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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
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 julho – Dia Internacional do Cooperativismo
Cooperativismo vem da palavra cooperação 
e é uma doutrina cultural e socioeconômica 
que consagra os princípios fundamentais de 
liberdade humana, apoiada por um sistema 
de educação e participação permanente. O 
cooperativismo surgiu como forma de orga-
nização social para a solução de problemas 
econômicos. Nasceu no mesmo contexto e 
na mesma época do comunismo e do sindi-
calismo, que tinham objetivos semelhantes, 
mas propostas distintas. O cooperativismo 
optou pela organização autogestionada de 
pessoas para a solução de problemas especí-
ficos. Depois de um século de experiências, 
constata-se o fortalecimento do cooperati-
vismo, já implantado em todos os países e 

em todos os setores da economia.  Cooperar 
é agir de forma simultânea e coletiva com 
outros para o mesmo fim ou trabalhar jun-
tos para o êxito de um mesmo objetivo ou 
propósito.
Embora a data oficial tenha sido criada em 
1994, a Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI) celebrou pela primeira vez o Dia Inter-
nacional em 1923, instituindo a data com o 
objetivo de comemorar, no primeiro sábado 
de julho de cada ano, a confraternização de 
todos os povos ligados ao cooperativismo. 
Este ano, a data é comemorada no dia 5 de 
julho. A Camda completará 50 anos em 
2015, trabalhando sempre para fortalecer 
ainda mais o cooperativismo!

O setor agropecuário brasileiro sofreu diversas transformações, ao longo das últimas déca-
das, em um processo de modernização do campo. A agricultura voltada para a autossu-
ficiência familiar passou a se adaptar à modernização, adequando-se às demandas da eco-
nomia de mercado. Esse processo de expansão do agronegócio teve a contribuição de vários 
fatores. Entre esses, estão o fortalecimento das instituições de pesquisas agropecuárias e a 
oferta de novas tecnologias. A partir da modernização tecnológica do campo, com investi-
mentos em novos implementos e maquinários agrícolas, nas últimas três décadas, o Brasil se 

28 de julho: Dia do Agricultor
consolidou como um dos mais importantes 
produtores no setor agrícola e pecuário. O 
processo de globalização e liberação de 
mercados, avanços tecnológicos passou a 
exigir uma nova postura do agricultor, frente 
aos desafios da busca de competitividade de 
mercado. As tradições de manejo agrícola 
e pecuário estão, a cada dia, sendo aliadas 
a modernas técnicas de administração nas 
propriedades, gerando, assim, um tal de-
senvolvimento, em que não basta um bom 
produto, mas é necessário ter qualidade de 
organização e, principalmente, de comuni-
cação com o público consumidor. 
No dia em que se comemora o “agricultor” 
vamos enaltecer a importância dos trabal-
hadores que lutam diariamente, em seu pe-
daço de chão, para que o pão de cada dia 
chegue a nossa mesa. 

ozengenharia
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A safra brasileira de grãos e fibras deve al-
cançar recorde de 191,2 milhões de tone-
ladas em 2014. De acordo com a pesquisa 
realizada pela Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) e o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), nos seis primeiros meses do ano, 
mesmo com as estiagens, o Produto Interno 
Bruto (PIB) da agropecuária aumentou de 
maneira significativa. 
O PIB da agropecuária aumentou no primei-
ro trimestre 3,6% em comparação ao mes-
mo período no ano anterior. A expectativa 
é que haja um crescimento semelhante nos 
próximos trimestres. Em 2013, o agronegócio 
encerrou o ano com o PIB em R$ 1 trilhão. 
As regiões sul, centro-oeste e nordeste ainda 
estão em andamento às colheitas das safras 
de soja e algodão e por isso, a perspectiva 
que ainda há aumento dos percentuais. 
Já as safras de café e cana-de-açúcar houve 
uma pequena queda nas arrecadações, mas 
ainda poderá ter um crescimento relativo

