuras centrais do cristianismo, Jesus Cristo. 
De fato, em diversas manifestações natalinas 
podemos também enxergar a reafirmação 
desse mesmo valor.
Universal, abrangente, calorosa ¬ assim é a 
festa de Natal, que envolve a todos. Uma 
das mais coloridas celebrações da humani-
dade, é a maior festa da cristandade, da civi-
lização surgida do cristianismo no Ocidente. 
Época em que toda a fantasia é permitida. 

Na origem, as comemorações festivas do 
ciclo natalino vêm da distante Idade Média, 
quando a Igreja Católica introduziu o Natal 
em substituição a uma festa mais antiga do 
Império Romano, a festa do deus Mitra, que 
anunciava a volta do Sol em pleno inverno 
do Hemisfério Norte. A adoração a Mitra, di-
vindade persa que se aliou ao sol para obter 
calor e luz em benefício das plantas, foi in-
troduzida em Roma no último século antes 
de Cristo, tornando-se uma das religiões mais 
populares do Império. A data conhecida pe-
los primeiros cristãos foi fixada pelo Papa 
Júlio 1º para o nascimento de Jesus Cristo 
como uma forma de atrair o interesse da 
população. Pouco a pouco o sentido cristão 
modelou e reinterpretou o Natal na forma e 
intenção. 

O “Feliz Natal” no mundo
•Brasil: Feliz Natal 
•Bélgica: Zalige Kertfeest 
•Bulgária: Tchestito Rojdestvo Hristovo, 
Tchestita Koleda 
•Portugal: Boas Festas 
•Dinamarca: Glaedelig Jul 
•EUA: Merry Christmas 
•Inglaterra: Happy Christmas 
•Finlândia: Hauskaa Joulua 
•França: Joyeux Noel 
•Alemanha: Fröhliche Weihnachten 
•Grécia: Eftihismena Christougenna 
•Irlanda: Nodlig mhaith chugnat 
•Romênia: Sarbatori vesele 
•México: Feliz Navidad 
•Holanda: Hartelijke Kerstroeten 
•Polônia: Boze Narodzenie 
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Entre janeiro e setembro deste ano, as ex-
portações brasileiras de soja para a China 
movimentaram US$ 11.610.835,00, con-
tra U$ 9.666.651,00 no mesmo período 
em 2011, ou seja, quase US$ 2 milhões a 
mais. A quantidade do produto exportado 
para o país asiático, nesses primeiros nove 
meses de 2012, foi de 22.110.570 t, o que é 

A elevação dos preços das principais com-
modities agrícolas, ocasionada pela redução 
de oferta e de produção, revisou para cima a 
estimativa do Valor Bruto da Produção (VBP) 
do setor agropecuário em 2012, que deverá 
fechar o ano em R$ 357,3 bilhões, cresci-
mento de 8,7% em relação a 2011, segundo 
a Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA). Somente o faturamento bruto da 
agricultura atingirá R$ 225,3 bilhões, com ex-
pansão de 12,3% na comparação com o ano 
passado, influenciado, entre outros fatores, 
pelo comportamento da soja, cujo aumento 
de receita está estimado em 20,8% a mais do 
que em 2011, alcançando uma cifra de R$ 
68,3 bilhões, diante da previsão de uma safra 
menor no Brasil e nos Estados Unidos.
“Apesar dos preços da soja no mercado do-
méstico não terem apresentado grandes valo-
rizações no mês, estes ainda se encontram em 
patamares elevados em relação aos registra-
dos no ano anterior, permitindo a expansão 
no faturamento”, explica o estudo da CNA. 
O milho deve ter faturamento 39,8% superior 
ao de 2011, totalizando R$ 34 bilhões, em 
razão do aumento de 26,4% na produção e 
de 10,6% nos preços. No entanto, a entidade 
ressalta que, no caso do cereal, o retorno do 
quadro de déficit econômico dos países euro-
peus e o avanço da colheita norte-americana 
podem pressionar os preços do grão para 
baixo e impactar os ganhos futuros.

China é a maior importadora da soja brasileira

Faturamento do setor agropecuário crescerá 8,7% em 2012

equivalente a 70,9% das exportações nacio-
nais de soja. Em 2011, essa quantidade foi 
de 19.510.625 t. Os dados constam no bo-
letim “Indicadores da Agropecuária”, edição 
setembro e outubro de 2012.
Atualmente, o Brasil é um dos principais for-
necedores do grão para a China, considerada 
a maior importadora global de soja. O país 

O VBP da cana-de-açúcar também foi re-
visado, sendo estimado em R$ 43 bilhões, 
com incremento de 43,3% na receita da 
atividade, em razão da queda de 7,7% na 
produção. A restrição de oferta também de-
verá favorecer o trigo, que terá, em 2012, 
faturamentos 20,6% superior a 2011, soman-
do R$ 3 bilhões, principalmente em função 
da quebra de safra na Rússia. Já o café deverá 
sofrer uma retração de 14,2% no faturamen-
to em relação ao ano passado, provocada 
pelo aumento da produção e pelo cenário de 
incertezas na Europa e nos Estados Unidos, 
com consequente redução de demanda. 
Em relação à pecuária, espera-se uma expan-

revistaplantar

disputa esta posição com os Estados Unidos, 
que vem sofrendo com estoques baixos em 
razão da seca no Meio-Oeste de seu ter-
ritório. Em outubro, duas comitivas do gover-
no chinês visitaram a Regional da Conab em 
São Paulo, para conhecer as ações da Com-
panhia relativas à armazenagem, escoamen-
to, custos, safras e exportação de grãos. 

