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ENDEREÇOS
Adamantina – administrativo: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 
3502-3000 – camda@camda.com.br

Adamantina – loja: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 3502-3200 – 
lojamatriz@camda.com.br
Adamantina – logística: Rua Ana Augusta, 4 – Tel.: (18) 3502-3100 - 
estoque@camda.com.br 
Adamantina – campo experimental: Rodovia Comandante João Ribeiro 
de Barros, KM 588  - Tel.: (18) 9132-1115
Adamantina – laboratório de análises agronômicas: rua Chujiro Matsu-
da, 40 - Tel.: (18) 3502-3400 – laboratorio@camda.com.br 
Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920  - Te.: (18) 3702-7878 – andra-
dina@camda.com.br
Andradina – fábrica: Avenida Bandeirantes, 3900  - Tel.: (18) 3702-6560 
- fabrica@camda.com.br 
Andradina – silo: Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 634 – Tel.: (18) 
3702-6050 - siloandradina@camda.com.br  
Aquidauana: Rua Marechal Mallet, 1020 – Tel.: (67) 3240-2000 - aqui-
dauana@camda.com.br 
Araçatuba: Av. Governador Mario Covas, 2800  - Tel.: (18) 3636-3350 
- aracatuba@camda.com.br 
Assis: Rua Floriano Peixoto, 201 – Tel.: (18) 3302-2366 - assis@camda.com.br 
Bataguassu: Rua Santa Catarina, 115 – Tel.: (67) 3541-4200 - bataguas-
su@camda.com.br 
Campo Grande: Av. Costa e Silva, 332 – Tel.: (67) 3345-4600 - campo-
grande@camda.com.br 
Coromandel: Av.Celestino Dayrell, 1994 – Tel.: (34) 3841-1769 – coro-
mandel@camda.com.br
Coxim: Avenida Virgínia Ferreira, 374  - Tel.: (67) 3291-0800 - coxim@
camda.com.br 
Dourados: Avenida Marcelino Pires, 5285  - Tel.: (67) 3416-4900 - dou-
rados@camda.com.br 
Dracena: Av. José Bonifácio, 2599 – Tel.: (18) 3821-8360 - dracena@
camda.com.br
Iturama: Avenida Prefeito Juca Padua, 424 – Tel.: (34) 3411-6555 – itu-
rama@camda.com.br 
Jaú: Av. Zien Nassif, 1240 – Tel.: (14) 3602-1050 - jau@camda.com.br 
Junqueirópolis: Rua Cesar Montroni, 295  - Tel.: (18) 3841-9440 - jun-
queiropolis@camda.com.br 

Lavinia – silo: Av. Perobal, 154 – Tel.: (18) 3698-1245 - lavinia@camda.
com.br 
Lençóis Paulista: Av. Papa João Paulo II, 810 – Tel.: (14) 3269-6200 - 
lencois@camda.com.br 
Lins: Rua Dom Pedro II, 870  - Tel.: (14) 3533-5800 - lins@camda.com.br 
Londrina: Avenida Tiradentes, 2677  - Tel.: (43) 3338-1004 - londrina@
camda.com.br 
Macatuba: Rua José Antonio de Moura, 1-61 – Tel.: (14) 3298-9950 - 
macatuba@camda.com.br
Naviraí: Rua Osaka, 39 – Tel.: (67) 3409-4400 – navirai@camda.com.br 
Nova Andradina: Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 2210  - Tel.: 
(67) 3441-9500 - novaandradina@camda.com.br 
Ourinhos: Rua dos Expedicionarios, 1113 – Tel.: (14) 3302-6080 - ou-
rinhos@camda.com.br 
Pacaembu: Rua Presidente Kennedy, 774 – Tel.: (18) 3862-9030 - paca-
embu@camda.com.br 
Paranaíba: Av. Eng. Marcelo Miranda Soares, 1335  - Tel.: (67) 3668-
2683 - paranaiba@camda.com.br 
Penápolis: Av. Antonio Veronesi, 805 – Tel.: (18) 3654-2010 - penapo-
lis@camda.com.br 
Presidente Prudente: Av. Brasil, 2955 – Tel.: (18) 3229-7227 - pruden-
te@camda.com.br
Quirinópolis: Avenida Leocadio de Souza Reis, 27-A – Tel.: (64) 3651-
5800 - quirinopolis@camda.com.br 
Ribas do Rio Pardo: Rua Aniceta Rodrigues de Souza, 1240 – Tel.: (67) 
3238-4600 - ribas@camda.com.br 
Santa Fé do Sul: Av. Navarro de Andrade, 31 – Tel.: (17) 3641-9080 - 
santafe@camda.com.br 
São José do Rio Preto: Av. Silvio Neviani, 1735 – Tel.: (17) 3201-7474 
- riopreto@camda.com.br 
Três Lagoas: Av. Capitão Olinto Mancini, 3236 – Tel.: (67) 3509-1800 - 
treslagoas@camda.com.br 
Nota da redação: Os leitores que desejarem manter contato conosco, 
para críticas e sugestões, devem enviar correspondência para a rua Chu-
jiro Matsuda, nº 25, caixa postal 0091 – CEP 17800-000 Adamantina/SP 
ou e-mail para jornal@camda.com.br
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3 de setembro – Dia do Biólogo
No Brasil, a profissão de biólogo foi regula-
mentada através da lei número 6.684 de 3 
de setembro de 1979. Devido a isso se insti-
tuiu o Dia do Biólogo nesta data.
As três áreas da Biologia são: meio ambiente 
e biodiversidade; biotecnologia e produção; 
saúde. O estudo da vida exige um grau de 
especialização tão grande, que a biologia 
é um das profissões com maior número de 
profissionais com pós-graduação nos níveis 
de mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Convém aqui lembrar que os professores de 
biologia, portadores de diploma universi-
tário, também são biólogos, desde que exer-
çam a profissão de educador.
O biólogo é um profissional capacitado 
para, além de executar, pensar. A pesquisa 
básica na área das Ciências Biológicas é, 
hoje em dia, realizada em grande parte por 
Biólogos. Isso inclui técnicas aplicadas na 
medicina, no controle de pragas e na preser-
vação ambiental.