Novo recorde da safra brasileira poderá elevar o PIB nacional em 2014

A Receita Federal lançou um novo aplica-
tivo para facilitar a vida dos contribuintes. 
O novo serviço, denominado Coletor Web 
do Cafir e que pode ser acessado on line no 
site da Receita, permite o envio de solicita-
ções de atos cadastrais para o Cadastro de 
Imóveis Rurais (Cafir). O objetivo da Receita 
é reduzir a burocracia e facilitar o cum-
primento das obrigações tributárias pelos 
contribuintes detentores de imóveis rurais.
As novas regras foram adotadas por meio 
da instrução normativa nº 1.467, de 22 
de maio, que disciplina o Cafir e a nova 
sistemática de envio de solicitações cadas-
trais pela internet.
Os titulares de imóveis rurais podem enviar, 
pela internet, solicitações de inscrição, alte-
ração cadastral, alteração de titularidade por 
alienação total (venda, doação etc.), cance-
lamento e reativação de imóvel rural.
Após o envio, o solicitante deverá apresen-
tar, em uma unidade de atendimento da 
Receita, a documentação comprobatória 
com o recibo emitido no Coletor, chamado 
Documento de Entrada de Dados Cadastrais 
do Imóvel Rural (Decir). Isso poderá ser feito 
pessoalmente ou pelo correio.
A Receita analisará a solicitação cadastral 
com base na documentação apresentada 
pelo solicitante e poderá deferir (aceitar), in-
deferir (não aceitar) ou alterar a solicitação.
O contribuinte poderá acompanhar o an-
damento da solicitação no próprio Coletor 
Web, através dos números de recibo e de 

Proprietário de imóvel rural poderá alterar, pela internet, dados na Receita

identificação, gerados no envio.
Todo o procedimento será realizado online, 
sem necessidade de instalação de programa 
no computador.
Serviços - Entre as funcionalidades do novo 
aplicativo estão: possibilidade de solicitar, 
pela internet, os atos de inscrição, altera-
ção cadastral, alteração de titularidade por 
alienação total, cancelamento e reativação 
de imóvel rural; a consulta à solicitação, que 

permitirá acompanhar a recepção da docu-
mentação pela Receita, bem como o resul-
tado decorrente da análise, seja a aceitação, 
a não aceitação ou a alteração; a possibili-
dade de conhecer o motivo da não aceita-
ção da solicitação, para que possa enviar 
novo pedido; a impressão do Decir, que é 
o comprovante de envio da solicitação; e a 
consulta aos dados do imóvel e impressão 
do comprovante de inscrição. 

feedfood

sistemafaep
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Mato Grosso do Sul é o terceiro maior fornecedor de couro bovino do Brasil, com 1,6 milhão de unidades produzidas em 2013, ficando 
atrás apenas de Mato Grosso e Rio Grande do Sul. De janeiro a abril de 2014, o Estado exportou 19,6 mil toneladas de couro e ultrapassou 
em 16% o embarque internacional do mesmo período do ano passado, estimado em 16 mil toneladas, segundo as informações do Depar-
tamento Técnico da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul).
De acordo com o instrutor do Senar/MS, Marcelo Godoy, o correto aproveitamento do couro bovino eleva o preço do produto. “A peça 
de couro seccionada, ou seja, dividida e sem defeitos, pode ser vendida por R$ 1,3 mil em Mato Grosso do Sul”, aponta Godoy, que res-
salta a oportunidade de movimentar a economia do setor. “É importante capacitar o trabalhador e atentar o produtor rural que essa é uma 
alternativa para gerar trabalho e renda”.

MS é o 3º maior produtor de couro bovino do Brasil

O comitê científico da Organização Mun-
dial de Saúde Animal (OIE) manteve o sta-
tus do Brasil de risco insignificante para a 
Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) – 
doença neurodegenerativa que afeta o gado 
bovino. O Brasil detém o reconhecimento 
desde 2012.
“Mesmo após o caso atípico da doença re-
gistrado no Mato Grosso as autoridades inter-
nacionais reconheceram o trabalho sanitário 
robusto desenvolvido no Brasil. Hoje foi rei-
terado que a situação ocorrida não representa 
risco à saúde pública”, disse o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri 
Geller, acrescentando que a manutenção do 
status só foi possível graças ao trabalho desen-
volvido por fiscais do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e dos 
órgãos estaduais de defesa agropecuária.
O Brasil também obteve o certificado de 
país livre da peste dos pequenos ruminantes 
(como ovinos e caprinos), doença que causa 
febre e diarreia. De acordo com o diretor do 
Departamento de Saúde Animal do Mapa, 
Guilherme Marques, nunca houve o registro 
da enfermidade no país.

