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Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920  - Te.: (18) 3702-7878 – andra-
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Andradina – fábrica: Avenida Bandeirantes, 3900  - Tel.: (18) 3702-6560 
- fabrica@camda.com.br 
Andradina – silo: Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 634 – Tel.: (18) 
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Aquidauana: Rua Marechal Mallet, 1020 – Tel.: (67) 3240-2000 - aqui-
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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-
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Campo Grande: Av. Costa e Silva, 332 – Tel.: (67) 3345-4600 - campo-
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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
Frutal: Av. Juscelino Kubitschek, 2710 - frutal@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
Tupaciguara: Rua Bueno Brandão, 525 – Tel.: (34) 3210-2091 - tupaci-
guara@camda.com.br
Nota da redação: Os leitores que desejarem manter contato conosco, para críticas 
e sugestões, devem enviar correspondência para a rua Chujiro Matsuda, nº 25, caixa 
postal 0091 – CEP 17800-000 Adamantina/SP ou e-mail para jornal@camda.com.br
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6 de outubro – Dia Mundial do Habitat
Habitat significa o espaço onde seres vivos 
vivem e se desenvolvem. Este termo utilizado 
na ecologia, compreende o espaço e o ecos-
sistema onde os animais se desenvolvem, den-
tro de uma comunidade. No caso de espécies 
vegetais e animais, quando se descreve o habi-
tat, é importante mencionar outros animais ou 
plantas que pertencem a essa comunidade.
Habitat não se limita somente a uma espécie 
de animal, podem ser várias espécies con-
vivendo em um mesmo habitat, e isso inclui 

os fatores onde os animais, como aves, peixes, 
mamíferos vivem, se reproduzem e morrem, 
como terra, água, mar e etc.
É o local que oferece as condições climáticas, 
físicas e alimentares ideais para o desenvolvi-
mento de uma determinada espécie. E isso in-
clui a nós também, humanos.
Pensando nisso, todos os anos, seguindo uma 
tradição que data de 1985, as Nações Uni-
das comemoram o Dia Mundial do Habitat 
na primeira segunda-feira de outubro, com 

o propósito de refletir sobre o estado dos as-
sentamentos humanos e o direito fundamen-
tal a uma moradia adequada para todos. Essa 
ocasião serve também para chamar a atenção 
mundial sobre a sua responsabilidade cole-
tiva para decidir o futuro do habitat humano, 
através de uma reflexão sobre o estado das 
cidades e do direito humano à moradia ade-
quada assim como lembrar ao mundo de sua 
responsabilidade coletiva sobre o habitat das 
gerações futuras.

diariodoverde
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Valor Bruto da Produção é de R$ 441,8 bilhões em 2014
O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) divulgou o VBP (Valor Bru-
to da Produção) deste ano, já que a safra atual 
está quase encerrada e as operações referen-
tes ao próximo ano estão sendo iniciadas. 
Segundo dados da Assessoria de Gestão Es-
tratégica (AGE/ Mapa), a estimativa para este 
ano, com base nos dados de agosto, é de um 
VBP de RS$ 441,8 bilhões, aumento de 2,0%. 
Desse valor, R$ 288,0 bilhões referem-se às 
principais lavouras, e R$ 153,8 bilhões são 
estimados para a pecuária, que representam 
crescimento de 2,4% e de 1,2%, respectiva-
mente. De acordo com AGE/ Mapa, da rela-
ção de produtos analisados mensalmente, a 
maior parte apresentou aumento no fatura-
mento. Nas lavouras os destaques são: o al-
godão (58,6%); a laranja (26,2%); o cacau 
(25,9%); a pimenta do reino (21,0%); a bata-
ta inglesa (17,9%); o trigo (17,9%); a banana 
(16,8%) e o café (14,4%). 
Já na pecuária destacam-se a carne bovina 

(18,5%) e a carne suína (8,9%). Os resulta-
dos obtidos em lavouras podem ser atribuí-
dos a preço, produtividade e área. Para o al-
godão, os aumentos de preços e a expansão 
da área foram determinantes. Na soja e no 
trigo, o resultado ficou por conta da expan-

são de área, e na laranja, o preço foi o princi-
pal motivo do resultado positivo. Com rela-
ção às regiões, os resultados mostram que o 
Centro-Oeste liderou o valor da produção. 
Em seguida está o Sudeste e o Sul, seguidos 
pelo Nordeste e o Norte.