Segundo estimativa da CNA, VBP este ano deve chegar a R$ 357,3 bilhões, reflexo da elevação dos preços dos produtos agrícolas

são de 3% para o VBP, em 2012, em com-
paração a 2011, chegando a R$ 132 bilhões. 
Este pequeno acréscimo se deve, principal-
mente, ao setor da carne bovina, cujo fatura-
mento deverá ser 6,7% menor do que no ano 
passado, por causa da queda de 8,9% no 
preço do produto neste ano, se comparado 
ao ano passado, e à carne suína, que terá re-
ceita 12,7% inferior ao VBP observado no ano 
passado, reflexo da crise neste setor. Apenas 
o setor avícola terá crescimento no VBP, de 
22%, impulsionado pelo aumento dos preços 
da carne de frango, embora a remuneração 
paga ao produtor ainda seja insuficiente para 
pagar os custos de produção da atividade.

sismuvel
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Oeste de MS precisa investir em tecnologia de pastagens

Levantamento aponta que o estado mineiro é responsável por cerca de 27% da produção leiteira nacional, que cresceu 4,5%

Segundo dados da Pesquisa de Produção 
Pecuária Municipal divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 
ano passado, foram produzidos 32,1 bilhões 
de litros de leite em todo o Brasil. Entre 2010 
e 2011, a produção nacional cresceu 4,5%. 
No balanço total, Minas concentrou a maior 
parte da produção do país (27,3%) e também 
o maior número de vacas ordenhadas.
Em seguida, as produções de maior ex-
pressão são do Rio Grande do Sul (12,1%), 
Paraná (11,9%) e Goiás (10,9%). “O estudo 
consolida a importância estratégica do Es-
tado na produção de proteína de origem ani-
mal, atendendo ao crescente consumo per 
capita”, analisa o secretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimen-
to. Patos de Minas, no Alto Paranaíba, mere-
ceu uma menção especial por estar entre os 

três maiores produtores do país.
Bons ventos para a pecuária
Ainda de acordo com os dados divulgados 
pelo IBGE, entre 2010 e 2011 o rebanho de 
bovinos aumentou 1,6% no Brasil e chegou 
a 212,8 milhões de cabeças. Depois de Mato 
Grosso (13,8%), Minas Gerais é o estado com 
o maior efetivo de bois no país (11,2%). A 
produção interna do Estado avançou 14,1% 
neste segmento. O resultado coloca Minas 
em posição de destaque na região sudeste, 
afirma o estudo.
O número de galinhas, galos e frangos cria-
dos no país chegou a 1,27 bilhão em 2011, 
aumento de 2,2% em relação ao ano ante-
rior. Em Minas, o abate de frango registrou 
o terceiro maior crescimento (13,5%) nesse 
período.
Segundo o IBGE, a produção de ovos teve 

acréscimo de 4,5% no comparativo com o 
ano passado. Minas Gerais segue como o 
terceiro maior produtor nacional de ovos 
(10.8%), atrás apenas de São Paulo e Paraná. 
Entre os municípios, Itanhandu, no Sul de 
Minas, é destacado pelo estudo como um 
grande polo produtor.
O IBGE cita também que o estado mineiro 
abateu cerca de 45 mil unidades de suínos 
a mais, crescimento de 3%, em 2011, ante 
avanço de 0,9% no cenário nacional.
“Os dados do IBGE confirmam a diversidade 
da produção pecuária em Minas Gerais, 
desde carnes (bovina, suína e de frango) à 
leite e ovos. Isso permite aos produtores a 
ocupação de diferentes regiões do Estado, 
aproveitando as características favoráveis de 
cada uma para o desenvolvimento das ativi-
dades”, afirma Elmiro Nascimento. 

Tradicional área de cria de gado, o oeste de 
Mato Grosso do Sul tem como desafio in-
vestir em tecnologia para melhorar a quali-
dade das pastagens, como forma de crescer 
e equilibrar a oferta de bovinos durante a 

entressafra, no período da seca, avaliaram 
pecuaristas de região.
A região, na área que engloba o Pantanal, con-
centra a cria de bezerros que posteriormente 
seguem para o sul e leste do Estado para engor-
da e abate, abastecendo grandes frigoríficos.
Mato Grosso do Sul possui o quarto maior re-
banho nacional, com cerca de 21 milhões de 
cabeças de gado, e sua produção abastece 
frigoríficos locais e de outros Estados, que 
buscam animais para abater a fim de atender 
à demanda interna e mercados externos.
Diferentemente de outras regiões, onde a 
pecuária acaba cedendo espaço para cul-
turas de alta rentabilidade como a soja, mi-
lho e o eucalipto, a área sofre menor pressão 
dessas commodities por conta das limitações 
de avanço impostas pelo bioma Pantanal.
Maurício Nogueira, diretor da Bigma Consulto-
ria, que organiza a expedição juntamente com 

