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Adamantina – logística: Rua Ana Augusta, 4 – Tel.: (18) 3502-3100 - 
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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
Uberlândia: Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, 971 - Sala 55 – Tel.: (34) 3210-
2091 – uberlandia@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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5 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente

17 de junho - Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi esta-
belecido pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 1972 marcando a abertura da 
Conferência de Estocolmo sobre Ambiente 
Humano com o objetivo de promover ativi-
dades de proteção e preservação do meio 
ambiente e alertar o público mundial e gover-
nos de cada país para os perigos de negligen-
ciarmos a tarefa de cuidar do meio ambiente.
Todos temos como contribuir – direta ou in-
diretamente – para que as sociedades cami-
nhem rumo à sustentabilidade e para que a 
harmonia entre o desenvolvimento socio-
econômico e a conservação da natureza dei-
xe de ser mera utopia.
Atitudes individuais e coletivas, como o con-
sumo consciente no dia a dia e a exigência, 
pela população, do cumprimento das leis por 
órgãos governamentais em todos os níveis 
são fundamentais.
E tudo isto tem que ser feito agora.  A nature-
za já nos envia seus sinais de alerta.

No dia 17 de junho comemoramos o Dia 
Mundial de Combate à desertificação e à 
Seca, data escolhida pela Assembleia-Geral 
da ONU em 1994. Foi nessa data também, 
que a Convenção sobre a Luta contra a De-
sertificação foi aprovada. Por esses e por 
outros motivos, essa é a data oportuna para 
promovermos a sensibilização da opinião 
pública sobre a necessidade de fomentar a 
cooperação internacional no combate à de-
sertificação e aos efeitos da seca.
Desertificação é a perda da capacidade de 
renovação biológica das zonas áridas, semi-
áridas e subúmidas. Este é um dos processos 

que mais seriamente ameaçam a humani-
dade, caracterizando um problema mundial 
que atinge, pelo menos, um quinto da popu-
lação do planeta ao longo de mais de cem 
países, causando imensas repercussões. 
O combate e a prevenção à seca e à deserti-
ficação pode ser feito através do uso susten-
tável de recursos naturais, a conservação do 
meio ambiente e da prática agrícola adap-
tada às condições ecológicas locais. 
A desertificação causa grande perda para a 
economia, biodiverdidade e leva a problemas 
socioeconômicos, devido à migração da popu-
lação da área desertificada para outras áreas. 

impressoesmundanas

vidagrupof
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O monitoramento de áreas de preservação, 
reserva legal ou terras indígenas ficará mais 
fácil com o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
informou a ministra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira. O decreto regulamentando o 
CAR, previsto no Código Florestal, foi pu-
blicado em edição extraordinária do Diário 
Oficial da União. O cadastro é obrigatório 
para quem é dono de um imóvel rural.
Segundo a ministra, o sistema do governo 
federal para acompanhamento do cadastro, 
Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR), 
disponibiliza imagens via satélite das pro-
priedades rurais e permitirá aos órgãos am-
bientais dos estados saber se as informações 
prestadas pelos proprietários são verdadeiras 
e definir onde fazer as visitas de campo.
“Essa análise é que muita gente apostava que 
os estados não iam dar conta. Nós estamos 
entregando pronta. Os estados vão ter uma 
ferramenta em mãos [...]. A partir dali [da fer-
ramenta], ele [estado] vai chamar o propri-
etário e fazer o programa de recuperação am-
biental”, disse a ministra. De posse dos dados 
do cadastro, que devem ser enviados dentro 
de um ano, os estados devem traçar planos 
de recuperação, negociando com os propri-
etários de imóveis rurais a recomposição ou 
compensação das áreas prejudicadas.
O sistema está no ar desde o ano passado, 
mas funcionava em fase de testes. O SiCAR, 
cujo desenvolvimento envolveu aproxima-

Imagens de satélite vão ajudar no monitoramento de propriedades rurais

damente R$ 70 milhões, está carregado com 
imagens de satélite referentes aos anos de 
2008, 2011 e 2012. As fotografias de 2008 
são necessárias como referência, por se tratar 
do prazo limite que o Código Florestal esta-
beleceu para anistia aos casos de desmata-
mento. Imagens de 2013 e 2014 também de-
verão ser adquiridas. “O ministério até 2017 
comprará [anualmente] imagens atualiza-
das”, informou Izabella Teixeira. De acordo 
com a ministra, “o sistema bloqueia fraudes”.
O prazo para proprietários rurais fazerem o 
cadastro é um ano a partir de 5 de maio de 
2014. Izabella Teixeira declarou que, em-