Mesmo com a crescente oferta para pro-
fissionais altamente qualificados ou para 
cargos de liderança, puxados pela expan-
são do agronegócio, áreas como pecuária 
de corte, de leite e sucroenergética ainda 
buscam mão de obra primária (sem qualifi-
cação) no mercado.
Dados do Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
com base em pesquisa do Instituto Brasileiro 

Setor do agronegócio ainda demanda mão de obra informal
de Geografia e Estatística (IBGE), mostram 
que dos 4,1 milhões de trabalhadores assala-
riados rurais, 60% ainda estão na informali-
dade, cerca de 2,4 milhões de pessoas.
O secretário de assalariados rurais da Con-
federação Nacional de Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), Elias D”Angelo Bor-
ges, diz que nas regiões Nordeste, Sudeste 
e Centro-Oeste ainda existe muito trabalho 
manual, com destaque para os estados de 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
além das lavouras nordestinas de cana.
“Também acompanhamos o processo de 
mecanização que, de fato, substituiu mui-
tos trabalhadores. Inclusive, observamos 
dificuldades destes empregados em se rein-
tegrarem a outros setores, pelo baixo nível 
de escolaridade e pouca capacitação, e 
procuramos alternativas que mudem este 
cenário”, completa Borges.

souagro

embrapa
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A raça Caracu é por sua história e caracte-
rísticas um patrimônio da pecuária nacional, 
foi ela que sustentou a produção antes da 
chegada dos zebuínos, o que quase a levou 
a extinção.
Com mais de quatro séculos de adaptação, 
o Caracu reúne características como: rusti-
cidade, adaptabilidade, habilidade materna, 
longevidade, resistência a parasitas, cascos 
duros, entre outras.
A partir de 1980, uma nova fase na seleção 
da raça com a utilização de técnicas moder-
nas, foi iniciada. Este projeto foi coordenado 
pela Associação Brasileira de Criadores de 
Caracu (ABCC) tendo como parceiros o In-
stituto de Zootecnia de Sertãozinho (IZ), Em-
brapa – Gado de Corte (Campo Grande/MS) 
e o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). 
Este trabalho permitiu um salto na seleção 
da raça, fazendo com que animais adapta-
dos passassem a expressar características 
produtivas, como ganho de peso, conforma-
ção de carcaça, precocidade, entre outras, 
fazendo da raça caracu, uma opção para 
o cruzamento industrial e reforçando a im-
portância dela na pecuária nacional.
Estágio atual da raça
Até o começo do século XX, a população 
bovina no Brasil era somente de tipos re-
gionais, com predominância do europeu 
Caracu. A cruza com os recém-chegados 

Conheça mais a raça Caracu

indianos apresentou ótimos resultados. Na 
época, pelo desconhecimento do fenômeno 
genético da heterose, todo mérito foi cre-
ditado erroneamente apenas aos zebuínos.
Atualmente o número de exemplares da 
raça Caracu está reduzido, principal-
mente se comparado ao volume do re-
banho nacional.
A raça Caracu está presente em: Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Rondônia e Pará. Existe também um nú-
cleo de criadores no Paraguai.
Adicionalmente, o rebanho controlado é de 
aproximadamente de 125.000 animais, con-
siderando os sócios e não sócios da ABC-
Caracu. Adicionalmente, cerca de 5.000 
animais são registrados por ano.

Desde o dia 1º de julho, produtores de leite das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem 
reduzir a Contagem Bacteriana Total (CBT) para 300 mil unidades formadoras de colônia 
(UFC/ml) e baixar para 500 mil por mililitro (CS/ml) a Contagem de Células Somáticas 

Leite: produtores devem se adequar à IN 62
(CCS). A CBT mensura o grau de higiene du-
rante a ordenha e a CCS monitora a incidên-
cia de mastite nos rebanhos, considerada a 
principal doença infectocontagiosa do gado 
leiteiro.
A determinação consta na Instrução Norma-
tiva 62, publicada em dezembro de 2011 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e que estabelece re-
gras para os produtores seguirem como for-
ma de garantir a qualidade do leite dentro e 
fora da porteira.
Os produtores têm até 2016 para se adequar 
a todos os parâmetros estabelecidos na IN 
62. Será autorizada a quantidade máxima de 
400 mil células somáticas por mililitro (CCS/
ml) de leite. Antes da regulamentação da 
normativa, o permitido era 750 mil CCS/ml. 
No caso da Contagem Padrão em Placas, 
usada para monitorar a CBT, a mudança foi 
de 750 mil UFC/ml para 100 mil UFC/ml até 
o ano de 2016.