Brasil mantém status de risco insignificante para EEB, doença que afeta gado bovino

schenatocouros

acrissul



00
5

Agricultura_

Plantas nacionais podem ajudar a enfrentar impactos das mudanças climáticas
A seriguela e o umbuzeiro, árvores comuns 
do Semiárido nordestino, e a sucupira-preta, 
do Cerrado, fazem parte de um grupo de 
plantas brasileiras que poderão desempe-
nhar um papel importante para a agricul-
tura no enfrentamento das consequências 
das mudanças climáticas. Elas estão entre 
as espécies do país com grande capacidade 
adaptativa, tolerantes à escassez hídrica e a 
temperaturas elevadas.
De acordo com Eduardo Assad, pesquisador 
do Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica 
em Informática para a Agricultura (CNPTIA) 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), o estudo do genoma 
dessas espécies pode ajudar a tornar culturas 
como soja, milho, arroz e feijão tão resis-
tentes quanto elas aos extremos climáticos. 
“O Cerrado já foi muito mais quente e seco 
e árvores como pau-terra, pequi e faveiro, 
além da sucupira-preta, sobreviveram. Pre-
cisamos estudar o genoma dessas árvores, 
identificar e isolar os genes que as tornam 
tão adaptáveis. Isso pode significar, um dia, 

a chance de melhorar geneticamente cul-
turas como soja e milho, tornando-as igual-
mente resistentes”, disse. “Não é fácil, mas 
precisamos começar.”
Os modelos de pesquisa realizados pela Em-
brapa, muitos deles feitos em colaboração 
com instituições de outros 40 países, apon-
tam que a redução de produtividade de cul-
turas como milho, soja e arroz decorrente 
das mudanças climáticas deve se acentuar 
nas próximas décadas. “Isso vale para as va-
riedades genéticas atuais. Uma das soluções 
é buscar genes alternativos para trabalhar 
com melhoramento”, disse Assad.
Outras plantas do Cerrado com grande ca-
pacidade adaptativa lembradas pelo pes-
quisador são a árvore pacari e os frutos do 
baru e da cagaita. No Semiárido Nordestino, 
árvores como a seriguela, o umbuzeiro e 
a cajazeira foram apontadas como opções 
importantes não só para estudos genéticos 
como também para programas voltados à 
geração de renda pela população local. 
Com informações da Agência Fapesp.

A transformação da matéria em adubo 
orgânico evita o desperdício de alimentos e 
colabora com a preservação do meio ambi-
ente. Considerado o quarto produtor mundi-
al de alimentos, o Brasil produz quase 26% 
a mais do que necessita para alimentação 
da população. No entanto, o desperdício 
tornou-se um grande vilão para o país. Se-
gundo dados da Embrapa, 26,3 milhões de 
toneladas de alimentos são jogados no lixo, 
número que alimentaria com café manhã, 
almoço e jantar 19 milhões de pessoas. 
O procedimento é simples e muito utilizado 
na área rural, mas de fácil aplicação nas 
residências. Seria a transformação de maté-
ria orgânica em adubo orgânico - ou seja, 
é uma forma de reciclar o lixo orgânico e 
utilizá-lo nos jardins e plantas das casas, 
apartamentos e até empresas.
A compostagem doméstica resulta em adu-
bo de qualidade, além de muito barato. 
Carne, peixe, laticínios e gorduras não de-
vem participar do processo, pois acumulam 
cheiro forte, tornando impossível a reserva 
dos mesmos. Vidro, metal e plástico estão 
proibidos na compostagem e oferecem risco 
à saúde, pois contaminam o fertilizante.
O material deve ser remexido diariamente 
para proporcionar ventilação. Além disso, 
é importante que seja mantido em um local 
sem acúmulo intenso de água. 
Para os que não querem remexer os resíduos 
diariamente, existe a possibilidade de uma 

Adubo orgânico auxilia na preservação ambiental

compostagem passiva, como é chamada pelos especialistas. Tanto a aeração quanto o uso 
de minhocas fazem com que o adubo fique pronto para uso mais rapidamente. No entanto, 
é possível deixar o material se decompondo sozinho em um canto da casa que o efeito será 
o mesmo, mas em um tempo maior.
O adubo advindo da compostagem é sempre mais eficaz por ser natural e orgânico; o resul-
tado é um composto unificado, de cor marrom e com aquele gostoso cheiro de terra. 

pu3yka

ruralcentro
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Data de fundação: 19 de julho de 2004 - Endereço: Rua Santa Catarina, 115  
e-mail: bataguassu@camda.com.br - telefone: (67) 3541.4200

A Camda surgiu em Bataguassu no ano de 2004, 
com o objetivo de satisfazer as necessidades dos 
produtores rurais da região. São 10 anos de intenso 
trabalho, dedicação e comprometimento com nos-
sos associados, tendo como reconhecimento os in-
úmeros cadastros realizados e a satisfação de nossos 
cooperados em nossas modernas instalações. Além 
da pecuária, a Camda vem desenvolvendo um belís-
simo trabalho com uma equipe composta de 13 fun-
cionários dedicados em realizar o melhor no setor 
de soja, milho, hortifruti e florestas. Os desafios são 
grandes, mas sempre aceitei encará-los porque sabe-
mos que a cooperativa está muito bem estruturada.