jornalggn

bora esteja prevista no Código Florestal a 
possibilidade de prorrogação do prazo em 
mais um ano, o objetivo é que o CAR seja 
finalizado o mais rápido possível. 
De acordo com o Ministério do Meio Ambi-
ente, existem aproximadamente 5,6 milhões 
imóveis rurais no país, cujos proprietários 
devem fazer inscrição no cadastro. Desses, 
90% são pequenas propriedades, que ocu-
pam cerca de um quinto das terras do país. 
O Código Florestal exige recuperação da 
vegetação nativa dependendo do tamanho 
da propriedade rural. Com informações da 
agência Brasil.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) 
definiu as linhas de crédito do Fundo de De-
fesa da Economia Cafeeira (Funcafé), que tem 
recursos previstos no Orçamento deste ano. 
Para operações de custeio, serão destinados 
até R$ 845 milhões, enquanto que para esto-
cagem serão até R$1,3 bilhão, para aquisição 
de café, até R$ 750 milhões, para contratos 
de opção e operações em mercados futuros, 
até R$ 10 milhões e para recuperação de 
cafezais danificados, até R$ 20 milhões.
O CMN também alterou regras do crédito 
oferecido por meio do programa Viver sem 
Limite, destinado a pessoas com deficiência e 
com renda de até 10 salários mínimos. Agora, 
o projeto de adaptação de imóvel residencial 
para adequação de acessibilidade também 
pode ser assinado por engenheiro. Antes, o 
projeto só poderia ser assinado por profis-
sional registrado no Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo. A adaptação do imóvel pode 
ser financiada pelos bancos, que estão au-
torizados a usar 2% dos depósitos à vista (di-
nheiro depositado nas contas pelos clientes, 
sem rendimentos) para oferecer o crédito.

Conselho Monetário Nacional define linhas de crédito para o setor cafeeiro
Outra resolução do CMN prorrogou os prazos 
para a renegociação e individualização das 
operações de amparo do Fundo de Terras e da 
Reforma Agrária. Os novos prazos são para os 
mutuários que manifestaram interesse até o dia 
28 de março de 2013. Segundo o Ministério 
da Fazenda, com essa medida o CMN viabi-
liza a formalização de cerca de 700 operações 
ainda pendentes de regularização.
“A maioria se refere a financiamentos co-
letivos (com associações), para os quais a 
formalização exige prazo mais extenso para 
registro em cartório e depende da apresen-
tação de diversos documentos, tais como: 
composição atualizada da diretoria, com-
provação de substituição de associados, 
certidões obrigatórias, regularização do Cer-
tificado de Cadastro de Imóvel Rural e de-
claração de elegibilidade de novos associa-
dos”, diz o ministério em nota.
Os novos prazos são: até 29 agosto de 2014, 
para o mutuário realizar o pagamento da 
amortização mínima obrigatória e apresen-
tar a documentação necessária para for-
malizar a renegociação; e até 31 de janeiro 

2015, para formalizar as renegociações, me-
diante termo aditivo ao contrato.
O CMN também alterou a Resolução nº 
4.297, de 30 de dezembro de 2013, que de-
fine encargos financeiros a serem aplicados 
às operações de crédito com recursos dos 
fundos constitucionais. Segundo o Minis-
tério da Fazenda, a alteração foi feita para 
estabelecer os encargos financeiros a serem 
aplicados ao financiamento de capital de 
giro quando, em uma única operação, hou-
ver também crédito para aquisição de bens 
de capital e outros investimentos.

midiamineira
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O abate de bovinos deve aumentar de 43,09 
milhões para 44,21 milhões de cabeças em 
2014, incremento de 2,6% sobre 2013. A 
estimativa foi feita por Maurício Nogueira, 
coordenador geral do Rally da Pecuária. 
A projeção considera os abates oficiais e clan-
destinos e o auto consumo. “Como acreditamos 
no aumento da tecnificação na pecuária, espe-
ramos o aumento do abate e da produção”, 
afirmou Nogueira, que também estima o re-
cuo na idade dos animais abatidos.
A produção para este ano deve ter cresci-
mento de 1,94%, para 10.516 milhões de 
toneladas (carcaça). O aumento, contudo, 
não deve ser suficiente para atender a de-

Abate de bovinos deve crescer 2,6%

manda. “Tem mercado para a oferta aumen-
tar de 300 mil a 400 mil toneladas (carcaça) 
ou 3% ”, afirma. 
Ele garante que há demanda forte pelo 
produto tanto no mercado interno quanto 
externo, o que só deve mudar se houver um 
problema sanitário sério ou questão não pre-
vista no mercado doméstico. Diante deste 
cenário, ele projeta que o consumo per ca-
pita deve recuar de 42 quilos para 41 quilos 
anuais no Brasil. A expectativa é de que os 
preços ao consumidor aumentem entre 8% 
e 12% neste ano. Já a cotação média da ar-
roba deverá ser de 12% a 16% maior em 
2014 em comparação com 2013. 

O comportamento do preço da carne de fran-
go deve ser um fator decisivo para esse recuo 
no consumo de carne bovina, uma vez que 
o produto é tradicional concorrente, mas, na 
avaliação de Nogueira, a opção por carne 
suína como substituto também tende a crescer. 
Fêmeas – O abate de fêmeas deve atingir em 
torno de 39%do total .“Vai haver redução, 
mas não tão grande quanto o mercado es-
pera.” Ele não acredita, contudo, na possi-
bilidade de um apagão de bezerros. “O que 
tem ocorrido é um aumento do preço do be-
zerro. Apagão é quando você paga e a oferta 
não aparece. Isso não vai acontecer.” Com 
informações do portal DBO.

sansal

Foi aprovado pela Presidência da Repúbli-
ca o Decreto nº 8.236, de 5 de maio de 
2014, que traz aplicações e conceitos mais 
modernos a fim de facilitar o controle e a 
evolução do serviço de registro genealógi-
co no Brasil, assim como alavancar o me-
lhoramento genético animal nacional.
O novo Decreto substitui o Decreto nº 
58.984, de 3 de agosto de 1966, que regu-
lamenta a Lei nº 4.716, de 29 de junho de 
1965, que trata sobre a organização, o fun-
cionamento e a execução do registro gene-
alógico de animais domésticos do país.
O texto atualizado é resultado de um grupo 
de trabalho iniciado em 2010, composto 
por Fiscais Federais Agropecuários da Co-
ordenação da Produção Integrada da Ca-