beefpoint

portalacteo
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Conab traça perspectivas para safra 2014/15
A Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) divulgou um panorama com as 
tendências para próxima safra das principais 
culturas agrícolas. O estudo Perspectivas 
para a Agropecuária na Safra 2014/2015 in-
dica que não devem ocorrer grandes varia-
ções em relação à safra atual.
O prognóstico indica tendência de recuo 
no preço da soja, uma vez que o estoque 
mundial do grão é o maior dos últimos 10 
anos. Brasil, Argentina e Estados Unidos re-
gistraram safras maiores do que o esperado. 
Ainda assim, os preços devem ficar acima 
da média dos últimos seis anos. 
O milho também deve apresentar queda nos 
preços, uma vez que tanto Brasil quanto Es-
tados Unidos registraram super produção na 
safra 2013/2014. Com isso, há uma expecta-
tiva de redução na área plantada do grão. O 
principal concorrente do milho é a soja, que 
ainda deve apresentar maior rentabilidade 
ao produtor.
O feijão deve recuperar os preços ao produ-
tor a partir do início de 2015. Embora o 
preço do grão esteja abaixo do mínimo, a 
menor oferta do produto no fim do ano 
tende a mudar esse cenário.
No caso do algodão, os baixos preços no 

mercado global têm estimulado a substituição do produto por outras culturas. E mesmo 
com a redução da área plantada, os preços não devem se recuperar. Esse comportamento se 
deve, em especial, ao fato dos altos estoques chineses.
Os demais produtos, como arroz, carnes, entre outros apresentam cenário muito semelhante 
ao praticado na última safra.

Um espaço dedicado aos consumidores. Assim é o site Hortaliças na Web, criado pela Em-
brapa Hortaliças (Brasília, DF), uma das Unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária – Embrapa. Com temática voltada a temas como dicas sobre compra e conserva-

Hortaliças na Web trata de dieta saudável e de sua relação com o consumo
ção, além de receitas, o local mostra como 
o consumo desses alimentos pode contribuir 
para a manutenção da saúde.
É o que aborda a seção “Quem quer saúde 
vai à feira”, que procura esclarecer e informar 
a respeito de questões que relacionam deter-
minados temas ligados a doenças crônicas, 
como diabetes, colesterol alto e hipertensão, 
com o consumo de hortaliças.
Após tratar de temas como “Quanto de hor-
taliça comer por dia”, “Hortaliças e gordura 
no sangue”, “ Hortaliças e hipertensão” 
“Hortaliças e diabetes”, o site inaugurou in-
formações detalhadas sobre a relação entre 
“Hortaliças, sobrepeso e obesidade”, última 
das subseções referentes a essas doenças. 
“Quando uma pessoa é diagnosticada com 
diabetes, por exemplo, normalmente é des-
tacada a importância de uma dieta saudável 
para o controle da doença em questão, então 
dentro desse quadro qual seria o papel das 
hortaliças e é em cima desse papel que de-
senvolvemos os textos”, explica a pesquisa-
dora Milza Lana, responsável pelo site Hor-
taliças na Web, construído em parceria com 
a nutricionista Raquel Franz, do Ministério da 
Saúde (MS). Acesse http://www.cnph.embra-
pa.br/hortalicasnaweb/index.html

jnoonline

clicrbs
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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

A Camda está em Lavínia desde 16 de outubro de 2000, onde 
recebe milho de cooperados e presta o serviço de limpeza, seca-
gem e armazenagem dos grãos. Todo milho comprado dos coo-
perados são utilizados em nossas rações. Aqui são produzidas ra-
ções que atendem todas as categorias de bovinos de leite e corte. 
Além de rações são produzidos concentrados proteicos e milho 
ensacado na forma de grão inteiro e triturado. Com uma equipe 
de 31 funcionários, em 2014 pretendemos produzir mais de 100 
mil sacos de milho e ultrapassar os 500 mil sacos de rações e 
concentrados.

Gerente Operacional de Produção: Vinicius Saraceni

Visando atender cada vez melhor suas filiais e consequentemente 
seus cooperados, a Camda inaugurou em outubro de 2000 a 
Central de Distribuição com instalações para armazenagem e 
transporte dentro dos padrões e exigências das normas e leis, 
provendo assim um fluxo eficiente de produtos ao longo de toda 
a cadeia de suprimentos, onde são recebidas cargas de diversos 
fornecedores e de suas fábricas de suplemento mineral e ração, 
armazenadas e em seguida fracionadas e encaminhadas para os 
pontos de vendas (filiais). Essa filial logística e transporte conta 
hoje com 30 colaboradores.

