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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 Matsuda, 40 - Tel.: 
(18) 3502-3400 – laboratorio@camda.com.br 
Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920  - Te.: (18) 3702-7878 – andradina@
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 - aquidauana@ca-
mda.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 - bataguassu@
camda.com.br 
Cambara: Rodovia BR 369, 1.158 - km 17 – cambara@camda.com.br
Campo Grande: Av. Costa e Silva, 332 – Tel.: (67) 3345-4600 - campogrande@
camda.com.br 
Coromandel: Av.Celestino Dayrell, 1994 – Tel.: (34) 3841-7050 – coromandel@
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 - dourados@
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 – iturama@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 - junqueiropolis@
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 - ourinhos@
camda.com.br 
Pacaembu: Rua Presidente Kennedy, 774 – Tel.: (18) 3862-9030 - pacaembu@
camda.com.br 
Paranaíba: Av. Eng. Marcelo Miranda Soares, 1335  - Tel.: (67) 3668-2683 - paranai-
ba@camda.com.br 
Penápolis: Av. Antonio Veronesi, 805 – Tel.: (18) 3654-2010 - penapolis@camda.com.br 
Presidente Prudente: Av. Brasil, 2955 – Tel.: (18) 3229-7227 - prudente@camda.com.br
Quirinópolis: Avenida Leocadio de Souza Reis, 27-A – Tel.: (64) 3651-5800 - quiri-
nopolis@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 Joaquim da Barra: Rua Maria Rosa da Silva, 17 – Tel.: (16) 3811-8488 - saojoa-
quimdabarra@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 - tupaciguara@
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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1º de março – Dia do Turismo Ecológico
O turismo é uma grande indústria em todo o 
mundo. O que surpreende é o crescimento 
do chamado ecoturismo: 20% a cada ano. 
Não à toa esse segmento ganhou uma data 
comemorativa: 1º de março – Dia do Tu-
rismo Ecológico. De acordo com o WTTC 
(World Travel & Tourism Council), que or-
ganiza estatísticas do turismo mundial, o Tu-
rismo Ecológico representa hoje entre 15 e 
20% do setor turístico.
O Brasil é um país com grande dimensão terri-

torial, conhecido mundialmente pela sua diver-
sidade e variedade de atrativos naturais.
O ecoturismo pode ser classificado como 
uma prática de turismo de lazer, esportivo 
ou educacional, em áreas naturais, que se 
utiliza de forma sustentável do patrimônio 
natural e cultural, incentiva a sua conser-
vação, promove a formação de consciên-
cia ambientalista e garante o bem-estar das 
populações envolvidas.
O turismo ecológico se evidencia de 

encontrenaweb

qualquer outro tipo de turismo tradicional 
pela iniciativa dos viajantes se desloca-
rem do seu local de origem em busca de 
áreas relativamente pouco conhecidas, com 
objetivos específicos de estudo, admiração 
e prazer. Acredita-se que no Brasil exis-
tam mais de meio milhão de pessoas que 
praticam o ecoturismo, num total de 50 
milhões no mundo. Deverá ser uma das 
principais modalidades do lazer e turismo 
nos próximos anos. 
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Produção de soja em MS será recorde pela 3ª vez consecutiva
Pela terceira vez consecutiva, a produção de soja será recorde em Mato Grosso do Sul. Durante lançamento oficial da colheita do grão, o 
diretor da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja/MS), Maurício Saito, apresentou projeção de 6,8 milhões de toneladas, mas admitiu 
que esse volume deve ser revisto para baixo em razão das condições climáticas.
Com o recuo, o volume a ser colhido deve alcançar 6,6 milhões de toneladas, 10% acima das 6 milhões de toneladas da safra anterior. Esse 
volume deve proporcionar receita estimada em R$ 5,52 bilhões. 
“Este número não está consolidado. Pode ser menor em razão de um período de 15 dias de falta de chuva”, afirmou Saito, referindo-se à 
projeção de 6,8 milhões de toneladas de soja. Ele acredita que não haverá, até o fim da colheita, chuva em volume satisfatório para atingir 
essa estimativa. O problema é maior na região sul, nos municípios de Dourados, Caarapó, Naviraí, Fátima do Sul, entre outros, com média 
pluviométrica, nesta safra, de 300 milímetros, abaixo da média estadual de 550 milímetros. 
Saito preferiu não estimar a perda em relação à projeção de 6,8 milhões de toneladas. No entanto, de acordo com o analista de grãos da 
Famasul, Leonardo Bertolotto, o recuo deve ser de 200 mil toneladas. A produção cai, assim, para 6,6 milhões de toneladas. 