No dia 16 de setembro de 1987, o Protocolo 
de Montreal foi aberto para as assinaturas dos 
países que estivessem de acordo em esta-
belecer etapas para a redução e proibição da 
manufatura e uso de substâncias destruidoras 
da camada de ozônio. Desde então, passou-
se a celebrar a data como o Dia Internacional 
de Proteção da Camada de Ozônio.
O ozônio é um gás atmosférico azul-escuro, 
que se concentra na chamada estratos-
fera, uma região situada entre 20 e 40 km 
de altitude. A diferença entre o ozônio e o 
oxigênio dá a impressão de ser muito peque-
na, pois se resume a um átomo: enquanto 
uma molécula de oxigênio possui dois áto-
mos, uma molécula de ozônio possui três.
Essa pequena diferença, no entanto, é fun-
damental para a manutenção de todas as 
formas de vida na Terra. A natureza, sabia-
mente, protegeu nosso planeta com um es-
cudo contra a irradiação ultravioleta preju-
dicial (UV-B, ou radiação biologicamente 
ativa). Esse escudo, a camada de ozônio, ab-
sorve grande parte da radiação ultravioleta 

16 de setembro – Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio

perigosa, impedindo que esta chegue até o 
solo. Sem essa proteção, a vida na Terra seria 
quase que completamente extinta.
A UV-B provoca queimaduras solares e pode 
causar câncer de pele, inclusive o mela-
noma maligno, frequentemente fatal. Além 
disso, inibe a atividade do sistema imu-

nológico humano, o mecanismo natural de 
defesa do corpo. Além de tornar mais fáceis 
as condições para que os tumores se desen-
volvam sem que o corpo consiga combatê-
los, supõe-se que haveria um aumento de 
infecções por herpes, hepatite e infecções 
dermatológicas provocadas por parasitas.

portalsaofrancisco.

fotosefotos.
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O Mercosul – leia-se, no caso Brasil, Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai, consideran-
do o critério geográfico, não político, ou 
seja, sem a participação da Venezuela – é 
a região que tem a maior capacidade para 
atender a crescente demanda mundial 
por produtos agropecuários (alimentos, 
energia renovável, fibras, entre outros) de 
maneira amigável com o meio ambiente.
Outras regiões, obviamente, também têm 
significativa importância agrícola, seja 
consolidada como no caso de Estados 
Unidos, Europa e China, ou potencial, 
especialmente a África. No entanto, ne-
nhuma combina tão bem características 
que permitam aumentar a produção agro-
pecuária com respeito ambiental como o 
Mercosul.
É o que destaca a prévia do documento 
“Segurança Alimentar Global e Recursos 
Na-turais Agrícolas: Papel e visão da Ar-
gentina, Brasil, Uruguai e Paraguai”, que 
foi revisado e validado por dirigentes do 
agro do Mercosul, em evento realizado 
recentemente na Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp).
O documento reúne dados e estimativas 
do Departamento de Agronegócio da 
Fiesp (Deagro), da Associação Brasileira 
do Agronegócio (Abag), da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), da Instituição De-
senvolvimento e Democracia do Para-
guai, da União de Grêmios da Produção 
(UGP) do Paraguai, do Conselho Uru-
guaio para as Relações Internacionais 
(CURI) e do Conselho Argentino para as 
Relações Internacionais (CARI).
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Mercosul tem papel decisivo na segurança alimentar do planeta, diz estudo
Região é a que tem a maior capacidade para atender ao crescente aumento na demanda de maneira

amigável com o meio ambiente

Terra, água, clima, e produtividade
Achim Zickler, pesquisador da Universidade 
de Bonn (Alemanha), especialista convida-
do para o evento, destacou que Brasil, Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai constituem um 
seleto grupo que se configura num grande 
player global da produção agropecuária, 
e bem preparado para os futuros desafios, 
principalmente por ter grande disponibili-
dade de recursos naturais.
São exatamente os diferenciais competitivos 
em terra, água e clima, somados ao modelo 
de produção agropecuária local baseado em 
ganhos de produtividade, que podem cata-
pultar o Mercosul a ser o grande provedor de 
comida e agroenergia do planeta.
De acordo com Marcelo Regúnaga, profes-
sor da Universidad San Andrés, da Argentina, 
e redator-chefe do documento, nos últimos 

20 anos, o Mercosul aumentou significativa-
mente sua contribuição na produção agro-
pecuária mundial.
Segundo ele, com base em estatísticas do 
relatório, a produção agrícola per capita na 
região cresceu 80% mais do que a média mun-
dial durante a primeira década deste século, 
350% mais do que a média de EUA e Canadá 
juntos, e significativamente mais do que Europa.
Em termos de potencial, números do Banco 
Mundial – presentes no documento – susten-
tam que o Mercosul pode incorporar mais 
123 milhões de hectares para cultivo, sem 
avançar sobre vegetação nativa, perdendo 
apenas para a África subsaariana no tocante 
à disponibilidade de terra. Além disso, o 
documento revela, ainda, que no que diz 
respeito ao estoque d’água, a região só fica 
atrás de Austrália e Nova Zelândia juntas.