Gerente: João Adilson Roncolato

Filial de Lavínia Filial Central de Logística

12 de outubro: Dia do Engenheiro 
Agrônomo

A Camda parabeniza os profissionais!

spraytecfertilizantes
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Sipat 2014 é promovida pela Camda
Os integrantes da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (Cipa) - gestão 2014/15 
da Camda promoveram a XIII Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) 
que teve o seguinte tema “Relacionamento 
Interpessoal no Ambiente de Trabalho”.
A semana contou com palestras sobre 
“Saúde Bucal” ministrada pelo dentista, Wil-
lian Borro e “Ergonomia”, promovida pelo 
profissional Rogério Godoy.
Por intermédio do Sescoop ocorreram duas 
oficinas: uma sobre “Técnicas de Relaxa-
mento” (cujo objetivo foi auxiliar no bem es-
tar diário de cooperados e colaboradores, na 

A Camda realizou junto com a UPL uma série de palestras com o intuito de apresentar o portfólio da empresa e a modalidade de troca de 
ICMS. Participaram desses treinamentos colaboradores de 15 filiais da Camda: Adamantina, Araçatuba, Andradina, Assis, Dracena, Lins, 
Lençóis Paulista, Londrina, Jaú, Macatuba, Penápolis, Junqueirópolis, Pacaembu, Penápolis e São José do Rio Preto.

diminuição do estresse e obtenção de mais 
eficácia e otimização do tempo no dia a dia) 
e outra sobre “Qualidade de Vida” (tratando 
de métodos e técnicas para aumento da qua-
lidade de vida, auxiliar no bem estar diário de 
cooperados e colaboradores e fornecer subsí-
dios para o público a fim de diminuir as taxas 
de estresse e suas implicações).
Uma apresentação teatral também abrilhan-
tou a Sipat com a peça “Quem faz a diferen-
ça” que abordou a importância e reflexão 
sobre os prejuízos e consequências de se ter 
um funcionário workholic - aquele que vive 
para trabalhar em detrimento da sua saúde e 

qualidade de vida e de alguém.
A Sipat tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do tra-
balho. Segundo o presidente Adilson Apa-
recido Miotti, atividades como estas são ex-
tremamente importantes. “Temos que focar 
na segurança dos nossos funcionários e co-
laboradores. Isso é primordial”, falou. “Com 
estas palestras e atividades garantimos que 
se torne compatível diretamente o trabalho, 
com a preservação da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador além de fortalecer o 
relacionamento interpessoal”, finalizou An-
gela Maria Martins, vice-presidente. 

Filiais participam de treinamento
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A Camda – filial de Assis realizou em parceria com a Bayer e Usina Água Bonita (Tarumã/SP), uma palestra sobre controle de pragas de 
solo, cigarrinha e Broca da cana-de-açúcar, apresentada pelo consultor Luiz Carlos Tonon e os agrônomos Adalberto Bózoli e Leonardo 
Silverio (Bayer), onde mostraram as medidas de controle para as pragas.  Adalberto falou também sobre uso correto e seguro dos defensivos 
agrícolas e mostrou o portfólio Bayer  para o controle das pragas citadas. 
Após finalizar a parte teórica, ocorreu um tour em duas áreas onde “in loco” observaram a presença de  diversas pragas para reconheci-
mento destas pelos fornecedores e técnicos presentes.

Dia de campo sobre controle de pragas ocorre em Assis

A equipe de colaboradores Camda de Lavínia participou de um treinamento sobre NR-06 (EPI’S – Equipamento Proteção Individual). Cerca 
de 30 pessoas participaram da ação

EPI
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A Camda – filial de Coxim e Timac promoveram uma palestra no Sindicato Rural de Rio Verde de Mato Grosso com o tema Soluções em 
adubação de pastagens para otimização da rentabilidade na bovinocultura. Na ocasião foram apresentados também resultados já realiza-
dos pela equipe Camda e Timac em clientes que usaram adubo em suas propriedades e obtiveram excelentes resultados no aumento de @ 
produzida/ha  e o aumento na taxa de lotação/ha. “Isso mostra a importância de se adubar as pastagens para que se obtenha um aumento 
da rentabilidade da pecuária nacional”, finalizou o gerente da filial.

Adubação de pastagem é tema de palestra

A filial Camda de Presidente Prudente realizou em parceria com a Limagrain uma palestra sobre a importância em produzir silagem de 
qualidade e os resultados de materiais no campo. A reunião reuniu cerca de 60 pessoas e ocorreu na Associação de Produtores Rurais, 
bairro do Palmitalzinho na cidade de Regente Feijó.