a Agroconsult, observa que investir na linha de 
reprodução é uma característica local, mas que 
a região precisa melhorar as pastagens.
Ele conta que uma das tecnologias mais usa-
das na região é a concentração do período 
de reprodução dos animais através da téc-
nica de inseminação artificial em tempo fixo 
(IATF). Com isso, os criadores sincronizam 
e concentram o nascimento de bezerros na 
mesma época do ano, o que traz melhoria 
genética e ganhos operacionais pela econo-
mia com mão de obra.
“Mato Grosso do Sul está mais avançado na 
parte de zootecnia. Mas o ideal é aliar índi-
ces zootécnicos e agronômicos. A condição 
de pasto precisa melhorar”, explicou.
Isso inclui a correção do solo, a adubação e 
manejo adequado, com a distribuição e ro-
tação dos animais em áreas menores para a 
melhor aproveitamento das pastagens.

interural

publicdomainpictures
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O Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais 
(IBGE) retrata a complexa realidade do campo 
brasileiro no Atlas do Espaço Rural Brasileiro. 
A publicação apresenta mapas e dados do 
Censo Agropecuário 2006 e das pesquisas 
populacionais, sociais, econômicas e ambien-
tais do instituto, que apontam que o Brasil tem 
5,2 milhões de propriedades rurais.
O Atlas mostra, por exemplo, os lugares 
onde o uso de maquinário é mais intenso 
e apresenta informações sobre as relações 
rural-urbano. Além disso, mostra como o 
processo de modernização da agropecuária 
passou de um momento de grande me-
canização para um maior investimento em 
capital intelectual, que resultou em técnicas 
com maior eficiência e sustentabilidade no 
campo, como plantio diretor, transferência 
de embriões, entre outros.
De acordo com o chefe da Assessoria de 

Atlas retrata realidade do campo brasileiro

Levantamento de estimativa de safras do IEA

MS aposta na demanda mundial de cana-de-açúcar para crescer

Gestão Estratégia (AGE), Derli Dossa, nas 
302 páginas do atlas é possível encontrar 
todo tipo de informação captada durante 
a realização do Censo Agropecuário 2006, 
divulgado em 2009. “A vantagem disso é 
que se você quiser fazer uma análise de al-
guma coisa da agropecuária no Brasil é só 
pesquisar no atlas”, explica Dossa.
Dividido em 10 capítulos, a publicação 
apresenta a evolução do espaço rural 
desde 1940 até as novas tecnologias do 
campo, passando por renda, custos, recei-
tas e despesas com insumos. Algumas in-
formações apresentadas no livro são que 
Agricultura familiar abrange 84,4% dos es-
tabelecimentos, mas cobre apenas 24,3% 
da área; 70% do transporte de produtos é 
realizado por caminhão; e sementes adap-
tadas ao Cerrado resultam em aumento da 
produção de algodão.

IBGE disponibiliza em publicação mapas e dados do Censo Agropecuário 2006

A produção paulista de café poderá alcan-
çar 5,24 milhões de sacas beneficiadas, um 
aumento de 33,8% frente ao obtido na safra 
agrícola 2010/11, de acordo com o último 
levantamento de estimativa de safras do In-
stituto de Economia Agrícola (IEA/Apta) e da 
Coordenadoria de Assistência Técnica In-
tegral (CATI) da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo. 
Para cana-de-açúcar, a previsão do volume a 
ser produzido é de 416,3 milhões de tonela-
das, que representa crescimento de 2,5% em 
relação à safra anterior. Já a colheita de grãos 
nesta safra deve somar 7,04 milhões de tone-
ladas, o que representa acréscimo de 10% 
em relação ao ano agrícola anterior. 

Citricultura
A safra paulista de laranja 2011/12 está es-
timada em 363,1 milhões de caixas de 40,8 
kg, volume 5,6% inferior ao obtido na safra 
anterior. A queda na produção pode ser cre-
ditada principalmente aos fatores climáticos, 
como a falta de chuvas e a maior incidência 
de doenças nos pomares, como a pinta-pre-
ta, o cancro cítrico e o greening. 
Os resultados finais, para a grande parte das 
lavouras de maior expressão econômica no 
Estado de São Paulo foram obtidos no levan-
tamento, pelo método subjetivo, realizado 
nos municípios paulistas. 
O artigo na íntegra está disponível no site 
www.iea.sp.gov.br 

No mundo inteiro, a cana-de-açúcar ocupa 
20 milhões de hectares. Desse total, 50% está 
localizado no Brasil. A demanda mundial por 
etanol e açúcar é, atualmente, de 24 bilhões de 
litros e de 50 milhões de toneladas de açúcar 
e, em 2020, chegará a 78 bilhões de litros e 38 
milhões de toneladas, respectivamente. Os da-
dos foram apresentados durante o 6º Congresso 
da Cana de Mato Grosso do Sul (Canasul) em 
Dourados (MS).
“Somente o Brasil tem capacidade e área dis-
ponível para crescer e atender a demanda in-
ternacional no futuro”, aponta o coordenador 
do Departamento de Cana-de-açúcar e Agroen-
ergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), Cid Caldas. Para o di-
retor comercial do Centro de Tecnologia Cana-
vieira (CTC), Osmar Figueiredo Filho “é pre-
ciso melhorar a qualidade do nosso produto. 
Hoje, 30% do custo de produção está no mau 
manejo da cana e isso aponta necessidade de 
investimentos”.
Em Mato Grosso do Sul o setor deve crescer 
14%, saindo de 33,8 milhões de toneladas 
na safra 2011/2012 para a previsão de 38,6 
milhões de toneladas até o final da safra de 
2012/2013. De acordo com a Associação dos 
Produtores de Bioenergia de MS, o crescimento 
ainda é pequeno já que o resultado da safra pas-
sada ficou aquém das 40,8 milhões de tonela-