A empresa Rosco – de transporte marítimo e 
subsidiária da Hopefull Grain&Oil, uma das 
maiores tradings da China - Li Chuanmin, 
garantiu a um grupo de produtores mato-
grossenses em missão naquele país, que há 
espaço para o consumo da soja e do milho 
produzidos no Brasil, culturas em que Mato 
Grosso é líder em produção. “A soja brasilei-
ra é conhecida na China pela alta qualidade 
em teor de óleo de proteínas e por isso é mui-
to competitiva ao contrário da soja chinesa. 
Quanto ao milho acreditamos em um cresci-
mento também, pois há muitas utilidades de 
uso do cereal, não só para ração animal, mas 
também para produzir etanol”.
Mesmo com a preferência do maior con-
sumidor mundial das commodities, é preciso 

Chineses reforçam a demanda por soja do Brasil e de MT
minimizar os impactos do custo logístico no 
Brasil, que torna a produção menos competi-
tiva em relação aos grãos norte-americanos e 
argentinos. Conforme Chuanmin, houve car-
ga que demorou até 75 dias para ser carrega-
da em portos do Brasil e quando há atraso é 
pago uma multa pelo responsável pelo car-
regamento do navio. 
Questionado sobre quanto tempo leva para 
um navio do Brasil chegar ao porto de Tian-
jin, o presidente disse que havia acabado de 
chegar uma carga do Rio Grande do Sul e que 
ela havia levado aproximadamente 30 dias. 
Explicou que as cargas que vêm do porto de 
Seattle, na costa oeste dos Estados Unidos, no 
oceano pacífico, levam apenas 18 dias. 
Sobre os investimentos em portos no Brasil, o 

caso do porto de São Francisco do Sul, onde a 
Hopefull tem um terminal, e se os investimen-
tos têm relação com as dificuldades de logísti-
ca brasileira, o presidente da Rosco disse que 
foi uma decisão de alta cúpula e estratégica. 
Informou que também operam em Paranaguá, 
Santos, Rio Grande e no porto de Tubarão. 

selosocial.

paranacooperativo.
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A pecuária de corte no Brasil precisa inves-
tir em tecnologias que elevem sua produ-
tividade para se manter em posição de des-
taque no mundo, destacam o professor da 
Esalq/USP e coordenador dos projetos de 
pecuárias do Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea), Sergio De 
Zen, e a analista de mercado do Cepea, 
Mariane Crespolini dos Santos. Segundo 
eles, a demanda pela proteína tem avan-
çado em ritmo ainda mais acelerado que a 
oferta, principalmente em países emergen-
tes, onde a renda tem aumentado de forma 
mais acentuada. 
“O mundo precisa cada vez mais de alimen-
tos, e a carne, no Brasil, concorre em área 
com culturas como cana-de-açúcar, soja e 
milho. Há 10 anos, o pecuarista brasileiro 
não tinha essa limitação nas fronteiras agrí-
colas e a terra era mais barata”, disse De 
Zen, em nota. Para Mariane, com técnicas 
como rotação de pastagens e suplementação 
alimentar bem feita é possível aumentar a 
produção de carne bovina por área sem ele-
var muito os custos. 
Segundo levantamentos do Cepea em par-
ceria com a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), propriedades de 
13 Estados típicas dos cinco sistema produ-
tivo da pecuária nacional - cria, cria-recria, 
recria-engorda, ciclo completo e engorda -, 
mostram que a taxa de lotação vai de 0,48 

Pecuária de corte do Brasil precisa investir em tecnologia, diz Cepea
Para pesquisadores, demanda pela proteína tem avançado em ritmo mais acelerado

que a oferta, principalmente em países emergentes

Unidade Animal (UA - 450 kg peso vivo) por 
hectare (Pará/cria) a 2,98 UA/ha (São Paulo/
engorda). “Se as fazendas brasileiras tivessem, 
em média, 1 UA por hectare, a produtividade 
aumentaria em 28%; se a média chegasse 
a 1,5 UA por hectare, o acréscimo seria de 
88% e, no caso de atingir 2 UA por hectare, 
o avanço seria de 149%”, explica o professor. 
Os especialistas participaram, no mês passa-
do, da 11º Conferência de Ovinos e Bovinos 
do Agri Benchmark em York, na Inglaterra. 
Na ocasião, foi destacado que o preço da 
carne bovina teve aumentos consideráveis 
principalmente nos países em desenvolvi-
mento. No Brasil e na Argentina, por exem-
plo, as altas estiveram ao redor de 150%, en-
quanto que na China chegaram aos 400%. 
Os custos também tiveram elevação, mas 

em menor proporção. No Brasil e na Argen-
tina, o crescimento foi de 100% entre 2005 
e 2012. Em países desenvolvidos, como Ale-
manha, Itália, Reino Unido e outros euro-
peus, o encarecimento da produção se limi-
tou ao intervalo de 10% a 20%. Austrália 
e Estados Unidos registraram aumento de 
30% e 50%, respectivamente. 
Em valores reais, o custo de produção da 
carne brasileira ainda é muito competitivo 
- em 2012, o custo para se produzir 100 kg 
de carcaça na China foi quase três vezes su-
perior ao do Brasil. Na Europa, duas vezes 
maior e, nos Estados Unidos, uma vez e 
meia. No entanto, de acordo com os pesqui-
sadores, essa vantagem vem diminuindo, o 
que reforça a necessidade do aumento de 
produtividade da proteína.