Palestra sobre silagem
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A filial de Naviraí realizou em parceria com a Germisul, uma noite de negócios para os produtores da região de Eldorado no Mato Grosso 
do Sul. Na ocasião foi apresentado o portfólio da referida empresa assim como ocorreu uma explanação referente à cooperativa aos pre-
sentes. “Quero agradecer a presença de todos que se fizeram presentes em mais um evento da cooperativa Camda”, finalizou Murilo U. 
Rodrigues, gerente da filial. 

Camda Naviraí realiza noite de negócios em Eldorado

Colaboradores da filial de Dracena recebem treinamento técnico comercial da Adama, realizado pelo engenheiro agrônomo Carlos Cassiano

Treinamento
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O evento teve a participação de 550 crianças da EMEI Franco Montoro

A EMEI Franco Montoro, situada no município paulista de Álvares Machado recebeu, o projeto socioambiental DuPont Escola. O evento 
teve a participação de 550 crianças e contou com a parceria da Cooperativa Camda. A palestra foi ministrada pela consultora da DuPont, 
Adriana Magalhães. DuPont Escola é voltado a crianças de escolas rurais e municipais com idades entre 7 anos e 10 anos. O projeto incen-
tiva a produção de textos e trabalhos artísticos sobre boas práticas agrícolas e focaliza a valorização da vida no campo e o papel central 
desempenhado pelo agricultor na segurança alimentar dos brasileiros. 
“O tema escolhido para a elaboração da redação é ‘Meu herói, o agricultor’, e os melhores textos serão premiados no final do ano”, expli-
cou Roberto Santos, colaborador Camda.

Projeto DuPont Escola é realizado em parceria com a Camda

Ocorreu na cidade de Coxim a 1ª Feira do Agronegócio onde teve presente mais de 3.000 mil produtores da região norte de Mato Grosso 
do Sul. A Camda mais uma vez se fez presente nos eventos da região em que atua, junto com a empresa Timac Agro conseguiu concretizar 
bons negócios nos três dias de feira. Na foto Lincoln (Timac), Rene Miranda (organizador do evento) e Américo Tonial (gerente Camda - 
filial Coxim). 

Feira
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_Classificados

Ótimas Ofertas

ATENÇÃO COOPERADOS!!!
Agora a Camda comercializa também 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

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

Pneus

Lichia e seringueira

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

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) 3647.1127/99791.3645 - 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) 3521.1578/99784.2006 - 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) 99702.0923 - cabana Santa Filomena – Cedral/SP
Venda de potros/crioulo - com registros trazidos do Rio Grande do Sul. Tratar com Fernando Gonide pelo fone (18) 3581.1062/99707.0833 - 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) 99751.5122 – Santópolis do Aguapeí/SP
Venda de caprinos  - reprodutores da raça Boer pronto para trabalho em campo. Tratar com José Carlos Tiveron pelo fone (18) 99707.7976 / 99793.0132 – Adamantina/SP 
Venda de cavalos  - CLARA DO MBN, raça: crioulo, fêmea, nascimento 23/01/2012, SBB: B375679 e LUNA DO MBN, raça: crioulo, fêmea, nascimento 20/02/2013, SBB em fase de registro. 
Tratar com Gustavo Namba pelo fone (18) 99768.9852 – Adamantina/SP
Venda de novilhas - 8 Girolando 1/2 a 3/4, prenhez confirmada 5 meses de inseminação artificial, a maioria de semem sexado de fêmea. Tratar com Luiz Miorali pelo fone (14) 99797.1429 - 
Oscar Bressane/SP
Venda de gado - 69 garrotes 1/2 sangue Tabapuã. Tratar com José Taddei pelo fone (14) 99785.7733 – Lins/SP
Venda de cães - filhotes de cães de guarda para ovinos da raça pastor Maremano de Abruzes. Tratar com Claudia Bassani pelo fone (18) 3822.6631 ou odontomixdrac@hotmail.com – Anaurilândia/MS
Venda de touro - PO Gir Leiteiro - registro nº 100 - nome “Capote”, idade entre 7 / 8 anos (filho do Everest). Tratar com Paulo Roberto pelo fone (14) 99785.5271 - Getulina/SP

Venda - uma abanadeira de café; valor R$ 1.500. Tratar com Milton Bombarda pelo fone (17) 3266.5096 / 99774.2099
Venda - forrageira Penha Master 50; corta milho, sorgo, capim napier e até cana, em bom estado, no valor de R$ 2.800. Tratar com José Roberto pelo fone (18) 99775.4064 – Palmital/SP 
Compra - tanque 4 rodas completo, 3.000/5.000 litros, usado. Tratar com Ari Feltrin pelo fone (14) 3581.1153 – Lins/SP
Compra - uma colhedeira Tarup. Tratar com Luiz Cracco pelo fone (14) 99784.4785