Gerente: Alessandra Barrozo da Silva

Filial de Bataguassu

Data de fundação: 19 de julho de 2004 - Endereço: Rua José Antonio de Moura, 1-61 
e-mail: macatuba@camda.com.br - telefone: (14) 3298.9950 

Gerente: André Luiz Ustulim

Filial de Macatuba

Data de fundação: 27 de julho de 1998 - Endereço: Av. Guanabara, 2.920 
e-mail: andradina@camda.com.br - telefone: (18) 3702.7878 

Em julho de 2014, estaremos juntos comemorando 
mais um ano de funcionamento em Andradina. É 
com muita satisfação que agradecemos nossos coo-
perados e colaboradores pelo sucesso dos 16 anos 
atuantes na região, buscando sempre priorizar um 
melhor atendimento, suprindo suas necessidades em 
diversos seguimentos.

Gerente: Edvaldo André Silva 

Filial de Andradina
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A APTA Alta Paulista - com a colaboração 
da APTA/IAC, Sindicato Rural de Adaman-
tina/Senar e Camda - realizou o II Semi-
nário de atualização em cafeicultura da 
Nova Alta Paulista. Na ocasião foram ex-
planados sobre “Perspectivas do cultivo 
do café robusta no Oeste Paulista” pelo 
eng. agr. Dr. Julio Mistro e “Novos mate-

II Seminário de atualização em cafeicultura da Nova Alta Paulista
riais genéticos de café IAC” pelo eng. agr. 
Dr. Luiz Carlos Fazuoli. Após o intervalo 
realizaram uma visita ao campo de ex-
perimentação Camda de café onde os eng. 
agr. Fernando Nakayama e Carlos Renato 
Guandalini (responsável pelo campo ex-
perimental Camda) apresentaram as es-
pécies e suas particularidades. Os temas 

abordados no seminário focaram a atuali-
zação de manejo, colheita e apresentação 
de novas cultivares de café para cafeicul-
tura de Adamantina e região. “Capacitar 
técnicos, alunos e cafeicultores de maneira 
geral, permite uma melhoria de renda do 
produtor, com sustentabilidade econômica 
e ambiental”, finalizou Carlinhos.

Visita da equipe Basf à matriz da cooperativa Camda. Na foto Fabrício Abilio (con. contas esp. Basf), Marco Pavan (ger. BU Basf), Cesar 
Roberto (ger. neg. agr. Camda), Laercio Vechiatto (dir. vendas/mkt Camda), Francisco Verza (vice-presidente agro Basf), Waldomiro Teixeira 
de Carvalho Jr. (dir. sup. Camda), Marcelo Ismael (dir. esp. Basf) e Antônio Rodrigues Jr. (ger. neg. supr. Camda)

Visita
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A Camda - através das filiais de Andradina e Assis - realizou em parceria com a Bayer, palestras sobre controle de pragas de solo e plantas 
daninhas da cana de açúcar, ministrada pelo eng. agr. Augusto Monteiro (Bayer), onde mostraram as medidas de controle tanto para as 
pragas quanto as plantas daninhas. Falou também sobre uso correto e seguro dos defensivos agrícolas, e mostrou o portfólio Bayer para o 
controle das pragas citadas. Para finalizar, o RTV Adalberto Bózoli (Bayer), responsável pela conta da Camda, falou sobre os produtos Bayer. 
“Visamos melhorar a produtividade devido a alta eficiência e a excelente qualidade”, finalizou.

O Coopero por um Mundo Melhor ganhou uma edição especial em Ourinhos. Cerca de 3 mil pessoas acompanharam o show do Grupo 
Fundo de Quintal, que comemorou 35 anos de sucesso e celebrou a mobilização que divulga o cooperativismo. A edição especial acon-
teceu dentro da programação da 48ª Fapi (Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos). A mobilização é uma realização do Sescoop/SP 
e aconteceu, na cidade, em parceria com as cooperativas Camda, Sicoob Credimota, Sicredi Norte Sul, Unimed Ourinhos, Uniodonto de 
Marília e Colégio Polis.