A produção leiteira passa a contar com o 
Programa Inovagro, que tem o objetivo de 
impulsionar a produtividade e a competi-
tividade do agronegócio brasileiro por meio 
da inovação tecnológica. Em relação aos 
empréstimos de investimento, cada produtor 
poderá contratar até R$ 1 milhão, com taxa 
de juros de 3,5% ao ano. 
O lançamento do programa faz parte do Pla-
no Agrícola e Pecuário 2013/14. As medidas 
adotadas pelo Governo Federal para apoiar 
a pecuária leiteira durante a safra 2013/14 
foram explicadas pelo ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, durante o XI 
Encontro Nordestino do Setor de Leite e De-
rivados. “Essa iniciativa do Governo Federal 
vai financiar melhorias no padrão tecnológico 
das propriedades rurais, como possibilitar a 
automação da ordenha”, explicou o ministro. 

Produtores terão até R$ 1 milhão em crédito para expandir negócios
Em evento no Nordeste, ministro Antônio Andrade detalhou ações de programa para impulsionar a pecuária leiteria

Além disso, por meio do Programa de Mo-
dernização da Agricultura e Conservação de 
Recursos Naturais (Moderagro), os produtores 
poderão financiar a reposição de matrizes que 
comprovadamente tenham doenças como 
brucelose e tuberculose. 
Os limites para essa finalidade aumentam na 
safra 2013/14 em relação à atual. Passam de 
R$ 3,5 mil para R$ 4,5 mil por matriz, e de 
R$ 150 mil para R$ 200 mil no valor máximo 
de crédito liberado por produtor. O prazo de 
pagamento é de até 10 anos, sendo três de 
carência. 
Os produtores de leite também vão ter me-
lhores condições de financiamento de custeio 
a partir da próxima safra. O limite de finan-
ciamento passou de R$ 800 mil para R$ 1 mi-
lhão, com taxas de juros de 5,5% ao ano. 
Antônio Andrade lembrou ainda das medidas 

de apoio do Governo Federal aos produtores 
da região. Entre elas, a proposta regionalizada 
do Plano Agrícola e Pecuária para o Semiári-
do, com a suspensão da execução das dívidas 
dos agricultores junto aos bancos; e a auto-
rização por três anos para que indústrias sob 
fiscalização federal possam destinar 35% da 
capacidade total de produção para a reconsti-
tuição de leite em pó.

aguatirada.

agroline
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Foi lançada uma cartilha que visa informar 
os produtores rurais sobre quais os melhores 
procedimentos para evitar e controlar as quei-
madas em Mato Grosso. O material “Guia do 
Produtor Rural de Orientação e Combate a 
Incêndio” foi divulgado pela Associação dos 
Criadores de Mato Grosso (Acrimat).
“Neste período do ano, fazer queimadas é 
crime. Por isso é importante alertar os produ-
tores rurais sobre as complicações legais deste 

Lançada cartilha de orientação aos produtores rurais sobre queimadas
procedimento. A cartinha tem esta finalidade 
que é trazer as informações necessárias sobre 
o tema”, justificou o consultor técnico da Acri-
mat, Amado de Oliveira Filho.
De acordo com Oliveira Filho são três os prin-
cipais prejuízos ocasionados pelos incêndios. 
“Existem os danos ambientais que atingem tan-
to as pessoas do campo quanto da cidade, as 
perdas econômicas do produtor e penalidade 
legais a respeito das queimadas”.

A cartilha possui uma leitura fácil e pode ser 
lida em apenas 20 minutos. O Guia dispõe de 
12 páginas de informações bem como a legisla-
ção e as multas para cada caso, telefones úteis 
para emergências, além de outras explicações.
A cartilha pode ser solicitada em todos os sin-
dicatos rurais sem nenhum custo ou baixada 
clicando no link abaixo.
http://www.agrodebate.com.br/_midias/
pdf/2013/08/14/cartilha_queimadas-25268.pdf 

O governo do Paraná estimou uma quebra de 62 por cento na próxima safra de café em função das geadas do mês passado. As geadas, 
segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), vão prejudicar as floradas esperadas para os próximos meses e consequentemente 
terão um impacto nos frutos da safra que será colhida em 2014.
A produção do ano que vem foi estimada em 582 mil sacas, contra um potencial de 1,54 milhão de sacas de 60 kg. Já a produção de trigo 
deste ano foi severamente afetada pelas geadas. A safra deverá cair 33 por cento em relação ao potencial produtivo, para 1,9 milhão de 
toneladas, segundo o Deral. 

PR vê quebra de 62% na próxima safra de café por geadas; trigo recua 33%

wwf.

portaldoagronegocio.
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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 9 funcionários.

Filial de Ourinhos
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Parcerias e Eventos_

Com a parceria entre a Camda e Ihara, foi 
realizada junto a filial de Assis uma palestra 
com o tema “Manejo de plantas daninhas 
e seletividade de herbicidas em cana-de-
açúcar”, com o prof. Jamil Constantin – Uni-
versidade Estadual de Maringá e consequen-
temente o posicionamento do herbicida 
Flumyzin 500 para cultura da cana-de-açú-
car. A palestra ocorreu no auditório da As-
socana e foi um sucesso, contando com a 
presença de mais de 70 participantes, entre 
eles a equipe da filial, representantes de usi-
nas e fornecedores de toda a região.