Registro genealógico ganha nova regulamentação
deia Pecuária (CPIP), do Departamento de 
Sistemas de Produção e Sustentabilidade da 
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário 
e Cooperativismo do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Depros/SDC/
Mapa) e das Divisões de Política, Produção 
e Desenvolvimento Agropecuário – DPDAG 
dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, 
São Paulo e Rio Grande do Sul.
Entre as principais mudanças estão: a insti-
tuição obrigatória por parte das Associações 
de Criadores registradas de um sistema de 
tratamento de reclamações e denúncias; 
a permissão de transferência do Arquivo 
Zootécnico entre as entidades com a par-
ticipação do Mapa; a instituição de provas 
zootécnicas que apurarão os resultados 

produtivos e funcionais dos animais contro-
lados; a melhoria na eficiência das ações 
de auditorias nas entidades registradas e 
ainda permitirá a readequação das catego-
rias de registro e a normatização do colé-
gio de jurados.
Na prática, o registro genealógico visa o 
controle da genealogia dos animais, ou 
seja, os ascendentes e descendentes, a fim 
de contribuir para o melhoramento gené-
tico animal, por meio de cruzamentos con-
trolados/direcionados. Isso contribui para 
uma eficiência produtiva animal, trazendo 
resultados positivos para o agronegócio na-
cional, com qualidade nos produtos, maior 
oferta e menor preço de mercado. Com in-
formações do Mapa.
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Brasil pode colher a maior safra de trigo da história em 2014/2015

heloyekassio

sna.agr.jpg

A safra de trigo no Brasil no próximo perío-
do deve registrar um aumento de 13,7% na 
área cultivada e chegar a 2,512 milhões de 
hectares, contra 2,210 milhões de hectares 
do atual período. É o que indicam as primei-
ras projeções da Carlos Cogo Consultoria 
Agroeconômica. Com isso, o país chega-
ria a maior área plantada desde o ciclo 
2004/2005, quando o País cultivou 2,756 

milhões de hectares. 
Em caso de condições climáticas normais, a 
produção de trigo tem potencial para atingir 
6,581 milhões de toneladas em 2014/2015, 
19,1% acima da 5,528 milhões de toneladas 
produzidas em 2013/2014. Se atingido, seria 
o maior volume produzido na história do país. 
Mesmo que o Brasil volte a exportar pelo me-
nos 500 mil toneladas de trigo em 2014/2015, 

a necessidade de importações cairia para en-
tre 5 a 5,5 milhões de toneladas, contra 6,5 
milhões de toneladas em 2013/2014. Os 
estoques finais da safra 2014/2015 ficariam 
em níveis semelhantes aos projetados para a 
atual safra 2013/2014. “A queda contínua da 
área de trigo na Argentina tem aberto espaços 
cada vez maiores para recuperação do plan-
tio no Brasil”, revela Cogo. 

Engenheiros do Departamento Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA, na sigla em 
inglês) desenvolveram um aplicativo para 
smartphone capaz de calcular a quantidade 
de gotas de defensivos agrícolas que deve 
ser utilizada em aplicações aéreas. O apli-
cativo denominado Aerial Spray pode ser 

Aplicativo calcula quantidade de gotas para aplicação aérea de defensivos
baixado gratuitamente na App Store (iOS) 
ou no Google Play (Android).
O programa também indica quais são 
os bicos de pulverização apropriados, 
além da pressão de pulverização e velo-
cidade aerodinâmica que deve ser em-
pregada no voo.

Com estas configurações, os trabalhos de 
pulverização podem resultar em ganhos 
econômicos e de tempo. O aplicativo conta 
com 19 modelos de bicos disponíveis para 
uso. Ainda após a conclusão dos cálculos, o 
usuário tem a opção de gravar os resultados 
para consultas futuras.
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Data de fundação: 15 de junho de 1992 - Endereço: Av. José Bonifácio, 2.599 
e-mail: dracena@camda.com.br - telefone: (18) 3821.8360

Data de fundação: 26 de junho de 2002 - Endereço: Av. Brasil, 2.955 
e-mail: prudente@camda.com.br - telefone: (18) 3229.7227

Data de fundação: 7 de junho de 2002 - Endereço: Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 2.210 
e-mail: novaandradina@camda.com.br - telefone: (67) 3441.9500  

Data de fundação: 25 de junho de 2004 - Endereço: A. Aureliano Moura Brandão, 1.786
e-mail: ribas@camda.com.br - telefone: (67) 3238.4600

Gostaria de agradecer a todos os cooperados de Nova Andradina e 
região pelo apoio e reconhecimento dos serviços prestados nesses 
12 anos que estamos instalados aqui.
Também gostaria de agradecer aos colaboradores que fazem parte 
desse grande  sucesso. Estamos sempre à disposição dos nossos 
cooperados em toda assistência e atendimento. Abraços a todos!

Gerente: Marcelo Rigolin

É com muita satisfação que venho parabenizar todos os nossos 
cooperados e colaboradores direto e indiretamente que partici-
param de todos esses 10 anos juntos, nas glórias e dificuldades 
sempre buscando os nossos objetivos. Peço a todos os cooperados 
que continuem acreditando na sua cooperativa porque vocês são 
donos e fazem parte de todo sucesso, principalmente da nossa filial 
que vem tendo a cada ano um crescimento expressivo em todos os 
seguimentos, tanto na pecuária como reflorestamento e cereais, e 
tenho muito orgulho de hoje ser gerente desta filial, por ter nascido 
e crescido nesta cidade. Obrigado a todos.