das estimadas. “São eventos e discussões como 
essa que vão apontar o que devemos fazer para 
alcançar mais produtividade”, diz o presidente 
da Associação dos Produtores de Bioenergia de 
Mato Grosso do Sul, Roberto Hollanda Filho. 
Para o presidente da Comissão de Bioenergia 
da Federação de Agricultura e Pecuária de MS 
(Famasul), Luiz Alberto Moraes Novaes, a saída 
é investir em tecnologia. “Não há eficiência e 
produtividade sem investimento em pesquisa. 
O setor cresce em Mato Grosso do Sul graças 
ao empenho de instituições de pesquisa que 
apostaram na cana, mas é necessário ir além”, 
diz Luiz Alberto, que é também presidente da 
Fundação MS. 

olharesubjectivos
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Data de fundação: 16 de dezembro de 2008 
Endereço: Rua Osaka, 39 

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

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

Filial de Naviraí

Cooperado: faça seu planejamento com antecedência

Fornecemos
Mudas de Café, Eucalipto, Coco Anão e Florestais Nativas

6
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Este ano, além de mostrar o potencial do co-
operativismo brasileiro, o Prêmio Coopera-
tiva do Ano - promovido pelo Sistema OCB e 
Globo Rural - vai além. A oitava edição teve 
como tema “Cooperativas constroem um 
mundo melhor”, em comemoração ao Ano 
Internacional das Cooperativas 2012. 
O objetivo é destacar projetos de coopera-
tivas que tenham proporcionado benefícios 
aos seus cooperados e à comunidade. A 
temática reflete não apenas o espírito coo-
perativista, mas também o compromisso do 
segmento com o desenvolvimento pessoal e 
a qualidade de vida dos seus associados.
Pela nova formatação do prêmio, os proje-
tos vencedores na etapa estadual estão clas-
sificados para a final. Além disso, este ano 
a OCB também reconhecerá os projetos que 
atingiram mais de 60 pontos na avaliação da 
comissão julgadora, conferindo-lhes o selo 
“Projeto Referência Estadual”.
A Camda venceu a etapa estadual na ca-
tegoria ‘Desenvolvimento Sustentável’, com 
o projeto ‘Colabore Agricultor’ e participará 
da cerimônia de entrega da premiação na-
cional que ocorrerá em Brasília. “Um abraço 
e parabéns pelo trabalho desenvolvido pela 
cooperativa”, disse Edivaldo Del Grande, 
presidente do Sistema Ocesp.  

Cooperado: faça seu planejamento com antecedência

Fornecemos
Mudas de Café, Eucalipto, Coco Anão e Florestais Nativas

A Camda - filial de Naviraí realizou uma reunião com pecuaristas abordando sobre IATF – Eficiência Reprodutiva. Na ocasião, quem mi-
nistrou a palestra foi Milton Rabesquine representante da Hertape. Os pecuaristas puderam esclarecer dúvidas, conhecer todo portfólio da 
linha reprodutiva da empresa e uma grande parceria na linha de inseminação artificial da Camda. “O evento foi um sucesso, realizamos 
excelentes negócios com os cooperados”, finalizou o gerente Murilo. Cerca de 50 pessoas participaram deste encontro que foi finalizado 
com uma confraternização.

Reunião sobre IATF ocorre em parceria com a Hertape
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Foi realizada pela filial de Assis uma pales-
tra técnica, na Assocana, em parceria com a 
Ourofino sobre as soluções eficientes para o 
controle de plantas invasoras na cultura da 
cana-de-açúcar. Estiveram presentes cerca 
de 45 pessoas, entre fornecedores, desti-
larias e usinas.

Ocorreu em novembro a Expoinel MS, na 
qual a Camda esteve presente  com um stand 
no  evento. Tal ação teve o foco na raça 
nelore e contou com a presença de diversos 
pecuaristas de nome no MS. Neste evento 
ocorreram vários julgamentos do animais em 
inúmeras categorias.

Conforme a resolução Conama 334, um posto de recebimento de embalagens vazias é uma 
unidade que se destina ao recebimento, controle e armazenamento temporário das embala-
gens vazias de agrotóxicos e afins, até que as mesmas sejam transferidas à central, ou direta-
mente à destinação final ambientalmente adequada.
A quantidade de embalagens vazias devolvidas no posto de recebimento de Adamantina ge-
renciado pela Camda pode ser observada na figura abaixo. Os dados da figura são referentes 
aos anos de 2010, 2011 e de janeiro a setembro de 2012.