Preocupada em proporcionar o acesso do 
produtor ao conhecimento técnico e as no-
vas perspectivas do agronegócio, a Camda 
promoveu uma palestra com o economista 
Miguel Daoud para os produtores de Mato 
Grosso do Sul. “A Camda tem a premissa de 
trazer a tecnologia, desenvolvimento e co-
nhecimento para o produtor rural. Com essa 
característica  trouxemos o professor Miguel 
Daoud, que traz uma análise bem criteriosa 
do agronegócio brasileiro, das perspectivas, 
mostrando a realidade para o produtor ru-
ral e o que ele pode estar desenvolvendo 
durante o ano para que a sua rentabilidade 
seja mais favorável. A Camda tem esse perfil 
de promover este intercâmbio de conheci-
mentos na parte de assistência técnica e na 
distribuição de insumos”, garante Maurí-
cio Cirino, gerente regional da Pecuária de 
Mato Grosso do Sul. 
O evento aconteceu em parceria com Sin-

Camda – filial de Iturama participa da 5ª Canacampo techshow 
realizada na cidade de Campo Florido/ MG

Treinamento sobre o uso de EPI

Camda promove palestra com Miguel Daoud para cooperados
dicato Rural de Campo Grande e teve apoio 
da Associação de Campo Grande dos En-
genheiros Agrônomos e da Arysta – linha 
de pastagens.  Miguel Daoud tem uma vasta 
experiência e é reconhecido principalmente 
por fazer avaliações do mercado nacional. 
Ele também é comentarista do Canal Rural. 
“A Camda me convidou para estar aqui 
hoje e acho isso muito importante. Per-
cebo que ela tem uma preocupação muito 
grande com seus cooperados no sentido 
de poder discutir. Eu tenho certeza que a 
grande maioria deste público entende mais 
de agronegócio do que eu. O que eu me 
proponho nas palestras é discutir a questão 
econômica por conhecer todas as situações 
do Brasil e a questão política, que tem uma 
influência muito grande hoje na produção”, 
destacou Miguel. 
Ele também fez questão de ressaltar a im-
portância do cooperativismo. “Uma das 

coisas que eu acho muito importante para o 
produtor é o cooperativismo. Estar junto da 
sua cooperativa, porque isoladamente ele 
não consegue chegar a lugar nenhum. Por 
meio da cooperativa, o produtor consegue 
ter voz, produção e força. Esse mecanismo de 
união da cooperativa é a saída que eu vejo 
hoje para o agronegócio”, apontou Miguel.  

Manejo de plantas daninhas é tema de palestra em Assis

Foi realizada na Asforama (Associação dos fornecedores de cana 
de Iturama), em parceria com a filial de Iturama, uma palestra e 
treinamento com o eng.º agrônomo do Programa EPI/ Protect Syn-
genta, Mário Abe.  Foram debatidos assuntos voltados a prevenção 
e segurança no uso de defensivos agrícolas no campo e o uso obri-
gatório de EPI evitando riscos a saúde. Participaram da palestra, 
cooperados, técnicos de segurança do trabalho e técnicos agrícolas.

Evento
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Treinamento técnico

A Camda – filial de Dracena, em parceria 
com a Bayer Unidade Bovinos, realizou um 
evento técnico na Feira Agropecuária de 
Dracena. O evento contou com a palestra 
“Sanidade em Bezerras”, ministrada pelo 
médico veterinário da Bayer, Paulo Julich. 
O objetivo do evento foi de promover um en-
contro entre produtores rurais, cooperados e 
técnicos da região e alertar sobre a importân-
cia da coccidiose e a desidratação nos rumi-

Camda e Bayer realizam palestra  sobre sanidade de bezerras
nantes, apresentando as diferentes formas de 
tratamento e prevenção. “É um tema de suma 
importância, pois se trata de uma doença 
pouco conhecida pelo produtor e que acar-
reta um grande prejuízo, pois atinge direta-
mente a categoria de bezerros que representa 
o futuro da atividade”, alerta Paulo Julich. 
Na ocasião, a Bayer teve a oportunidade de 
apresentar seu portfólio de produtos para 
o tratamento e prevenção da doença. “Na 

maioria dos sistemas de produção, a diar-
reia dos bezerros pode levar à morte devido 
à desidratação, o que pode ser evitada se o 
tratamento de suporte for realizado rapida-
mente”, conclui Paulo Julich.
Após a palestra houve uma confraternização 
entre os participantes do evento.
A mesma ação também ocorreu na cidade 
de Ourinhos através do apoio da filial do 
referido município.

O treinamento técnico do Programa Aplique Bem da Arysta foi rea-
lizado na filial de Ribas do Rio Pardo / MS, na Fazenda Cachoeirinha, 
ministrado pelo promotor técnico Douglas, que focou os cooperados 
da Camda usuários da linha de pastagens Arysta LifeScience.
O evento contou com a presença do CTC Tiago Silveira (Arysta) e 
PTC Rodrigo Conti (Arysta), juntamente com o vendedor Elgne da 
filial Camda, com total respaldo dos gerentes Maurício e Leonardo.
O treinamento foi muito elogiado pelos participantes, onde con-
seguiram tirar muitas dúvidas sobre tecnologia de aplicação e regu-
lagem dos equipamentos, focando sempre a segurança em manuse-
ar e aplicar os produtos com treinamento sobre uso correto do EPI. 