A nova fronteira agrícola brasileira, conhe-
cida como MATOPIBA, deverá ter alta de 
7,90% em sua produção de grãos. O que 
permitirá a região formada pelos Estados do 
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ser res-
ponsável por 9,7% da produção de 201,5 
milhões de toneladas previstas no Brasil. 
Segundo o setor produtivo na região do 
MATOPIBA, além do clima favorável e do 
perfil dos produtores, o conglomerado dos 
quatro Estados possui ainda áreas que po-
dem legalmente ser abertas.
A soma da área destinada aos grãos entre os 
quatro Estados deverá crescer 4,37% na sa-
fra 2014/2015 no comparativo com a safra 
2013/2014, saltando de 7,322 milhões de 
hectares para 7,642 milhões de hectares, de 
acordo com as estimativas da Companhia Na-
cional do Abastecimento (Conab). Em termos 
de produção o salto é de 18,107 milhões de 
toneladas para 19,539 milhões de toneladas.
A Bahia, revela a Conab, é responsável por 
maior área e produção do MATOPIBA. So-
zinha a Bahia deverá produzir 8,433 mi-
lhões de toneladas de grãos em meio a 3,246 

MATOPIBA será responsável por 9,7% da produção nacional de grãos na safra 2014/2015
milhões de hectares. Segundo a Conab, as 
projeções para o Tocantins são de 3,671 mi-
lhões de toneladas na safra 2014/2015, uma 
elevação de 9,4%. No Maranhão 2,4% e no 
Piauí 8,8% de alta.
Conforme o diretor de Relações Institucio-
nais da Associação de Agricultores e Irrigan-
tes da Bahia (Aiba), Ivanir Maia, MATOPIBA 
é, hoje, “uma das mais novas ou últimas” 
fronteiras agrícolas do Brasil. 
Soja - A soja é a principal cultura entre os 
quatro Estados da nova fronteira agrícola 
brasileira. A Bahia deverá ter uma produção 
de 3,979 milhões de toneladas, um aumento 
de 20,3% ante a safra 2013/2014. O Piauí 
1,766 milhões de toneladas (+18,6%), Ma-
ranhão 2,123 milhões (+16,4%) e o Tocan-
tins 2,335 milhões de toneladas (+13,5%).
A Bahia é a segunda maior produtora de 
algodão do Brasil, ficando atrás de Mato 
Grosso. As estimativas são de 1,151 milhão 
de toneladas de algodão em caroço, uma 
queda de 6,8% ante a safra anterior. Deste 
volume 450,3 mil toneladas equivalem a al-
godão em pluma.

idealmt

tombiniagricola
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A raça Senepol é oriunda do cruzamento da 
raça inglesa Red Poll com a raça senegalês 
N’Dama. O Red Poll é o responsável pela 
ausência de chifres, pelos avermelhados, 
precocidade e docilidade no Senepol; já o 
N’Dama é responsável pela rusticidade.
O surgimento da raça foi quando foram levados 
vários animais das raças Red Poll e N’Dama 
para as Ilhas Virgens de Saint Croix, no Caribe 
em 1918, sendo considerada raça pura em 
1940, quando surgiu o nome Senepol.
O Senepol surgiu no Brasil em 2000, com 
a importação de alguns animais por João 
Arantes Júnior (in memorian), pioneiro da 
raça no país. Daí em diante a raça está em 
grande crescimento no país.
O touro Senepol é a possibilidade do cruza-
mento industrial a pasto, levando em con-
sideração a sua rusticidade e precocidade. 
Com características taurinas, o Senepol 
permite uma desmama dos bezerros mais 
pesados, com maior precocidade e elevada 