Gerente: Elgne Forte Pereira

A filial de Dracena completa mais um ano neste mês de junho e 
está cada dia mais forte no campo com alta tecnologia e inovação 
em produtos, com  assistência técnica aos seus cooperados. Não 
poderia deixar de agradecer todo esse sucesso aos nossos coopera-
dos pela participação em nossos negócios, pela diretoria da Camda 
pela confiança e dedicação durante todos estes anos, aos cola-
boradores da filial que juntos continuaremos crescendo  a cada 
dia e que Deus nós ilumine para que tenhamos muita saúde, paz e 
perseverança para almejarmos o sucesso sempre!

Gerente: Marcelo Luiz Stechi 

A filial de Presidente Prudente completa nesse mês de junho 12 
anos de atividade nesta cidade tão importante para o negócio 
agropecuário. Presente em várias culturas, como cereais, hf, 
pecuária de leite e corte, eucalipto, seringueira e cana-de-açúcar, 
levando tecnologias e informações através de assistência técni-
ca. Estar ao lado do produtor foi fundamental para nesses anos 
ganharmos não só experiência como conquistas de grandes ami-
zades. Fica aqui nosso agradecimento a todos os cooperados que 
apostam e acreditam em nossa missão.

Gerente: Luiz Augusto Siviero

Filial de Nova Andradina

Filial de Ribas do Rio Pardo

Filial de Dracena

Filial de Presidente Prudente
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Promoção de aniversário da Camda é sucesso absoluto
A cooperativa Camda completou 49 anos 
de fundação em abril e diante disso todas as 
unidades realizaram uma grande promoção.  
Ao todo foram sorteados 90 prêmios entre 
televisores 42”,  ares-condicionados e lava-

doras de alta pressão entre os cooperados 
que efetuaram suas compras ao longo do 
mês de abril. O sorteio ocorreu em todas as 
unidades com uma confraternização. “O in-
tuito é sempre beneficiar nossos associados 

e o fato de completarmos mais um ano de 
atuação é um belo motivo para comemorar 
e compartilhar com todos mais esta conquis-
ta”, disse Osvaldo Matsuda, diretor presi-
dente da Camda.

Abaixo o nome dos ganhadores:

JOEL RODRIGUES DA SILVA
GUSTAVO LUCIANETI
ADALBERTO GODOY
NIVALDO SPERANDIO 
LUANA STELA DOURADO DA CRUZ 
CANDIDO JOSÉ TELLES PONTON 
PAULO JOSÉ KLEIN 
CLEVERTON MESSIAS MIOTTO CORAZZA 
JOSÉ BATISTA 
ANGELO M. DEL’ARCO PIGNATA
LAURO GONÇALVES DE SOUZA
VERA CRISTINA C. VILLELA
JAIR BARCHI 
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR
PAULO PAULISTA RIBEIRO 
TSUTOMU JAIME HIRAKAWA 
GILBERTO LIMA JR
ZENOR ZAMBAN
ODAIR DO SANTOS
JAIME FELTRIN
EUDIMAR MAGNO DOS REIS
JAINO MOURA DOS SANTOS
LAUDEMIR ANGELO VAL
ANTONIO BOSA
LUIZ ROBERTO PIRES
VALDIR FERRARI
ORIVALDO APARECIDO GOLFETO 

ANTONIO LUIZ LAMACCHIA 
LOURIVAL MOREIRA VIANA 
MARIO SILVEIRA LIMA 
JOVISON SEISHI YOSHIMURA 
HIPOLITO SERRENO SAGRADO  
HELI JOSE DE FREITAS
GUILHERME ALVES PAMPLONA
ALESSANDRO SILVA MACHADO
ANTONIO JOSÉ MAGRO
ABILIO MAION JUNIOR 
ELIZIA WICKERHAUSER MENZL
DURVAL REGINALDO BATISTA 
MOACIR FERREIRA SENNA 
FERNANDO CEZAR MONTRONI 
ANTONIO LUCIO ESTEVAM
CÉLIA P. SEBRIAN
ANTÔNIO FORTUNADO BOSO
ROBERTO RICARDO MACHADO
JOSÉ FRANCISCO FERNANDES
LUIZ SEGUNDO CRACO
CLAUDIO CENTINARI E OUTROS
MARIA TERESINHA M.B. ARTIOLI
NATAL PAVANELLO
YOSHIHIRO HAKAMDA
CARLOS SILVIO MATINS
DIOGO MUNHOZ ORTIZ
ADILTON BOFF CARDOSO 
JOÃO BATISTA DUARTE
ANTONIO NETO DE ALMEIDA