A filial Camda de Presidente Prudente/SP, através do  gerente Luiz 
Augusto Siviero fez um trabalho técnico em cana-de-açúcar na pro-
priedade do cooperadoro Ricardo Pagano. O gerente agrícola da 
Fazenda Retiro das Flores, Eliton Franco da Rocha acompanhou 
todo o processo na cultivar RB-925345. O tratamento foi feito com 
10 lt/ha Hinove Colhe Cana e 2lt/ha de Fosfito 30-20 nos meses 
de setembro e outubro de 2012. O resultado foi muito satisfatório: 
produtividade em 2012 (48 ton/ ha) / produtividade em 2013 (67ton/ 
ha) - aumento de 19 ton de cana-de-açúcar/ha

Trabalho técnico

Palestra sobre fertilizantes ocorre em Iturama

Foi realizada na filial Camda de Iturama uma palestra ministrada 
pelo gerente regional/ MG, Fábio Morais e o consultor técnico Le-
onelo Neto, ambos da empresa Timac Agro.
O tema da palestra foi “Inovação Tecnológica em Fertilizantes”. O 
evento contou com a participação do gerente  Lucas Paulli, coo-
perados e funcionários da filial.
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A Camda em parceria com a Arysta esteve presente com seus téc-
nicos e cooperados no Circuito Feicort que aconteceu na cidade de 
Campo Grade/ MS. Foram 2 dias de palestras e workshop sobre a 
pecuária de corte.

Reunião de negócios em Eldorado/ MS Camda Naviraí realiza ação em 
parceria com Timac AgroMais uma reunião de negócios foi realizada pela filial de Naviraí/MS. 

Desta vez com os produtores da região de Eldorado/MS em parceria 
com a empresa Feltrin. Na ocasião foram apresentadas algumas va-
riedades de HF - linha profissional. O evento  trouxe grandes benefí-
cios para a filial e também aos produtores.

A filial de Naviraí realizou em parceria com a Timac Agro uma noite 
de negócios onde reuniu cooperados e convidados para apresentar 
resultados de adubação em eucalipto. A palestra foi ministrada pela 
engª florestal  Eloá Cabreira. Foram apresentados  ótimos resultados. 
Eloá também falou sobre o processo de reflorestamento e todo o 
ciclo de vida dos eucaliptos  na região de Naviraí.

Camda  participa do circuito Feicort 
NFT – etapa Campo Grande/ MS

A Camda teve a honra e a satisfação de participar pelo 3º ano da Ex-
posição Agropecuária de Iturama (Exporama), contando com visitas 
de parceiros, produtores rurais e cooperados no stand da coopera-
tiva. A feira foi um sucesso!

38ª Exporama
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Ótimas Ofertas

ATENÇÃO COOPERADOS!!!

Agora a Camda comercializa tam-
bém toda linha de pneus! Visite 
uma de nossas filiais e confira

Mudas de lichia impor. Austrália; 
novas variedades s/ sementes. Pro-
duz em clima quente. Seringueira 
RRIM 600, borbulhas, mudas e se-
mentes. Tratar com Thales pelo fone 
(18) 9744.5050 / 3623.2513 - Ara-
çatuba/SP

Pneus

Lichia e seringueira

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

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

Colheitadeira modelo 1175

Sementes

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 girolanda - novilhas girolanda inseminadas. Tratar com Mario Frederico pelo fone (17) 9619.8393 - S.J. Rio Preto/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 - 4 tratores Valtra (BT210), 1 trator Valtra (BT190) - todos 2011 (3 a 4 mil h); 1 grade aradora Tatu 14 discos (32¨), 1 grade niveladora Piccin 64 discos (28¨); 29 pneus carreta de cana. Tratar 
com Elizabeti pelo fone (14) 9790.2440 – Avaré/SP 
Venda - 3 ensiladeiras JF 292 Z10, 1 plantadeira Tatu 4 linhas, 1 vagão de  mistura total e distribuição, com balança - SILTOMAC 3.2 e 1 vagão forrageiro Penha JR. Tratar com Lurdinha pelo fone 
(17) 3262.1049 / 9774.7126 - Nova Granada/SP
Venda - um microtrator Tramontini, GN 18/ ano 2009, diesel acoplado com carreta basculante Gio implementos/ano 2010 e uma roçadeira frontal. Preço do conjunto R$ 22 mil. Tratar com Jonas 
pelo fone (18) 3821.3888 / 9785.1306 – 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

imagens ilustrativas imagens ilustrativas
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- SETEMBRO -

Frutal 2013 – 20ª Semana Internacional de Fruticultura, Floricultura e Agroindústria
Local: Centro de eventos do Ceará – Fortaleza/ CE
Informações: www.frutal.com.br
Data: de 9 a 12

InterConf 2013 – Conferência Internacional de Confinadores
Local: Oliveira’s Place – Goiânia/ GO
Informações: www.interconf.org.br
Data: de 9 a 12

Semana Internacional do Café
Local: Expominas – Belo Horizonte/ MG
Informações: www.semanainternacionaldocafe.com.br
Data: de 9 a 13 

Internleite 2013 – Simpósio Internacional sobre Produção Intensiva de Leite
Local: Centro de Convenções – Uberlândia/ MG
Informações: www.interleite.com.br
Data: 11 e 12

7ª Grande Encontro sobre Variedade de Cana-De-Açúcar 
Local: Centro de Convenções - Ribeirão Preto/ SP
Informações: www.ideaonline.com.br
Data: 18 e 19