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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- OUTUBRO -

9º Congresso Internacional de Bioenergia
Local: Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo/SP
Informações: www.bioenergia.net.br/congresso2014/br/index.php
Data: de 1º a 3

Curso de Transferência de Embriões em Equinos
Local: Unidade de Ensino CPT Cursos Presenciais –Viçosa/MG
Informações: www.cptcursospresenciais.com.br/
Data: de 3 a 6

27ª Expovelha e 9ª Expocabra
Local:  Recinto de Exposições José Oliveira Prado – Lençois Paulista/SP
Informações: www.expovelha.com.br
Data: de 13 a 19

10º Treinamento em Produção de Bovinos Leiteiros - Manejo, Alimentação e Instalações
Local: CT na ESALQ – Piracicaba/SP
Informações: www.fealq.org.br
Data: de 21 a 23

40º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras
Local: Espaço Cultural da Urca - Poços de Caldas/MG
Informações: www.fundacaoprocafe.com.br/
Data: de 28 a 31

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

10 -
10 -
12 -
12 -
13 -
13 -
13 -
13 -
14 -
15 -
15 -
15 -
17 -
18 -
19 -
19 -
19 -
19 -
20 -
22 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
26 -
27 -
28 -
28 -
29 -
29 -
29 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
31 -
31 -
31 -

NOME
PAULO ROBERTO BACARO JUNIOR .............................................
CRISTINA MESQUITA RAMOS .......................   
VANDERLEI DIAS .....................................................................
DORVALINO PEREIRA ................................................. 
RICARDO CLAPES NETO ............................................... 
WESLEY ANTUNES DO CARMO ...................................   
PAULO SERGIO M DE ANDRADE .................................................   
CESAR MARQUES TRENTIN ............................................   
PEDRO HENRIQUE TESTA FERNANDES .................................. 
RAFAELA GUELPA CAPELLOCI .................................................... 
MARCOS PAULO DE SOUSA ........................      
SUELY FRANCISCA DA S PEREIRA .................
TIAGO R FERNANDES SEVERINO .....................................
KELVIN ALEXSSANDER ZEDAN ......................................
TIAGO CESAR TAVONE ....................................... 
FABIO ROGERIO DA CRUZ JUSTO ............................. 
LUCAS RIBEIRO DE A VIANA ................................. 
ANTONIO FERREIRA .....................................   
JOAO NILSON MACHADO DA SILVA ..............................
JOSIMAR FIGUEIRO MARTINS .................................... 
VALMIR ALVES AGUIAR .......................................................
WELLINGTON DA SILVA SANTOS ............................................   
GESO APARECIDO FERREIRA ..................................................
BENEDITO PAULO FRAILE .....................................  
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA .......................................... 
DANIEL HAYSTEN DE PAULA GOMES ................... 
MAURIVAN DE GOES MACIEL ............................... 
THIAGO NUNES BARRETO .................................................. 
ANNIELI OLIVEIRA DOS REIS ................................................. 
LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA .............................................
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA .................................................  
DOUGLAS MAITANO DE OLIVEIRA ...............................
CLAUDEMIR DEODATO DE SA ..................................................... 
GISLAINE BLANCO DE LIMA ...............................
CARLOS H DE OLIVEIRA ZUCAO .......................
GABRIEL PAULO DE SOUZA ....................................  
FRANCISCO DA SILVA ..............................................................     
JOSE ROBERTO FERREIRA .....................................    
VITORIO GIROTE .....................................................................
VALDOMIRO JULIANI ..............................................................  
JOSE SANTIAGO SANTOS ................................... 
SANDRA REGINA PIVA ...........................................  
GISIELI DE CASTRO CHAVES .................................................. 
EDUARDO RESENDE DE FARIAS ................................  
LUCINEI DE AZEVEDO ....................................................... 
ROGERIO MONTEIRO LIMA ..............................................  
DIONY DE OLIVEIRA RODRIGUES ....................
JOAO ALVES SOBRINHO .........................................................
DANIEL DA SILVA .......................................................... 
ANIELE BEATRIZ XAVIER GRACIANO ...................................... 
OSVALDO RAMOS ..................................................................
NEIRIANE DE OLIVEIRA SILVERIO ...........................  
GABRIEL DA MATTA DIAS ........................................................  
OSEIAS DE PAULO DOS SANTOS ............................... 
ADRIANA HARUMI LEOPIZE NAGANO ........................................
ANTONIO CARLOS ALVES .............................................................
ADRIANA MENDES LIMA ..........................................................    
FERNANDA RAMOS SILVEIRA ........................................................   
JADERSON ROSA DE SOUZA .................................
RONDINELLI SILVA RODRIGUES .........................................