SEIKI KUSHIMA 
JOSE EZEQUIEL SCARPIM 
REINALDO MENON 
AARÃO LOURENÇO VIEIRA 
ALZIRA GUERRA CASSARO  
EUCLIDES COSTENARO 
ROSIMEIRE APARECIDA ZACHEU 
JOSE BERNADINO DE PAULA 
DIRCEU MARINO DE AVILA
GENTIL BATISTA PEREIRA FILHO
CARLOS ANTONIO BERGNER 
MIHOKO SHIMIZU
DANIEL ANGELOZZI
LUIZ ALBERTO COSTA
ADEJANIR ANTONIO DE SOUZA.
FREDERICO LEMOS CARDOSO CUNHA
ANTONIO ROBERTO VIEIRA DE MORAES
SEBASTIÃO NILO TAVEIRA
VALTER SANTELO
VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA
JOSÉ RICARDO LEAL PIMENTA
JOSE CARLOS POLACHINI 
CLEUSA APARECIDA PERECIN
ANTONIO APARECIDO OLIVO 
EDSON ROBERTO DA SILVA 
VICENTE DE PAULA ALMEIDA PRADO
ROBSON RIMOLI
EVANDRO JOSE VILELA NEGRAO
CYRANO ARANTES NOGUEIRA

Visita da equipe UPL na matriz da cooperativa. Na foto Silas (ger. com. UPL), Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior (dir. superintendente 
Camda), Cleber (RTV UPL), Antonio Avelino dos Santos (dir. financeiro Camda) e Maurício (ger. fin. UPL)

Visita
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Com o intuito de estender a área de atua-
ção da cooperativa, a Camda realizou uma 
palestra institucional no município de Tupa-
ciguara/MG aos agropecuaristas da região. 
Na ocasião Cesar Roberto da Silva (ger.neg. 
agr. Camda) e Paulo Roberto Bottini (ger.fi-
lial Uberlândia) apresentaram a Camda aos 
presentes como um todo, destacando a fun-
ção e missão junto aos futuros cooperados. 
O evento teve a parceria  da empresa Mi-
crobiol. “Tupacigauara é um município 
que fica localizado próximo as principais 
cidades da região - tais como  Uberlândia, 
Araguari e Itumbiara. O potencial agrícola 
da região é enorme, considerando também 
que sua agricultura e pecuária são de alta 
tecnologia, tendo como culturas principais 
a soja, o milho, o feijão e a cana-de-açúcar. 
A partir deste evento passamos a atuar forte-
mente nesta importante região agrícola do 
Triângulo Mineiro”, disse Renato Oliveira, 
colaborador Camda.   

A equipe das Sementes Agroceres lançou 
uma iniciativa inédita de capacitação técni-
ca e comercial para as principais cooperati-
vas do estado de São Paulo: a Universidade 
do Milho.  Profissionais das cooperativas 
Camda, Coopercitrus, Casul, Copermota e 
Coplacana  assistiram palestras sobre a cul-
tura do milho, monitoramento e controle 
de pragas e também dinâmica de identifi-
cação de pragas.

Camda participa de programa de capacitação para cooperativas de SP

A Camda - por intermédio do campo ex-
perimental - realizou em parceria com a 
Syngenta um dia de campo voltado a cana.
A ação contou com a presença das prin-
cipais filiais da Camda bem como a dire-
toria, prestigiando e reforçando a parceria 
neste importante segmento da agricultura 
quando abordado o conceito de energia 
renovável.
“Eles tiveram a oportunidade de conhecer 
e avaliar uma área plantada dentro da esta-
ção experimental da Camda, que foi monta-
da para demonstração da solução Syngenta 
para cana-de-açúcar”, comentou Carlos 
Renato Guandalini, analista de produção e 
responsável pelo campo experimental.
O principal objetivo deste dia de campo foi 
treinar a força de vendas bem como os ge-
rentes das filiais sobre a nova tecnologia de 
plantio de cana-de-açúcar que a empresa 

Dia de campo sobre cana ocorre no campo experimental Camda

está trazendo para o mercado e apresentar 
também esta tecnologia aos cooperados, 
influenciadores e agrônomos das usinas.
“Temos buscado de maneira muito con-
sistente fornecer tecnologia para que pos-
samos aumentar a produtividade das áreas 

plantadas, pois entendemos que somente 
desta forma iremos garantir a longevidade e 
melhorar a rentabilidade dos fornecedores 
em todas as regiões produtoras de cana de 
açúcar”, disse o eng. agr° Eduardo Rigolin 
Mengelle, Syngenta cana-de-açúcar.

Ao todo, a Universidade do Milho contou 
com 40 horas de palestras e apresentações 
divididas em cinco módulos e 9 temas (cul-
tura do milho, controle e  identificação de 
pragas, manejo de plantas daninhas, nu-
trição, manejo de doenças, plantabilidade, 
biotecnologia, portfólio comercial e sila-
gem)nas cidades de Bebedouro,  Guariba, 
Assis e Parapuã. Em Adamantina ocorreu a 
finalização da atividade.

Ação institucional Camda é realizada em Tupaciguara/MG
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Com uma história de mais de 30 anos, Coro-
mandel vem produzindo café que por sua 
vez é exportado para o mundo todo, ofe-
recendo qualidade e padrão.
No entanto este café não tem tanto reco-
nhecimento, deixando para outras cidades 
da região esse mérito tão importante.
Desta forma surgiu a ideia de reconhecer e 
valorizar esse bem tão precioso da econo-
mia da cidade: com iniciativa do Sindicato 
Rural de Coromandel foi lançado então o 1º° 
Concurso de Qualidade de Café com obje-
tivo único de reconhecimento.
A Camda por sua vez apóia e incentiva esta 
iniciativa, solicitando aos cooperados produ-
tores de café à participar do concurso. “Es-

1º° Concurso de Qualidade de Café ocorre em Coromandel
peramos bons resultados com esse evento, 
melhor qualidade, melhores preços e princi-
palmente lucro aos nossos cooperados”, disse 
Paulo Bottini, gerente da filial.
As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto 
(data limite para entrega das amostras) e 17 de 
outubro é a data prevista para encerramento 
do concurso com a entrega da premiação.
Concorrerão as categorias de café natural e 
café cereja descascado e despolpado. Para 
obter mais informações a respeito do con-
curso entre em contato com os colaborado-
res da filial de Coromandel. “Temos certeza 
que esse evento fortalecerá ainda mais os 
nossos produtores e nossa cooperativa”, fi-
nalizou Bottini.