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

10 -
11 -
11 -
12 -
12 -
14 -
14 -
14 -
15 -
16 -
16 -
17 -
17 -
19 -
20 -
22 -
22 -
25 -
25 -
25 -
26 -
26 -
27 -
27 -
27 -
28 -
28 -
28 -
28 -
29 -
29 -
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 .................................   
MARLENE QUEIROZ DOS SANTOS ................................            
JULIO MARCIO P DE OLIVEIRA ...........................          
LAIS STRIPOLI ..........................................................................       
RICARDO MARTINS DO CARMO ...............................             
JOSE LUIZ DETONI ........................................................         
RICARDO JOSE DA SILVA ...................................................              
CLEBER ROGERIO PAULINO ........................................................    
ANTONIO LUIZ CRUVIEL ...........................................      
RENATA TOME MASIERO ......................................                
JEAN ANTONIO P GENEZINI ........................................     
MARIO SERGIO MARCHIONE ..........................................      
FLAVIO MARTINS FERREIRA .......................................         
TIAGO PENHAS DA COSTA ....................................................      
FLAVIO ROGERIO DE SOUZA ................................................     
CLAUDEMIR VANDERLEI LIRA ...............................        
FAUSTO ANTUNES MACIEL NETO .........................................         
DAIANE CRISTINA S DE OLIVEIRA ..........................................     
ANDRE FELIPE PALMA .............................................     
DOUGLAS CORDEIRO ............................................................       
ARLINDO OBICE NETO .........................................  
WALTER DE SOUZA LIMA .......................................................     
NELSON TADAO MATSUDA ................................                 
WALFRIDO DA SILVA ELIAS ....................................       
SONIA MARIA RODRIGUES SABATINE ........    
ROSANGELA GORDILHO S BENINE .......................................                 
POLIANA ALVES DOS SANTOS ..................................       
ELYN CRISTINA C NEPOMUCENO ..............................       
PEDRO JOSE GOMES ..............................................................                 
LUCIANO BRITO DIAS ..................................................         
ADELSON MARQUES CALDEIRA ............................................     
CARLOS ALBERTO PEREIRA ........................................                
ANTONIO DE FREITAS CALORE ...................      
JOSE AMERICO CORDONI JUNIOR .................................             
BRUNO PASSOS DANTAS .......................................                    
LEONARDO GIOLO DOS SANTOS ..............      
MAIKON WILIAN B DOS SANTOS ........................        
VALERIA COVINO BUENO ..................................              
CAMILA APARECIDA M DA SILVA .....................................   
CARLOS EDUARDO STEVANI ................................................       

FILIAIS
MATRIZ
MATRIZ

PRESIDENTE PRUDENTE
COROMANDEL

MATRIZ
MATRIZ

PRESIDENTE PRUDENTE
QUIRINÓPOLIS

DOURADOS
ARAÇATUBA

CONSELHO VOGAL
MATRIZ

QUIRINÓPOLIS
TRÊS LAGOAS

LOGISTICA
LINS

COROMANDEL
LOJA ANDRADINA

TRÊS LAGOAS
LONDRINA

QUIRINÓPOLIS
MATRIZ
LAVINIA

SANTA FÉ DO SUL
MATRIZ
MATRIZ

CAMPO GRANDE
MATRIZ

LOJA ANDRADINA
MATRIZ

CONSELHO FISCAL
CAMPO GRANDE

CAFÉ JUNQUEIRÓPOLIS
MATRIZ

COROMANDEL
AQUIDAUANA

MATRIZ
TRÊS LAGOAS

MATRIZ
COROMANDEL

CAMPO EXPERIMENTAL
PARANAIBA

CAMPO GRANDE
PRESIDENTE PRUDENTE

FÁB. ANDRADINA
NOVA ANDRADINA

PENAPOLIS
LAVINIA

- ANIVERSARIANTES -

SETEMBRO/2013

O Informativo Camda

deseja a todos um

Feliz Aniversário
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Aprenda como a educação financeira pode ajudar a fugir das dívidas

Para algumas pessoas, a educação financeira não passa de uma forma de se aprender a economizar e a deixar de gastar com 
supérfluos ou simplesmente fazer controle rigoroso das finanças para manter-se afastado de dívidas. Um pouco disso até faz 
sentido, mas não é essa a essência.
Com a educação financeira, que serve para qualquer idade, a pessoa aprende a adquirir hábitos financeiros para poder 
conquistar melhores condições de vida.
O foco não deve ser somente a busca por conhecimento ou perseguição das riquezas, mas na melhoria de atitudes e postu-
ras que ajudem a fazer o dinheiro render mais, para que se tenha mais tranquilidade, segurança e conforto.
De olho nas atitudes
Algumas atitudes podem refletir a educação financeira, como pesquisar preços, pedir descontos, comparar produtos e ser-
viços, pagar à vista, controlar as despesas, evitar desperdícios e manter as dívidas sob controle.
Além disso, é importante conhecer os direitos do consumidor, pensar no futuro, manter reservas financeiras para emergên-
cias ou oportunidades, fazer investimentos compatíveis com os sonhos, preservar bens e buscar a valorização do patrimônio.
Evitar compras por impulso, antecipar-se às armadilhas do comércio, resistir às tentações do crédito fácil, exigir nota fiscal, 
informar-se sobre condições contratuais, levantar dados sobre prestadores de serviços e guardar termos de garantia são ati-
tudes simples que, quando adotadas por rotina, podem resultar em economias e ganhos financeiros relevantes.
O consumo consciente e responsável ajuda a proporcionar prazeres no presente e a viabilizar a segurança financeira para o 
futuro. É importante saber dosar adequadamente o quanto deve ser gasto no consumo diário e o quanto deve ser poupado 
e investido para o futuro, proporcionando equilíbrio entre essas duas necessidades.