Pode-se notar um aumento significativo com o passar dos anos, isto porque, em 2011 iniciou-
se o programa “Colabore Agricultor - esta batalha também depende de você”. “O objetivo 
foi conscientizar e incentivar os cooperados sobre como, quando e porque lavar e devolver 
as embalagens vazias de agrotóxicos, assim como a utilização de maneira correta de EP”, diz 
Giuliano da Matta, idealizador do programa.
Durante todo o ano de 2011 foram ministradas palestras em propriedades, orientações aos 
produtores no ato da compra e envio de relatórios informando sobre a legislação vigente 
e as embalagens a serem devolvidas, além das coletas itinerantes efetuadas nas filiais da 
Camda próximas ao posto de embalagens de Adamantina, as quais facilitam e incentivam a 
devolução para os produtores que se encontram logisticamente distantes do posto de rece-
bimento. “Estas ações trouxeram resultados positivos principalmente ao meio ambiente e 
também a saúde do cooperado e da população próxima à área de atuação do programa”, 
falou Giuliano.
Este mesmo programa aumentou não apenas o número de embalagens devolvidas, mas tam-
bém, a quantidade de produtores conscientizados e sensibilizados em dar uma destinação 
adequada a estas embalagens, como representado na tabela abaixo.

Dentro deste programa de conscientização da cooperativa, incluía-se também, as coletas 
itinerantes - denominadas unidades volantes - facilitando a devolução destas embalagens 
para os associados que possuem suas propriedades distantes do posto de recebimento de 
Adamantina, resultando em uma retirada significativa de embalagens do meio ambiente a-
penas com esta ação (como podemos analisar na tabela 2).
“Através do programa Colabore Agricultor – o qual conquistou o maior prêmio voltado a a-
gricultura no Brasil intitulado Prêmio ANDEF 2012 – a cooperativa alcançou resultados posi-
tivos, diminuindo a exposição das embalagens vazias de agrotóxicos e consequentemente 
a contaminação do meio ambiente e também para saúde humana e animal em sua área de 
atuação”, finaliza Giuliano.

Posto de embalagens vazias de 
Adamantina divulga balanço final

TABELA 1. Participação dos cooperados na 
destinação correta das embalagens.

TABELA 2. Quantidade de embalagens re-
colhidas através das coletas itinerantes rea-
lizadas nas filiais da Cooperativa. 

Palestra

Exposição
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Evento realizado pela filial de Londrina na cidade de Cambara, contou com a participação de 40 cooperados. O palestrante Jose Valter falou 
da colheita mecanizada e herbicida na palha. Já Marco, consultor de contas DuPont, abordou sobre inseticidas no controle de broca da 
cana. “Foi um grande evento considerando que nosso objetivo é levar tecnologia aos fornecedores de cana e divulgar nossa cooperativa”, 
finalizou Juarez, gerente da filial.

Ação sobre manejo racional em parceria Camda – filial Dracena e MSD 
com a palestrante Alessandra (MSD) com promoção de medicamentos

Palestra da empresa Heringer em Bataguassu aos cooperados. O 
evento foi realizado no clube ATE, onde após serviram um jantar.

A diversidade de espécies assim como os cui-
dados com cada tipo de planta cada dia mais 
tem chamado a atenção das pessoas. E neste 
quesito, a fazenda experimental da Camda é 
um grande campo de conhecimento.
Desta forma, os professores da rede estadual 
da Nova Alta Paulista visitaram o local para 
ter uma aula prática de botânica.
Na ocasião, puderam conhecer as diferenças 
na obtenção de mudas de coco anão, café e 
eucalipto; reconhecer os tipos de raízes, fo-
lhas cotiledonares e definitivas e caule; alguns 
insetos e pragas da cultura do café e também 
certas doenças.
Ao final da visita cada participante recebeu 
uma muda de goiaba. “Ações como esta são 
bastante válidas para reciclar os professores e 
mostrar na prática o cuidado com o meio am-
biente”, finalizou a supervisora de produção 
da fazenda experimental, Lais Stripoli.

Professores da rede estadual visitam fazenda experimental Camda

Ação em Cambara reúne grande número de cooperados

Manejo Ação
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No começo deste ano o Posto de Embalagens 
de Adamantina, gerenciado pela Camda, 
iniciou o Programa de Educação Ambiental 
Campo Limpo para as turmas de 4º e 5º anos 
do ensino fundamental na escola Prefeito 
Atílio Sani, tendo como tema “Ciclo de Vida 
das Embalagens”.
Utilizando materiais fornecidos pelo inpEV 
e incentivado pela Central de Recebimento 
de Embalagens de Bilac, o programa teve 
como objetivo conscientizar e sensibilizar as 
crianças sobre a importância de se destinar 
corretamente seus resíduos obtendo resulta-
dos positivos para o meio ambiente e para 
sua própria saúde, através de palestras, ma-
quetes, atividades com os professores e visi-
tas ao Posto e Central de Recebimento, onde 
puderam observar todo o ciclo das embala-
gens de agrotóxicos e também das embala-
gens geradas em suas residências e como 
transformá-las em arte ou em outro produto, 
podendo reutilizá-las de forma a não agredir 
a natureza.
O programa foi concluído tendo a participa-
ção de 72 alunos que concorreram ao prê-
mio de melhor desenho e melhor redação 
com escolas de outros municípios parceiros 
de outros postos de embalagens.
O resultado de todo o trabalho realizado 
pela cooperativa culminou no primeiro lugar 
a nível regional para a redação do aluno 
Alexsandro dos Santos Pinto  e o terceiro 

Premiação do programa de educação ambiental Campo Limpo

lugar para o desenho da aluna Nadya Jaqueline da S. Lopes. A Camda parabeniza todos os 
alunos e agradece a escola Prefeito Atilio Sani por permitir que este programa participasse 
do seu dia a dia, mudando para melhor o comportamento e atitudes de seus alunos perante 
o meio ambiente.