A Camda – filial de Araçatuba, em parce-
ria com a Ihara e o RTV Rodolfo Zapparoli, 
realizou palestra técnica em Araçatuba. O 
evento foi o lançamento do novo nemati-
cida para cana-de-açúcar, ministrado pelo 
RTV Dionísio Borba. 
O objetivo foi apresentar os benefícios do 
novo produto, como: menor toxidade, for-
mulação diferenciada, não interação com de-
rivados de ureia e o desempenho no controle 
das principais nematoides da cultura. A ação 
contou com a participação dos principais for-
necedores, usinas e consultores da região, fir-
mando a forte parceria Camda e Ihara.

Palestra sobre cana é realizada em Araçatuba

A unidade de Ribas do Rio Pardo realizou em parceria com a Acra e Sin-
dicato Rural um dia de coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxi-
cos. Na ocasião, cerca de 70 pessoas participaram da atividade.

Cooperados Camda visitam Agrishow 2014 e na ocasião, participa-
ram de uma dinâmica de campo com palestra sobre todo portfólio 
da Gerdau

Agrishow Coleta itinerante
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O 4º Leilosul Agronegócios - que ocorrerá 
entre os dias 15 e 20 de julho no recinto de 
leilões da Leilosul em Bataguassu/ MS - é 
um evento de tradição e ótimas parcerias. 
Em nível nacional, sua última realização 
vendeu mais de cinco mil animais e contou 
com um público de mais de 2,5 mil pessoas, 
que participaram de palestras, leilões e ou-
tras oportunidades oferecidas no local. 
Em 2014 o foco é a produtividade, onde 
haverá diversos palestrantes especializados 

Tradicional leilão acontece em Bataguassu
na área, trazendo informações, inovações e 
auxiliando os produtores com as dúvidas do 
dia a dia. A Camda será uma das patrocina-
doras deste evento e fará palestras sobre o 
agronegócio.
Segundo o realizador do evento, o coope-
rado Camda Marcos Vinícius Soriano, esta é 
uma grande oportunidade tanto para quem 
quer vender como para os compradores. 
“No recinto temos os mais diversos tipos 
de produtos e de público interessado e fo-

cado no que temos a oferecer, é uma grande 
chance para bons negócios.”
O local ainda conta com um shopping de 
animais de 1200m² e 20 baias e com di-
versas raças como Nelore, Guzerá, Bons-
mara, Montana, Girolando e muitas outras 
que estarão a disposição para a comercia-
lização e exposição. Este evento tem como 
parceiro o SBA, que transmitirá todos os 
acontecimentos pelo Canal do Boi ao vivo 
para todo Brasil.

O 17º Encontro de Leite foi realizado no 
Sindicato Rural de Campo Grande no qual 
a Camda esteve patrocinando o evento. A 
ação contou com a participação de mais de 
200 produtores da cadeia leiteira, onde tanto 
cooperados e não cooperados prestigiaram 
tal evento que se consagra como uma refe-
rência para o setor. Na ocasião administra-
ram várias palestras de suma importância, 
onde diversos temas ligados ao setor foram 
abordados e discutidos - setor esse que se 
fortalece cada vez mais no estado do MS.

Camda presente no 17º Encontro de Leite

Ocorreu em Campo Grande um jantar de 
negócio em parceria com a empresa Zoetis  
no qual o tema da apresentação foi sobre a 
vacina de castração Bopriva. Na ocasião teve 
a participação de 15 pecuaristas da filial além 
da equipe de vendas da unidade de CG junta-
mente com o gerente pecuária MS – Mauricio 
Cyrino e gerente filial – Leonardo Sanches e 
da empresa Zoetis tivemos a presença dos 
funcionários Sebastião Neto (com. téc.), 
Ro-bson Stellato (coor. Bopriva) e Marcos 
Viera (coor.). “A Camda agradece a parceria 
com a Zoetis”, finalizou Leo Sanches.

Jantar de negócios ocorre em Campo Grande
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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

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

Veículos

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 - uma abanadeira de café; valor R$ 1.500. Tratar com Milton Bombarda pelo fone (17) 3266.5096 / 99774.2099
Venda - caminhão Volvo NL 340 traçado carroceria de cana aberta; 4 carretas marcas diversas Julietas carga picada (fechadas), tombo lado esquerdo; trator Valtra BH 140 ano 2006;  trator Massey 
Fergussom ano 2001, mod 680 com boca de lobo; carregadeira de cana cbt|Hima cabinada e carregadeira cana cbt|Hima sem cabine. Tratar com Mario pelo fone (14) 99782.0043 – Ourinhos/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

Venda - uma carroceria F-1000. Tratar com Antonio Franceschini pelo fone (14) 3295.1133 – Jau/SP
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- JUNHO -

FISPAL Tecnologia 2014
Local: Anhembi – São Paulo/SP
Informações: www.fispaltecnologia.com.br/
Data: de 3 a 6