FILIAIS
JAU

CAMPO EXPERIMENTAL
MATRIZ

COROMANDEL
BATAGUASSU
BATAGUASSU

LINS
DOURADOS

MATRIZ
ASSIS

CAMPO EXPERIMENTAL
CAMPO EXPERIMENTAL

PENÁPOLIS
LENÇÓIS PTA

NOVA ANDRADINA
COROMANDEL

SANTA FÉ DO SUL
CAMPO EXPERIMENTAL

PARANAIBA
AQUIDAUANA

DRACENA
COXIM
MATRIZ

SILO ANDRADINA
MATRIZ

FÁB. ANDRADINA
FÁB. ANDRADINA

ITURAMA
NAVIRAI
MATRIZ

LINS
LENÇÓIS PTA

LINS
NOVA ANDRADINA
NOVA ANDRADINA

PRES. PRUDENTE
COXIM

CONSELHO FISCAL
MATRIZ
MATRIZ

NOVA ANDRADINA
JUNQUEIROPOLIS

NAVIRAI
COROMANDEL

LOGÍSTICA
LONDRINA

RIBAS DO R. PARDO
MATRIZ

BATAGUASSU
MATRIZ
MATRIZ

CAMPO GRANDE
MATRIZ

COROMANDEL
SJRP
SJRP

COXIM
JAU

SANTA FÉ DO SUL
ITURAMA

- ANIVERSARIANTES -

OUTUBRO/2014
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Cheque especial ou cartão de crédito?
A gente vive se prevenindo, mas existem momentos em que as dívidas nos pegam. E aí nós nos pegamos enlouquecidos atrás de 
dinheiro para quitar as pendências o mais rápido possível. 
Mas nessa hora qual é a melhor opção: cheque especial ou o cartão de crédito?
O cartão de crédito é aquele que usamos para comprar bens, contratar serviços e pagar as mais diversas coisas e que depois temos 
que lidar com sua fatura no final do mês. Já o cheque especial é uma margem de dinheiro cedida pelo banco e disponibilizada 
na conta corrente de uma pessoa para que ela possa pegar uma espécie de empréstimo - quantia esta que deverá ser devolvida 
com acréscimos ao final do prazo combinado.
Ao ter que recorrer a uma destas modalidades de tomada de empréstimo, vale a pena observar os juros cobrados por cada uma 
delas e em quanto tempo você pretende pagar a dívida, sincronizando, assim, a melhor cobrança de juros de acordo com o 
prazo que você poderá quitar o empréstimo, onde os juros aplicados sobre a utilização do cheque especial ainda é o mais baixo, 
quando comparado aos juros aplicados pelo cartão do crédito.
Por exemplo: as taxas nominais do cheque especial são mais altas em comparação às do cartão, porém, no cheque especial 
você paga juros referentes apenas aos dias que utilizar o empréstimo. Sendo assim, se você for quitar a dívida em poucos dias, 
os juros cobrados em cima do valor do empréstimo que você pegou será menor, no caso do cheque especial; enquanto no 
cartão de crédito você será obrigada a esperar até a próxima fatura para quitar a dívida, mesmo que tenha o dinheiro em mãos 
anteriormente. 
De qualquer forma, o ideal para quem desejar quitar dívidas é simples: ter um orçamento doméstico claro, para poder visualizar 
se há ralos por onde o dinheiro está escoando, renegociar suas dívidas com credores, assumindo a responsabilidade pela quantia 
que está se propondo a pagar. Daí em diante, fugir de gastos com supérfluos, evitar novas dívidas e assumir o controle financeiro 
da própria vida.
Mas atente-se a uma dica interessante: fazer uma reserva de emergência para que você tenha um empréstimo “de você para si 
própria” sem juros algum. Coloque seu dinheiro em algum investimento de renda fixa, como a caderneta de poupança, e deposite 
todo mês algum valor. Assim, quando a hora do aperto surgir, você saberá exatamente de onde pegar dinheiro sem prejudicar seu 
orçamento futuro.