Camda e Bayer realizam palestras sobre pragas

Camda participa do Coopero por um Mundo Melhor em Ourinhos
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O troféu Odette Costa - prêmio instituído pela lei 
4.905, em 23/10/1996 - é realizado pela Prefei-
tura de Araçatuba anualmente e oferecido pela 
Secretaria Municipal de Cultura do município. 
A homenagem é feita desde 2004. Literatura, 
teatro, dança e comunicação são algumas das 

Cultura de Araçatuba realiza cerimônia de entrega do troféu Odette Costa
Artistas, entidades, eventos e grupos que tiveram destaque receberam troféus; a Camda estava entre as contempladas

áreas contempladas. Um dos critérios adotados 
para a escolha dos nomes dos homenageados 
deste ano foram suas ações desenvolvidas entre 
maio de 2013 e abril de 2014. 
Desta forma, as cooperativas de Araçatuba 
(Camda, Sicoob Credicitrus, Sicred, Co-

brac, Coopbanc, Unimed e Uniodonto) e 
o Sescoop-SP receberam o Troféu Odette 
Costa pelo destaque na difusão cultural 
praticada na cidade (Mosaico Teatral, Cara-
vana do cooperativismo e Coopero por um 
mundo melhor).

Colaboradores da filial de Dracena participam de treinamento técnico da Bayer com um novo produto aos produtores de gado de leite.

Treinamento

A Camda participa da história de Coroman-
del desde 1986, quando implantou um pro-
jeto inovador para o plantio de café, agre-
gando mais de 20 agricultores que hoje 
festejam a iniciativa. Com o passar dos anos 
e o aumento da atividade na unidade Camda 
no município, a diretoria decidiu que era o 
momento de inovar. “Há um tempo essa re-
forma já era cogitada e desde 2012 teve iní-
cio então na obra de um novo espaço com 
intuito de fornecer um ambiente moderno 
aos cooperados, confortável e técnico para 
dar suporte às negociações, necessidades de 

Filial de Coromandel inaugura novas instalações
insumos (grande estoque) e produtos agro-
pecuários”, disse Paulo Roberto Bottini, ge-
rente da filial.
Desta forma, em um grandioso evento ocor-
reu então a inauguração das novas instala-
ções de Coromandel onde estiveram presen-
tes cerca de 400 pessoas entre cooperados, 
fornecedores e convidados especiais.
A diretoria executiva (composta por Osvaldo 
Kunio Matsuda, Waldomiro Teixeira de Car-
valho Junior e Gumercindo Fernandes da 
Silva) participou da festividade e na ocasião 
informou que será construída em Coroman-

del uma estrutura de silos graneleiros para 
receber cereais, soja e milho dos coopera-
dos da região.
“Hoje temos um total de 24 funcionários in-
cluindo o setor de café onde realizamos: re-
cepção, armazenagem, rebeneficio e comer-
cialização deste produto. Em nosso quadro 
temos 5 técnicos que atuam na assistência 
aos cooperados e na recomendação de 
produtos, adequando custos e eficiência. E 
buscamos cada vez mais nos aprimorar em 
nossos serviços em benefício do cooperado 
Camda”, finalizou Bottini.
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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

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 de vacas - Girolando Paridas, produção de 10 a 15 litros em uma ordenha e vacas girolando com prenhez de inseminação artificial. Tratar com Luiz Miorali pelo fone (14) 99797.1429 - 
Oscar Bressane/SP
Venda de novilhas -15 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 animais - 35 cabeças machos/desmama, de 7 a 11 meses (raça Tabapoã puro); 5 cabeças machos/desmama, de 7 a 11 meses (raça Tabapoã cruzado); 40 vacas Tabapoãs puras, cerca de 
17 arrobas (505 kg) destas 40, 20 são cheias de touro registrado; 3 vacas Tabapoãs cruzadas e 16 novilhas puras. Tratar com José Fernando de Almeida Prado pelo fone (18) 99762.4983 – Flórida 
Paulista/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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MEGALEITE - Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite
Local: Parque Fernando Costa – Uberaba/MG
Informações: www.girolando.com.br
Data: de 13 a 20

Leilosul – agronegócio 2014
Local: Leilosul leilões - Bataguassu/MS
Informações: www.leilosul.com.br
Data: de 15 a 19

23º Enflor 2014 - 11º Encontro Nacional de Floristas
Local: Pavilhão de Exposições – Holambra/SP
Informações: www.enflor.com.br
Data: de 20 a 22

11º Congresso Nacional de Pesquisa de Feijão - CONAFE
Local: Centro de Eventos e Exposições – Londrina/PR
Informações: www.conafe2014.com.br/
Data: de 22 a 24

43º CONBEA - Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola
Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo – Campo Grande/MS
Informações: www.sbea.org.br/conbea2014/
Data: de 27 a 31