Bio Brazil Fair 2014 - 10ª Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia
Local: Pavilhão da Bienal / Porão das Artes - Parque Ibirapuera l – São Paulo/SP
Informações: www.biobrazilfair.com.br
Data: de 4 a 7

Festa Nacional do Milho 2014
Local: Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento – Pato de Minas/MG
Informações: www.fenamilho.com.br
Data: de 6 a 15

42ª Expaja - Exposição Agropecuária de Jataí
Local: Parque de Exposições – Jataí/GO
Informações: www.expaja.com.br 
Data: de 16 a 22

ExpoCorte 2014
Local: Verum Eventos – São Paulo/SP
Informações: http://www.verumeventos.com.br/expocorte/
Data: de 24 a 26

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

10 -
10 -
11 -
11 -
11 -
11 -
13 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -
15 -
16 -
16 -
16 -
16 -
17 -
17 -
18 -
20 -
20 -
22 -
23 -
23 -
23 -
23 -
26 -
26 -
27 -
28 -
28 -
29 -
30 -
30 -

NOME
GENECI APARECIDO BOIAGO................................................. 
JHONATAN BISPO DE SANTANA.............................................  
ANDERSON SOARES DA SILVA...................................... 
AILTON DE ASSIS SILVA............................................   
PRISCILA PAVANI BORTOLUCCI........................................  
FRANCIELLE LIZZIANE DE CAMARGO....................       
CARLOS ORESTE NUCI..................................................................           
JOSE FRANCISCO DA SILVA............................. 
MARCIO AKIO NAKAGI........................................................    
ROBERTO CARLOS VIEIRA.................................................    
JOSE AUGUSTO ROTEROTTE............................................  
LUIZ CLAUDIO COLAVITE........................................................... 
CELSO MARQUES SANTOS JUNIOR.....................................  
TIAGO IVASCO DE ALMEIDA...................................................
CINTIA RACHEL DE C BARREIRO...........................
MARCELO LUIZ STECHI........................................................   
PAULO EDUARDO N DA SILVA................................................         
LUIZ FRANCISCO MACHADO...............................................
SILVIA RENATA BORGES MARIA..................................... 
MARCIO APARECIDO TRINDADE............................................   
ANTONIA G P BATISTA DOS SANTOS................ 
CLEITON RAFAEL DA COSTA.................................. 
ADILSON GARCEZ....................................................................  
MAIARA C DOS SANTOS SOUZA.............................................
JOSIAS ANTONIO MEIRA...................................................    
HUDSON AMORIM DE OLIVEIRA...................   
LUIZ GUSTAVO GONCALVES........................................          
ALESSANDRA BARROZO DA SILVA...............................  
VERCILIO RAMOS...............................................    
MARIA DAS GRACAS MOURA LIMA...................... 
EDUARDO SEIJI SATO..............................................................   
FABIANA LETICIA PONTES MARIN.......................
JOSE VALTER DE ALMEIDA....................................................... 
ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA............................................ 
MARIA LUCIA L DE MORAES.................................................... 
ROBERTO FLORENCIO DE JESUS.............................................
OSMAR MODESTO LEAL FILHO.......................................  
JANDER CORREA GONCALVES........................................  
WILIAN CESAR MANOEL..........................................................    
SANDRA HELENA DE FREITAS........................................   
JOAO VITOR APARECIDO TEIXEIRA.....................................      
KELY GOMES AQUINO.............................................  
EDNILZA RODRIGUES DA S ESTOPA....................................... 
PAULO SERGIO AP JUNIOR............................................................  
JESSICA TREVISAN DE SOUZA................................ 
RITA ALEXANDRINO DOS S GOUVEIA............................. 
NIVALDO CAPELLARI..............................................................  
ROBERTO DE OLIVEIRA MELO..........................................                  
MARIA ISADORA CARNEIRO..........................................   

FILIAIS
MATRIZ
MATRIZ

BATAGUASSU
CAMPO GRANDE

OURINHOS
SANTA FÉ DO SUL

LINS
FÁBRICA ANDRADINA

DRACENA
MACATUBA
PARANAIBA

ASSIS
ITURAMA

MATRIZ
LOJA ANDRADINA

DRACENA
COXIM

CEAGESP
TRÊS LAGOAS

MATRIZ
AREA EXPERIMENTAL

LOJA ANDRADINA
MATRIZ
MATRIZ

PACAEMBU
RIBAS DO RIO PARDO

TRÊS LAGOAS
BATAGUASSU

AREA EXPERIMENTAL
JUNQUEIROPOLIS

MATRIZ
NOVA ANDRADINA

MATRIZ
NAVIRAÍ
MATRIZ
MATRIZ

PARANAIBA
DOURADOS

MATRIZ
TRÊS LAGOAS

DRACENA
CAMPO GRANDE

MATRIZ
JAÚ

JUNQUEIROPOLIS
MACATUBA

LAVINIA
PARANAIBA

UBERLÂNDIA

- ANIVERSARIANTES -

JUNHO/2014

O Informativo Camda

deseja a todos um

Feliz Aniversário
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Cooperado 

Luís Canonice nasceu no dia 16 de junho 
de 1928 no município de Monte Alto, no Es-
tado de São Paulo. Ao longo dos anos houve 
algumas mudanças diante da necessidade 
de seus pais (Maria Savazzi e Clemente Ca-
nonice) – que eram produtores rurais e lida-
vam com o café.
Em 1936 compraram um sítio em Santa 
Adélia; 4 anos depois, o local escolhido foi 
Catanduva. “Preferiram esta nova cidade 
para ficar mais perto do restante da famí-
lia”, recorda.
Já no ano de 1952 decidiram ir para São 
Bernardo do Campo, onde Luis trabalhou 
no comércio alimentício por 2 anos. Após 
este período mudou-se para Flórida Paulista, 
onde a família adquiriu uma nova proprie-
dade. Luís trabalhou inicialmente fazendo 