CREDI - CAMDA

dinamovigilancia
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CREDI - CAMDA
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_Nossa Gente

Cooperado 

Shiro Tanino nasceu dia 23 de maio de 1946 
no município de Novos Cravinhos, Estado 
de São Paulo.
Seus pais - Otojiro Tanino e Fujie Motoki 
Tanino - eram agricultores e tiravam o sus-

tento familiar da roça. Com isso, Shiro sem-
pre acompanhou de perto o trabalho no 
campo e a lida com a terra.
Quando completou 6 anos de idade ocor-
reu uma mudança e o local escolhido foi a 
cidade de Junqueirópolis – local onde inclu-
sive mora até os dias atuais.
“Fomos buscar melhores terras para o plan-
tio”, comentou - na época lidavam com o 
cultivo de amendoim e algodão.
Até o ano de 1980 permaneceu com es-
sas culturas até que decidiu diversificar a 
produção em busca de uma melhor comer-
cialização. “Me dediquei então ao plantio de 
uva, seringueira e acerola”, recordou Shiro.
Desta forma, a necessidade de compra de 
insumos e acompanhamento técnico foi 

O cooperado Shiro Tanino está na Camda desde 1981; é casado com Maria Lucia e tem os
filhos Cristine, Cesar e Mirce

Marco Antônio Torrezan é natural do mu-
nicípio de Penápolis; nasceu dia 22 de 
dezembro de 1972.
Realizou os estudos básicos e decidiu seguir 
na graduação de agronomia para comple-
mentar seus fundamentos; para isso buscou 
a faculdade na cidade de Ilha Solteira.
O primeiro emprego ocorreu em uma em-
presa do ramo agroquímico situada na ci-
dade de Paulínia, entre março de 1997 a 
janeiro de 2000, como assistente técnico 
em vendas.
Posteriormente, surgiu a Camda com uma 
nova oportunidade de emprego. “Assim que 
me formei, fiz uma entrevista na cooperati-
va, mas naquela ocasião não obtive sucesso. 
Após sair da Cyanamid, fiquei sabendo por 
intermédio de amigos que trabalhavam nas 
usinas da região que havia uma vaga dis-
ponível na Camda de Araçatuba. Entrei em 
contato com o então gerente na época, Apa-
recido, e marcamos entrevista. Neste segun-
do momento fui admitido”, recordou.
Isto foi em 1º de agosto de 2000 onde in-
gressou exercendo a função de engenheiro 
agrônomo de campo; depois foi transferido 
para filial de Penápolis – mas ainda contri-
bui com as unidades de Araçatuba e Lins.
Entre suas responsabilidades está prestar 

Funcionário 

assistência técnica aos cooperados quanto 
ao método de controle de ervas daninhas, 
pragas e doenças nos diversos tipos de cul-
turas ou aprimorar os já existentes, levando 
em consideração a política comercial da 
empresa, normas de segurança, qualidade, 
produtividade e preservação ambiental.
Este ano, Marco completou 14 anos de con-
tribuição com a cooperativa.
“Quando ingressei para o quadro de fun-
cionários já sabia que permaneceria por 
um bom tempo pois enxerguei princípios 
de liderança, senso de justiça, equidade, 
transparência, respeito e possibilidade de 
desenvolvimento profissional. Percebi que 
estava diante de uma grande empresa, muito 
bem administrada com solidez financeira e 
de oportunidades profissionais” disse.
“Se realizar profissionalmente é algo que 
todas as pessoas desejam. Muitas destas 
realizações devem-se a empresa na qual 
trabalhamos. Sendo assim, acredito ser 
imensamente gratificante trabalhar em uma 
empresa como a Camda, na qual conduz os 
funcionários à ações e esforços que promo-
vam resultados em favor de todos – empre-
sa, colaboradores e cooperados. Sucesso, 
profissionalismo e vitórias são conquistas na 
minha vida profissional devido aos grandes 

Marco Antônio Torrezan – colaborador da unidade Camda de Penápolis – é casado com Fernanda e tem 
duas filhas: Mariana e Maria Luíza

cada vez maior, e neste momento a Camda 
passou a fazer parte de sua vida.
“Muitos amigos diziam das vantagens em ser 
um cooperado. Sendo assim, eu mesmo tive a 
iniciativa de procurar a Camda e fazer um ca-
dastro. Isso faz bastante tempo já”, recordou 
(Shiro se tornou associado em 3 de novembro 
de 1981; sua matrícula é de nº 3.453).
Atualmente, continua lidando com a agri-
cultura e permanece firme nos propósitos 
do cultivo como renda familiar.
“A Camda me auxiliou muito. Tudo que 
preciso encontro aqui. Sem contar que os 
preços são bem melhores que os concorren-
tes também”, comentou.
Nós do informativo Camda agradecemos a 
confiança, Shiro, por todos esses anos.

ensinamentos que venho alcançando nesta 
tão honrada instituição. Cada pessoa que 
trabalha nesse lugar é de suma importante 
para essas conquistas”, finalizou.

Sempre prestigiando
nossa gente