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

10 -
10 -
10 -
11 -
13 -
14 -
14 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
16 -
17 -
17 -
17 -
18 -
19 -
19 -
19 -
19 -
19 -
20 -
20 -
20 -
21 -
21 -
21 -
22 -
23 -
23 -
24 -
24 -
26 -
26 -
27 -
27 -
28 -
29 -
29 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
31 -

NOME
ROSANGELA MOREIRA SIRILO......................      
GILSON RICARDO DA SILVA.................................................. 
CESAR ROBERTO DA SILVA...................................................... 
LUIZ YOSHITO KANO.............................................................. 
ROSANGELA DE OLIVEIRA HIDALGO...............................
RAFAEL FATINANSI FABRIS..................................................  
ADILSON DE JESUS DOS SANTOS........................... 
DENIS AUGUSTO LOTTI..........................................................
ROBERTA M MARCHIOTI LOPES..............................................   
MARCOS PORTARI.................................................. 
RAMIRO ALBERTO DA SILVA................................... 
JAQUELINI MARTINS GISUATO.......................
KARLA CAROLINE V MACHIAVELLI........................................ 
JOSE BATISTA MIRANDA................................................................ 
ODIRLEY MAIOLI............................................................................
JULIANA MARTINS FERREIRA...................................
EDSON DE MATOS PESSOA.....................................................
PAULO ROBERTO BOTTINI......................................... 
SUMARA JOSE DA ROCHA FERREIRA.......................................... 
GILMAR DA SILVA..........................................    
GISELE CRISTINA SILVESTRE...........................................................     
ISADORA MORALLES............................................................... 
SERGIO LUIZ SALUSTIANO.....................................................  
RICARDO DE ARAUJO........................................................  
ALINE MARIA GOES DA SILVA.................................................         
ANA PAULA DA COSTA............................................................
GIULIANO SANTOS DA MATTA...............................................  
JOAQUIM CORREA FERNANDES.............................................  
MATHEUS JOSEPETTI.................................................................... 
ADAUTO FUAD CORIFEU HADDAD................................
LUIZ CARLOS PIRES JUNIOR........................................
ANTONIO RODRIGUES JUNIOR..............................................  
FRANCIELE CRISTINA BAPTISTON...........................................   
JHONATA MOREIRA DOS SANTOS........................ 
LUCIMARA PERALTA F DA SILVA.................................... 
LEANDRO ROBERTO TREVISAN.....................................................
JOSE RENATO CHITERO.......................................................           
LUCAS BRATIFICH PINHEIRO.............................................
DANIELA ZOCAL DOS SANTOS.........................................
APARECIDA DE LOURDES RODRIGUES........................................  
MAURICIO DA SILVA CALIGARI............................................... 
VALMIR DOMINGOS DA SILVA..............................
OSVALDO KUNIO MATSUDA................................................  
WASHINGTON APARECIDO SANTOS......................... 
EVELISE GONCALVES......................................................... 
GUMERCINDO FERNANDES DA SILVA.................................. 
VANILDO PEREIRA DE ARAUJO..............................
RENATO MARQUES DA SILVA...........................................
KARINE DE ALMEIDA ALVES.................................... 
TACIANE AP DA SILVA PEREIRA................................................  
GILMAR DE PAIVA GRILO..................................................
CLAUDEMIR ANTONIO COSTA.......................................
MARCOS APARECIDO PEREIRA..........................................  
TIAGO MARQUES NUNES................................................. 
ROGERIO APARECIDO S DE QUEIROZ............................
WAGNER ADRIANO DE S SANTOS................. 
SAMUEL DA SILVA....................................................................
REGINALDO ROGERI...............................................................
FABIO JUNIO RODRIGUES..........................................  
ANDRE DE CARVALHO................................................................ 
ISABEL COSTA CORREA.................................          
JOAO ADILSON RONCOLATO...........................................
MARCELO REGINATO RIGOLIN........................... 
MAURICIO NOGUEIRA ROCHA................................. 
DANILO OSORIO DE OLIVEIRA..................................