título de eleitor na zona rural; depois adqui-
riu um boteco no bairro Santo André onde 
atuou por 3 anos.  Posteriormente decidiu 
trabalhar no ramo de armazém com secos e 
molhados e permaneceu até 1975.
“Meu negócio sempre foi trabalhar. Como a 
cidade era pequena existia a necessidade de 
várias coisas e eu atuava no segmento que 
acreditava ser deficiente”, disse.
Mas Luís almejava mais e por estar envolvi-
do com a agricultura desde a infância perce-
beu que este poderia ser o rumo para uma 
nova frente de atuação.
“Como tínhamos café em nossa propriedade, 
já conhecíamos a Camda. Desta forma, por 
ter familiaridade com as coisas do campo, 
procurei uma oportunidade de trabalho na 
cooperativa e em 1975 me tornei um ven-
dedor de produtos da Camda”, falou Luis.
Sendo assim, atuando como comerciante 
adquiriu uma propriedade rural no bairro de 
Atlântida em Flórida Paulista, dando con-
tinuidade em seu trabalho com a cafeicul-
tura. Com isso, em 3 de setembro de 1980, 
se tornou também um cooperado – sua 
matrícula é de nº 3.429.
“Estou envolvido com a cafeicultura há 78 
anos, considerando que desde os 8 anos de 
idade já ajudava os meus pais na cultura 
do café e hoje atuo como produtor rural de 
café”, comentou.

Luís Canonice tem dois filhos - Elcio Anselmo e Eliana Marta – de sua relação com Neide (in memorian)

Mauro da Costa Araujo - natural de Coro-
mandel, Estado de Minas Gerais - nasceu em 
7 de agosto de 1975. Começou a trabalhar 
por volta dos 13 anos de idade em uma re-
venda de adubos, permanecendo por dois 
anos. “E desde então, não mais parei de tra-
balhar, com a graça de Deus”, comentou. 
Desta forma, exerceu funções em diver-
sas empresas da cidade nos mais variados 
setores ao longo dos anos, continuando 
sempre a estudar e concluindo os estudos do 
ensino médio (cursou Técnico em Adminis-
tração) em 1997. 
Neste mesmo ano fez estágio no posto Santo 
Antônio e de estagiário passou a funcionário 
como auxiliar administrativo, ficando até 
início de 1998. “Surgiu uma nova oportuni-
dade quando fui convidado pelo então ge-
rente da Camda em Coromandel a trabalhar 
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na cooperativa. Não pude recusar o convite 
e, sendo assim, ingressei no quadro de fun-
cionários da Camda em 1º de maio de 1998, 
como auxiliar administrativo – permanecen-
do até janeiro de 2000”, recorda.
Após esta data, trabalhou por conta própria um 
determinado período, retornando à cooperativa 
em junho do mesmo ano na mesma função - na 
qual, inclusive, exerce até os dias atuais.
Atualmente é responsável pela parte de ma-
nutenção de equipamentos, veículos e con-
servação dos prédios e também pela entrega 
de produtos para os cooperados da filial de 
Coromandel.      
“A Camda hoje é uma empresa muito sólida, 
que ao longo dos anos vem se modernizan-
do sempre para acompanhar o crescimento 
do mercado agrícola. Depois que entrei na 
Camda aprendi muito e cresci praticamente 

Mauro da Costa Araujo – colaborador Camda desde 1998 – é casado com Júlia Maria, tem uma filha (Ana 
Laura) e já na espera de mais um filho

Falando sobre todos esses anos de parceria 
com a cooperativa, completou: “A Camda 
é uma empresa muito bem organizada, 
atua com ética em benefício dos coopera-
dos e exerce um importante papel social e 
econômico. Tem colaborado com os produ-
tores rurais na manutenção destes na posse 
da propriedade, assim como o progresso 
econômico/social das famílias. Fez sur-
gir vantagens econômicas como melhores 
preços dos insumos e serviços oferecidos e 
possibilidade de dedicação dos cooperados 
a atividades complementares.”
“Eu só posso falar bem da Camda, pois sempre 
fui atendido dentro das minhas expectativas, 
como vendedor inicialmente e depois como 
cooperado. A cooperativa tem apresentado al-
ternativas ao modo de produção hoje posto, 
pois trabalha e estimula nós cidadãos que dela 
participam, os aspectos materiais, ideais e so-
ciais mais justos e humano. Devemos continu-
ar de forma incessante projetos que melhorem 
as rendas dos cooperados, agregando valor ao 
produto e a propriedade, mediante a moderni-
zação do sistema, valorização dos produtores 
rurais, a profissionalização destes e cada vez 
mais melhorar a qualidade da vida dos coo-
perados”, finalizou Luís.
Nós do informativo Camda agradecemos a 
parceria, Luís, e prestamos este singela ho-
menagem.

junto com a cooperativa, pois nestes anos 
todos acompanhei várias mudanças dentro 
e fora da Camda, sempre trabalhando em 
equipe com todos os colaboradores da filial 
de Coromandel”, finalizou.