Conheça um pouco mais sobre a raça Senepol

conversão alimentar e, com isso, maior ren-
dimento para o criador.
Atualmente o Brasil produz cerca de 10 mi-
lhões de toneladas de carne com um reban-
ho de aproximadamente 210 milhões de ca-
beças; já os Estados Unidos produzem quase 
a mesma quantidade de carne do Brasil com 
um rebanho bem menor, de cerca de apenas 
87 milhões de cabeças.  A raça Senepol é a 
solução para se aumentar a capacidade de 
produção de carne do Brasil e do mundo.
Benefícios da raça – precocidade, rustici-
dade, rendimento de carcaça, docilidade, 
conversão alimentar elevada, heterose a pasto, 
resistência, padronização na produção, preco-
cidade sexual, alto libido, adaptabilidade, ha-
bilidade materna, longevidade e reprodução.
Senepol 3M - O cooperado Marcelo de Al-
meida Felicio possui uma propriedade em 
Colina; analisando os benefícios da raça e 
pretendendo aumentar a produtividade na 
fazenda, investiu-se em genética de ponta e 

com uso elevado de tecnologia. 
“Estamos realizando o processo de Ferti-
lização In Vitro (FIV) na fazenda; com isso, 
é possível um ganho genético bem mais rá-
pido do que o comum - produção de cerca 
de 20 bezerros de cada doadora por ano e 
acasalamentos feitos de maneira mais efi-
ciente”, apontou.
Segundo Felício, os objetivos da criação são 
a produção de touros precoces, característi-
cos, que garantam uma progênie padroni-
zada e fêmeas doadoras com elevado po-
tencial genético, morfológico e reprodutivo.
“Para quem quiser começar a criar Senepol 
existem várias formas: comprando touros, 
matrizes, embriões, prenhezes ou bezerros 
- que são as receptoras paridas de um bezer-
ro puro. Acreditamos que o Senepol será a 
revolução da pecuária no Brasil, garantindo 
uma maior produção de carne, maior ren-
dimento e, com isso, maiores lucros ao pe-
cuarista”, finalizou o cooperado.

Margem média do frigorífico cai de 16,2% para 8,6% no acumulado de 2015
A carne bovina está em queda e o prin-
cipal motivo é o consumo, que não tem 
colaborado com o escoamento dos es-
toques este ano. Na tentativa de facilitar 
as vendas, os frigoríficos vêm baixando 
os preços, no entanto, nem esta estratégia 
tem facilitado o cenário.
A cotação do boi casado de animais castra-

dos iniciou o ano em R$8,93 o quilo. De lá 
para cá a queda foi de 8,7%. Foram R$0,78 
a menos por quilo de carne com osso e a 
cotação está em R$8,15 o quilo.
A arroba do boi gordo, no entanto, perma-
neceu firme neste período em R$144,50, 
nas praças paulistas, a prazo.
Assim, houve redução das margens do fri-

gorífico. A margem do Equivalente Scot 
Carcaça, que considera a diferença entre o 
preço pago pela arroba e a receita obtida 
com a venda da carne com osso mais sub-
produtos está em 8,6%. No início do ano a 
margem era de 16,2%. Não estão descarta-
das quedas nos preços nos próximos dias. A 
avaliação é da empresa Scot Consultoria.
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Transgênicos no Brasil aumentam cerca de 4,7%
Foram cultivados 42,2 milhões de hectares 
de culturas transgênicas no Brasil em 2014. 
O número representa um aumento de 4,7% 
em relação ao ano anterior, de acordo com 
dados divulgados pelo Serviço Internacional 
para a Aquisição de Aplicações em Agrobio-
tecnologia (ISAAA). 
O relatório posiciona o Brasil na segunda 
colocação como país com maior utilização 
de biotecnologia. O país está atrás apenas 
dos Estados Unidos (73,1 milhões de há) no 
ranking mundial. Em seguida aparecem Ar-