FILIAIS
CAMPO EXPERIMENTAL

NAVIRAI
MATRIZ
MATRIZ

PENAPOLIS
LOGISTICA

CAMPO GRANDE
MATRIZ
MATRIZ

JUNQUEIROPOLIS
CAMPO GRANDE

RIBAS DO RIO PARDO
NAVIRAI

SJRP
SJRP

CAMPO GRANDE
MATRIZ

COROMANDEL
ASSIS

CAMPO EXPERIMENTAL
JAU

MATRIZ
LAVINIA

LOGISTICA
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

ASSIS
OURINHOS

AQUIDAUANA
MATRIZ
MATRIZ

LOJA ANDRADINA
BATAGUASSU

JAU
DRACENA

LOGISTICA
PENAPOLIS

SJRP
MATRIZ

LOJA ANDRADINA
DIRETOR

COROMANDEL
LONDRINA

DIRETOR
SANTA FÉ DO SUL

PACAEMBU
CAMPO GRANDE

MATRIZ
PENAPOLIS

ARAÇATUBA
LOGISTICA
PACAEMBU
PARANAIBA

FÁBRICA ANDRADINA
MATRIZ
LAVINIA

COROMANDEL
ASSIS

CAMPO EXPERIMENTAL
LOGISTICA

NOVA ANDRADINA
QUIRINOPOLIS
COROMANDEL

- ANIVERSARIANTES -

JULHO/2014



CAMDACREDI - CAMDACREDI - CAMDA14

Como e onde limpar o nome no SPC e Serasa?

A facilitação e aumento de crédito ao consumidor criou um paraíso de compras antes indisponível a maioria dos brasileiros; mas 
criou também um grupo de devedores que tende a aumentar gradativa e acentuadamente a cada mês. 
Hoje em dia é muito fácil conseguir um cartão de crédito, fazer um financiamento, um parcelamento ou crediário. Resultando 
assim em um caminho óbvio para quem não controla e equipara seus gastos com seus ganhos: o resultado é o “nome sujo” 
nos sistemas de proteção ao crédito como SPC e Serasa; gerando um círculo vicioso onde é necessário limpar o nome no 
SPC e Serasa para poder ficar com o cadastro positivo e gerar novas possibilidades de crédito.

Motivos que deixam seu nome sujo no SPC e Serasa
1. Emissão de cheque sem fundos devolvido duas vezes ao banco. Esta é uma situação comum que deixa seu nome sujo 
na Serasa SPC;
2. Dívida não paga proveniente de um empréstimo e a pessoa ou instituição que lhe emprestou o dinheiro efetua o protesto 
em cartório;
3. Dívida não paga referente à compra de algum produto e a loja que lhe vendeu este produto efetua o protesto em cartório;
4. Ser réu em uma ação de execução de dívida;
5. Ser réu em uma ação de busca e apreensão de bens;
6. Ser dono ou sócio de uma empresa e for pedida a falência dela;
7. Possuir dívida no banco referente a algum tipo de taxa não paga;
8. Possuir dívida em algum órgão federal referente ao pagamento de impostos, taxas ou contribuições federais.

Após ter seu nome inserido no cadastro do SPC como devedor é preciso limpá-lo. Existem quatro maneiras:

1. Pagamento da dívida
Após o pagamento da dívida junto ao credor, seu nome poderá ficar limpo e ser retirado destes cadastrados, sob pena do 
Serasa ou SPC sofrer processo por danos morais. Para tanto, o ex-devedor deverá administrativamente requerer que seu 
nome seja retirado dos registros da Serasa e SPC.
2. Expiração do prazo de 5 anos
Pelo Código de Defesa do Consumidor artigo 43, parágrafo 5, seu nome não poderá ficar mais do que 5 anos registrado 
nestes cadastros.
3. Prescrição do título que originou a dívida
Aqui, o título se refere ao cheque, uma nota promissória, duplicatas, ou ainda, letra de câmbio. Para estes tipos de títulos a 
prescrição é de 3 anos, para remoção dos registros do Serasa ou SPC.Porém, neste caso a remoção não é automática e nem 
tão simples, a remoção só será possível através de uma ação judicial.
4. Ação judicial
Existem casos em que a dívida é passível de ser questionada. A pessoa prejudicada poderá propor uma ação judicial e 
requerer uma liminar solicitando a remoção do seu nome dos cadastros do Serasa e SPC.A remoção do seu nome poderá 
acontecer, porém, a partir da liminar, segue-se o percurso normal para esta ação judicial ser julgada, o que poderá levar 
anos até ser concluída.

(Fonte: http://consultacpfonline.com.br/como-onde-limpar-nome-sujo-spc-serasa/ 
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_Nossa Gente