A filial de Assis promoveu  no auditório da Associação dos Enge-
nheiros, uma palestra técnica sobre formação e manutenção de 
pastagem ministrada pelo eng. agro. Sidnei Favarin. Na mesma 
ocasião o veterinário dr. Claudio R. Depes, falou aos pecuaristas 
sobre a importância de se vacinar o gado. Estiveram presentes cerca 
de 60 pessoas. “É bastante válido realizar ações que possam cada 
vez mais conscientizar e atualizar nossos cooperados”, finalizou 
Edinelson, gerente da filial.

A filial Camda de São José do Rio Preto esteve presente na inaugura-
ção das novas instalações da Aplacana. Inclusive, para esta atividade, 
a cooperativa realizou a doação de uma TV para ser utilizada no 
referido local onde ocorrem diversas palestras e cursos.  “Cada vez 
mais consolidamos esta grande parceria”, disse Ronaldo, gerente da 
filial. Na foto Antônio Cesar dos Santos (cooperado e sec. Aplacana), 
Antônio Carlos Alves (Camda), Donaldo Luiz Paiola (cooperado e 
presidente Aplacana) e Ronaldo Arantes Gonçalves (gerente filial).

Formação de pastagem é tema de palestra em Assis Camda participa de inauguração do auditório da Aplacana
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O treinamento técnico do Programa Aplique 
Bem da Arysta foi realizado - através da par-
ceria com a Camda de Ribas do Rio Pardo - 
no município de Água Clara na Fazenda São 
João da Papaiz,  ministrado pelo promotor 
técnico Marcel Souza, que focou os clientes 
da Linha de Pastagem.
O evento contou com a presença do RTV 
Tiago Silveira (Arysta), juntamente com pre-
sença do gerente da Camda, representada 
por Leonardo Sanches (responsável pelas fi-
lias de Ribas do Rio Pardo e Campo Grande). 
Contamos com a presença dos vendedores 
técnicos da Camda, Paulo e Ricardo (filial 
Três Lagoas) e Elgner (filial Ribas).
“O treinamento foi muito elogiado pelos 
participantes, onde conseguiram tirar mui-
tas dúvidas sobre tecnologia de aplicação 
e regulagem dos equipamentos, focando o 
aproveitamento máximo dos equipamentos”, 
finalizou o gerente Leornardo. 

Programa Aplique Bem é realizado na Camda

Foi realizada uma promoção de óleos lubrificantes Móbil na filial de 
Naviraí. Na ocasião cooperados aproveitaram os preços e prazos da 
campanha e ainda ganharam brindes. Na foto equipe Camda junta-
mente com Paulo Henrique

A unidade de Dracena em parceria com a Fertec realizou uma pa-
lestra sobre correção e manutenção do solo com o calcário líquido 
onde cerca de 70 pessoas puderam conhecer e saber mais sobre a 
tecnologia vendida pela Camda

Promoção Palestra

A filial de Presidente Prudente juntamente 
com a Pfizer realizou uma palestra visando 
sobre manejo de vacinas, onde os presentes 
puderam esclarecer dúvidas em relação a 
compra, estocagem e utilização do produto, 
reduzindo assim a perda de doses de vacina 
bem como garantindo a eficácia da mesma. 
Cerca de 30 pessoas participaram da ação.

Manejo de vacina é tema de palestra
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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 - um cavalo QM, puro de origem reg. P107571 - 04/2007 - pronto para tambor (R$ 12 mil). Tratar com Marcos Rogério pelo fone (18) 9104.2265 – Parapuã/SP
Venda de touro - venda de touro Gir leiteiro.Tratar com Alipio pelo fone (14) 3653.1010 – Brotas/SP
Venda de cavalo - um cavalo QM, puro de origem reg. P107571 - 04/2007 - pronto para tambor (R$ 12 mil). Tratar com Marcos Rogério pelo fone (18) 9104.2265 – Parapuã/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 - uma moto TT-R 230 - ano 2008, em ótimo estado de conservação (R$ 7 mil). Tratar com Marcos Rogério pelo fone (18) 9104.2265 – Parapuã/SP
Venda - uma máquina esteira FD9 Fiatalis, ano 97, com riper. Tratar com Eduardo através do fone (18) 8134.0005 – Penápolis/SP
Venda - um trator New Holland TL 65 traçado ano 2000 em bom estado. Tratar José Jorge Santi pelo fone (14) 9773.2560 – Brotas/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
Venda - um trator 283 / ano 2005; um trator New Holland 75 / ano 2006, uma roçadeira ecológica Kamaq 3,2m; um tanque pulverizador / 4.000 l / Kamaq; um pulverizador Jacto 2.000 l e uma 
carreta been Fido para laranja. Tratar com Malagutti Camargo pelo fone (14) 8118.9969 – Jau/SP
Venda - um curral 1000 m2², aroeira, ipê, balança grande, brete novo. Valor: R$ 50 mil. Tratar com Nelvio pelo fone (17) 9601.6733 - S.J. Rio Preto/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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39º CONBRAVET - Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária
Local: Mendes Convention Center – Santos/SP
Informações: www.conbravet2012.com.br
Data: de 4 a 6