(Fonte: www.serasaexperian.com.br)

publico
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Cooperado 

Iwao Watanabe nasceu na cidade de Pira-
juí, Estado de São Paulo, no dia 29 de julho 
de 1941. Seus pais (Itu Watanabe e Iti Wata-
nabe) trabalhavam como arrendatários e di-
ante disso, mudaram por diversas vezes de 
município. “Íamos onde existia trabalho. E 
eu estava sempre junto de minha família, 
auxiliando no que fosse possível, mesmo 
com a pouca idade”, recorda.
Nesta trajetória foram para Garça (onde 
permaneceram por 3 anos) e depois Lucé-

lia (neste local moraram por 6 anos). “Nesta 
cidade inclusive tivemos também um mer-
cado, só que este negócio não prosperou e 
voltamos então para a agricultura”, disse.
E este recomeço foi em Mariápolis, onde 
mudaram-se no dia 15 de junho de 1951 e 
nesta cidade, Iwao permanece até os dias 
atuais.
Na ocasião, lidavam com algodão, milho e 
amendoim. “Tudo girava em torno da terra. 
Sobrevivíamos da roça”, conta.
Depois, houve a compra de um sítio de café 
e a partir daí, iniciou também sua renda par-
ticular com esta cultura. E foram inclusive os 
cafezais que aproximaram Iwao da coopera-
tiva Camda. “A cooperativa já era bastante 
atuante no ramo cafeeiro e eu tinha a minha 
produção para escoar. Muitos colegas co-
mentavam sobre a Camda e diante disso, 
através de uma indicação, fui conhecer de 
perto este sistema cooperativista. Gostei bas-
tante do que encontrei.”
Desta forma, começou a comercializar seu 

Iwao Watanabe tem cinco filhos – Laudo, Ricardo, Elis, Célia e Eliana – frutos de seu
relacionamento com Iroco

Mario Gonçalves da Costa nasceu na cidade 
de Irapuru, Estado de São Paulo, no dia 
25 de dezembro de 1966. Aos 10 anos de 
idade ocorreu então a primeira – e única – 
mudança de cidade e o local escolhido foi 
Junqueirópolis (local onde permanece até 
hoje).
Apesar de jovem, Mario já buscava uma 
ocupação profissional. “Precisava ter um 
emprego para auxiliar minha família com as 
despesas de casa”, comentou.
E desta forma, com 15 anos começou a tra-
balhar na lavoura com o intuito de conseguir 
alguma renda. “Fiquei lidando com a terra 
até 1988 e depois disso, procurei um outro 
tipo de emprego.”
Nesta busca conseguiu uma vaga na Granol, 
empresa onde exerceu função por 10 anos. 
“Sou bastante grato pela oportunidade que 
tive por lá. Aprendi muita coisa”, falou.
Mas Mario queria ainda mais. Soube de 
uma oferta de emprego na Camda, na filial 

Funcionário 

de Junqueirópolis e por meio de indicação, 
participou de uma seleção. “Fiz uma entre-
vista e fui aprovado. Nem acreditei quando 
me disseram que o cargo era meu”, recorda.
Desta forma, no dia 9 de abril de 1999, pas-
sou a fazer parte do quadro de colaborado-
res da cooperativa. Sua função era de esto-
quista e neste cargo está até os dias atuais.
Dentre suas atribuições, realiza a conferên-
cia de todo estoque, acompanha o recebi-
mento e entrega em geral dos produtos co-
mercializados.
Neste ano, este dedicado funcionário com-
pletou 14 anos de serviços na Camda.
“A cooperativa Camda é uma empresa que 
nos dá muita segurança. É extremamente 
bem administrada pela diretoria e com isso 
possui muita credibilidade no mercado. Es-
tou satisfeito com meu trabalho e contente 
por fazer parte desta empresa. Que aqui 
permaneça por muito tempo, esta é minha 
vontade”, finalizou Mario.

O colaborador Mario Gonçalves da Costa tem 3 filhos (Marcio, Naiara e Diego) de sua relação com Márcia

café por intermédio da Camda, tornando-se 
um associado por meio da matriz – isso foi 
em 10 de setembro de 1980 (sua matrícula 
é de nº 3.151).
Até o ano de 1992 Iwao continuou com os 
cafezais, mas depois decidiu diversificar seus 
negócios partindo para o ramo da pecuária. 
“Em determinado momento é preciso mu-
dar. E eu arrisquei. Apesar de já aposentado, 
continuo com meus negócios no campo e 
sou atuante no mercado pecuarista”, falou.
Continuando a entrevista com Iwao, ele 
apontou então sua satisfação em ser um 
cooperado Camda. “A cooperativa só me 
trouxe benefícios desde que me tornei um 
associado. Isso é muito bom. Minha visão 
em relação ao crescimento e desenvolvi-
mento da Camda também são positivos, tan-
to que está ativa já faz 48 anos. Espero que 
continuem trabalhando nesta mesma linha”, 
finalizou.
Nós do informativo Camda agradecemos 
você, Iwao, por fazer parte de nossa história.

Sempre prestigiando
nossa gente