Cooperado 

Odair Marcon é natural de Paulópolis, Es-
tado de São Paulo, nascido em 10 de junho 
de 1937. Criado em uma família de agri-
cultores, onde seus pais (Innocente Marcon 
e Leonilda Bar-bieri Marcon) tinha o café 
como o principal cultivo, tomou gosto pela 
cultura e desta forma, desde cedo, auxiliava 
na lida com a terra. “Fui criado através do 
que retirávamos das plantações. Dou muito 

valor nisso”, comentou.
Após 9 anos, mudaram-se cidade em busca 
de novas oportunidades e o local escolhi-
do foi o distrito de Alto Iris (município de 
Flórida Paulista). “Neste  momento, além do 
café, nos envolvemos também com a lavou-
ra branca – feijão, milho, arroz e amendoim. 
Desde então, já tocava os negócios do meu 
pai mais de perto”, disse. 
Em 1961, adquiriu propriedade no bairro 
Quebra Coco e continuou a trabalhar com a 
terra. Os negócios foram crescendo e desta 
forma, sentiu a necessidade de escoar sua 
produção com melhores preços e mais agili-
dade. Neste momento, através da indicação 
de alguns amigos, conheceu a Camda. “Os 
agricultores comentaram da cooperativa e 
fui verificar qual era o procedimento para 
se tornar um associado. Os funcionários me 
deram as informações que precisa e, desta 
forma, passei a fazer parte desta coopera-

Odair Marcon é casado com Ivone e tem 3 filhos: Iara Aparecida, Edilson Carlos e Sérgio Eduardo 

Oswaldo Cassanti nasceu no dia 16 de maio 
de 1943 no município de Gabriel Monteiro, 
Estado de São Paulo.  Criado em uma família 
de agricultores, começou a trabalhar ainda 
muito jovem para auxiliar seus pais com as 
despesas de casa. “Posso considerar que 
meu primeiro emprego foi na roça. Desde 
os 12 anos ajudava na lida do campo e as-
sim foi até completar 20 anos. Carregava 
caixas, cuidava do plantio; fazia de tudo um 
pouco”, comentou.
No ano de 1963 mudou-se para a cidade de 
Araçatuba e começou a trabalhar em uma 
algodoeira como carregador. Permaneceu 
neste emprego por 6 anos. Surgiu então uma 
vaga como operador de máquinas em uma 
empresa na cidade de Três Lagoas e Oswaldo 
exerceu esta função até o ano de 1977. Pos-
teriormente, houve a oportunidade de traba-
lhar novamente como carregador em uma 
cooperativa no município de Araçatuba e 
por 6 anos, permaneceu neste local. “Onde 
surgia a chance de eu trabalhar, estava indo. 
Não sou de negar serviço”, falou Oswaldo 
que ganhou o apelido de “jamanta” justa-

Funcionário 

mente pela função que sempre exerceu.
No ano de 1984 filiou-se ao Sindicato dos Car-
regadores e com isso houve a mudança para 
São José do Rio Preto e 5 anos depois, voltou 
para Araçatuba também por intermédio do 
sindicato. “Esta acabou se tornando a minha 
cidade, onde muitas oportunidades surgiram.”
E desta forma, mais uma oportunidade sur-
giu, agora para se tornar um colaborador 
da Camda no município. Na época existia a 
vaga de carregador na filial e o então gerente, 
Cido, fez uma entrevista com o Oswaldo lhe 
convidando para ingressar no quadro de fun-
cionários da cooperativa. Sendo assim, em 
1º de junho de 2000 Oswaldo passou a tra-
balhar como carregador e até os dias atuais, 
exerce esta função. Na unidade ele é respon-
sável por receber e entregar as mercadorias. 
Neste ano, o “Jamanta” completou 14 anos 
de serviços prestados à cooperativa.
“A Camda é uma empresa idônea e segura. 
Deixo aqui meu muito obrigado aos fa-
miliares, amigos e a Deus por permitir que 
eu exerça minhas funções aos 71 anos de 
idade”, finalizou.

O colaborador Oswaldo Cassanti (casado com Terezinha e pai de Silvia, Denilson, Fabiana e Rita)
completou 14 anos de Camda

tiva” – isso foi em 7 de novembro de 1981 
(sua matrícula é de nº 3.431).
Odair permaneceu com o cultivo de café 
e cereais por 40 anos, mas depois, optou 
pela cana e pecuária. Desde 1992 passou a 
morar na cidade de Flórida Paulista e atual-
mente acompanha o desenvolvimento de 
sua propriedade.
“Ser um cooperado Camda me trouxe diver-
sos benefícios, mas o mais importante são os 
bons preços e a facilidade de compra que 
me oferecem. Tudo que preciso está a minha 
disposição, em uma ampla loja, com ótimo 
atendimento”, falou.
“A Camda é uma ótima cooperativa e facilita 
a vida dos agricultores da nossa região. Tudo 
é de qualidade. Isso é bom demais”, fina-
lizou.
Nós do informativo Camda lhe agrade-
cemos, Odair, por seguir ao nosso lado por 
todos esses anos!

Sempre prestigiando
nossa gente