Curso Técnico Intensivo para Produtor Iniciante (Básico) de Flores e Plantas Ornamentais
Local: Espaço Cultural Terra Viva – Holambra/SP
Informações: www.flortec.com.br
Data: de 5 a 7

VIII EXPO UVA DE ITUPEVA
Local: Itupeva/SP
Informações: (11) 4591.8100
Data: de 9 a 11

6º Leilão Dorper Christmas
Local: São Paulo/SP
Informações: (11) 3627.3900
Data: 11

5º Simpósio Sul Brasileiro de Qualidade de Arroz
Local: Facul. Agronomia “Eliseu Maciel” – Capão do Leão/RS
Informações: www.labgraos.com.br/simposio/
Data: de 12 a 14

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

10 -
10 -
11 -
14 -
14 -
14 -
15 -
16 -
16 -
16 -
18 -
18 -
19 -
19 -
19 -
19 -
20 -
20 -
21 -
21 -
21 -
21 -
22 -
22 -
22 -
23 -
25 -
25 -
25 -
25 -
25 -
26 -
26 -
27 -
28 -
28 -
28 -
29 -
30 -

NOME
CELIO ISALINO CARDOSO ....................................      
LUIZ FERNANDO MENIN ........................................................  
PAULO ROGERIO ESTILINO ...................................................        
JORGE LUIS DOS SANTOS ......................................................         
CAIO CEZAR GIL DE OLIVEIRA ...................................................                
NICOLY ROSSI JACCOUD .......................................................  
ENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA .............................................             
MOISES DIONISIO ..................................................                 
MICHELE MARTINS BLINI ........................................................     
MADALENA ROSARIO PEREIRA .........................          
ANGELA MARIA MARTINS ......................................................   
CARLOS EDUARDO DE M CORSO .........................................     
MARLI APARECIDA O DANTAS ...............................................      
FERNANDO DE OLIVEIRA .......................................                     
ADRIANA RODRIGUES P HERRERA ........................................           
VALENTIM GENTIL LONGARINI ............................               
ANTONIO GONCALVES ROSA .......................................            
CARLOS ROBERTO DA CRUZ .................................................         
LUIS WILLIAN DE SOUZA .................................................                  
WANDERLEY DE PAULA RODRIGUES ...................         
MARCOS PAULO FERREIRA GODOY ............................................              
WASHINGTON ARLINDO SALEME .........................              
JULIANA CRISTINA RONCA ....................................................       
RUBIA TAIS MENEGUETTI .......................................................    
CARLOS HENRIQUE A NUNES ...............................           
CRISTIANO ZLATIC VARGAS ...............................................         
ROSANA BATISTA DE OLIVEIRA ..................................................                  
CARLOS ALBERTO DA SILVA ..................................                  
ELISANDRA M DE ANDRADE ......................................         
MARCO ANTONIO TORREZAN ........................................                
ANTONIO CARLOS BASSO .....................................................            
ODAIR MARCOS FIORENTINI .................................................         
JOSINEI CARVALHO ..............................................                       
LUIS CANGIRAO ...................................................................     
ANIBAGIL JOSE MENDES ...................................................           
FLAVIANO FERREIRA RAMALHO ............................       
SUELY APARECIDA P ALEGRETI .............................         
PAULO ROBERTO NUNES DA CRUZ ....................................         
ANGELO NATALINO DALL A RUGONI ...................................   
CLAUDIO APARECIDO GHEDINI ............................................          
MARIO GONCALVES DA COSTA ...........................   
CLAUDEMIR NATALINO FERRAREZI .................................          
MARCOS GARUTE ..................................................                  
PAULO REGINALDO DE O HIDALGO ..............................       
VALMIR GONCALVES DOS SANTOS ......................      
ALESSANDRO BECHARA .......................................................                        
MARLI RIBEIRO DOS SANTOS LIMA ..............................                
DANILO DE PAULO SANTANA ...................................................       
RICARDO RORIZ DE SOUZA FILHO .............................         
MATEUS FURTADO BACHEGA .......................................      
LIDIO RODRIGUES DE JESUS ..................................................                   

FILIAIS
LOJA ANDRADINA

MATRIZ
LAVINIA
LAVINIA

ASSIS
MATRIZ

CEAGESP
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O Informativo Camda

deseja a todos um

Feliz Aniversário
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Desejamos que neste natal, a luz que guia o mundo, possa  também clarear os seus sonhos.

Pelo muito que você tem representado para nós, queremos dedicar a você, os melhores votos de um                         
natal e ano novo repleto de realizações e cheio de paz.

Que nós possamos continuar na emoção de levar paz, de desejar felicidades, de reconciliar sentimentos, 
de encurtar, distâncias através das palavras que juntas formam mensagens que agora dedicamos a você.
                   
Desejamos que neste natal, a luz que guia o mundo, possa  também clarear os seus sonhos. 

Feliz natal, que os anjos acampem ao seu redor, para sempre te proteger e amparar nessa longa caminhada 
da vida, para que o caminho seja repleto de flores e frutos.

Estamos felizes por ter você em nosso trabalho!

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de conquistas, é o que nós da CREDI-CAMDA desejamos a você!
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Cooperado 

Lourival Martins nasceu na cidade de Rinópo-
lis, Estado de São Paulo, no dia 14 de setem-
bro de 1944. Seus pais (João Martins e Yolanda 
Breda Martins – ambos in memorian) eram ag-
ricultores e cultivavam algumas culturas para o 
sustento em uma pequena propriedade “A terra 

já estava em minha vida desde cedo”, disse. 
No ano de 1952, toda família mudou-se para 
Irapuru para trabalhar no regime de economia 
familiar com o plantio de café. “Foi neste mo-
mento que os cafezais passaram realmente a 
fazer parte do nosso dia a dia. Permanecemos 
neste processo por um período de 9 anos”, 
relembrou.
Depois deste período houve o interesse de Lou-
rival por uma carreira profissional especializa-
da como técnico de contabilidade e esta opor-
tunidade surgiu na cidade de Junqueirópolis 
onde realizou o referido curso. “Depois disso 
ainda dei continuidade em meus estudos e fiz a 
graduação de direito em Presidente Prudente”.
No entanto, nunca deixou de lado o agronegó-
cio, mudando simplesmente um pouco o foco: 
agora, Lourival era pecuarista. E foi neste mo-
mento então que a Camda esteve presente em 
sua vida. “Existiam alguns amigos que já eram 
associados da cooperativa e sempre me fala-
vam sobre os benefícios existentes neste am-
biente cooperativista. Decidi conhecer mais 

Lourival Martins é casado com Neusa (na foto); desta união tiveram os filhos Luciena, Anestella e Fabio

Ricardo Fabiano Barbosa nasceu no dia 5 de 
fevereiro de 1976, na cidade de Adamantina, 
Estado de São Paulo e neste referido município, 
permanece até os dias atuais. Apelidado cari-
nhosamente como “Gasolina” desde criança, 
realizou os estudos básicos e então, iniciou a 
busca por uma ocupação profissional. E esta 
luta resultou positivamente, pois em julho de 
1993 conseguiu seu primeiro emprego em uma 
revendedora de carros (Alpavel) na função de 
apontador.  “Tudo começou nesta empresa. Foi 
a oportunidade inicial para exercer meu trab-
alho”, disse. Posteriormente, esteve empregado 
em outra revendedora de veículos e ainda trab-
alhou em uma empresa de produtos de limpe-
za. “Para mim o que sempre importou foi estar 
empregado, com dignidade, independente da 
função”, comentou Ricardo.
E esta humildade e dedicação sempre lhe 
renderam novas oportunidades, como a que 
ocorreu em seu ingresso na cooperativa. “A 
Camda já estava estabelecida na cidade e no-
tei uma ótima oportunidade de emprego. Me 

Funcionário 

candidatei a uma vaga, prestei uma prova e 
fui aprovado” – isso ocorreu em 16 de julho 
de 1998. Inicialmente exercia a colocação de 
auxiliar de serviços gerais. No ano de 2002 
passou para a função de estoquista e desde 
novembro de 2007 seu cargo na cooperativa 
é de fiel de depósito. Neste trabalho é respon-
sável por conferir a entrada e saída de todos os 
produtos disponíveis para comercialização na 
loja matriz.
Neste ano, Gasolina completou 14 anos de 
serviços prestados à cooperativa Camda. “Esta 
é uma empresa que cresce ano e ano, ofere-
cendo várias oportunidades aos funcionários e 
novos contratados. Estou muito satisfeito com a 
Camda e espero ter novas chances para crescer 
dentro dela.”
“É um grupo que procura valorizar os cola-
boradores, incentivando e promovendo trei-
namentos e palestras para enriquecer nossos 
conhecimentos em todas as áreas, dando assim 
a nós, funcionários, mais segurança e respon-
sabilidade no que fazemos”, finalizou Ricardo.

Ricardo Fabiano Barbosa (conhecido como Gasolina) é casado com Eliana e tem como filha Vitória Barbosa
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de perto e sendo assim, ingressei nesta família 
Camda” – isso foi em 6 de julho de 1979 (sua 
matricula é de nº 2.850).
Atualmente Lorival possui um escritório de con-
tabilidade no município além, é claro, de exer-
cer a função de pecuarista com bastante afinco.
“Me profissionalizar na área contábil sempre 
foi uma vontade e com isso, segui minha voca-
ção. No entanto, é impossível deixar de lado a 
tendência agrícola que corre em minhas veias, 
desde a infância. Meus pais eram agricultores 
e herdei este desejo de estar envolvido com as 
coisas do campo”, falou.
“Ser um cooperado Camda é bastante impor-
tante para o desenvolvimento do meu negócio, 
pois tenho assistência técnica de qualidade de 
forma gratuita além dos melhores produtos dis-
poníveis com excelentes preços e prazos. Sou 
a favor do cooperativismo e neste segmento fi-
carei sempre, por muitos anos”, finalizou.
Nós agradecemos você, Lourival, por estar pre-
sente na cooperativa há tantos anos e presta-
mos esta singela homenagem.