gentina (24,3 mi/ha), Índia (11,6 mi/ha), Ca-
nadá (11,6 mi/ha) e China (3,9 mi/ha). 
Em todo o mundo, 28 países plantaram 
181,5 milhões de hectares com sementes 
transgênicas, um aumento de mais de seis 
milhões de hectares em relação a 2013. O 
levantamento também revela que os trans-
gênicos são a tecnologia agrícola mais rapi-
damente absorvida na história recente da 
agricultura.
“A área plantada com OGM na última safra 
(2014) é cerca de 100 vezes maior do que a 

Ano Internacional dos Solos deve valorizar a preservação dos recursos naturais
Depois de dedicar o ano de 2014 para a a-
gricultura familiar, a Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e Alimentação 
(FAO) anunciou que 2015 será o Ano Interna-
cional dos Solos (AIS 2015). A iniciativa pre-
tende colocar em evidência o recurso natural 
não renovável e atentar a população para a 
necessidade de maior preservação do solo.
“O assunto é solo, justamente por ser um 
recurso natural, que é a base produtiva 
para a produção de alimentos saudáveis 
e de qualidade. Estamos perdendo os so-
los e precisamos colocar mais atenção na 
preservação dessa base produtiva. A ideia 
é que os produtores tomem consciência do 
que está ocorrendo com os solos e como 
podemos ter boas práticas de preservação”, 

afirma o representante da FAO no Brasil, 
Alan Bojanic.
Segundo Bojanic, a FAO pretende usar o ano 
para melhorar a relação dos produtores com 
os solos, fazendo com que os agricultores 
produzam mais, preservando o recurso natu-
ral. “No ano da Agricultura Familiar demos 
maior importância para a dimensão social, 
agora estamos dando enfoque na dimensão 
ambiental, do recurso e da relação entre 
meios de produção e pessoas. Estamos pen-
sando na necessidade de produzir alimentos 
para o futuro conservando os solos”, diz.
Para o coordenador da Assessoria Interna-
cional do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, Caio França, a agricultura fami-
liar é protagonista na preservação e recu-

grupodepraticasemaguaesolo

ecoosfera

registrada em 1996, primeiro ano em que 
foram cultivados; isso mostra o quanto o agri-
cultor e a sociedade percebe os benefícios e a 
segurança dessa tecnologia”, afirma Anderson 
Galvão, representante do ISAAA no Brasil. 
No Brasil, a taxa de adoção foi de 89,3%, 
considerando soja, milho e algodão, as três 
culturas GM aprovadas comercialmente no 
país. No caso da soja, 93% da área foi plan-
tada com variedades transgênicas, para o 
milho (safras de inverno e verão) a taxa foi 
de 82% e para o algodão, 66%. 

peração do solo, mesmo com áreas de até 
quatro módulos fiscais. “Necessariamente, 
os produtores não podem deixar o solo se 
degradar. Há uma preocupação fundamen-
tal de todos os envolvidos na agricultura fa-
miliar em preservar esse recurso natural. O 
AIS 2015 vai orientar tanto os agricultores 
como os órgãos de governo na preservação 
do solo”, salienta o coordenador.
No Brasil, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) é o órgão 
responsável por difundir o AIS 2015. A pasta 
criou um comitê, unindo Governo Federal e 
sociedade civil para promoverem o assunto. 
Uma série de eventos está sendo planejada 
para o decorrer do ano, como ocorreu com 
a agricultura familiar no ano passado.
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Data de fundação: 25 de março de 1986 - Endereço: Av.Celestino Dayrell, 1.879 
e-mail: coromandel@camda.com.br - telefone:  (34) 3841.1769

Data de fundação: 28 de março de 2014 - Endereço: Rod BR 369, nº 1.158 – km 17
e-mail: cambara@camda.com.br - telefone: (43) 3532-8300   

Data de fundação: 18 de março de 2003 - Endereço: Av. Antonio Veronesi, 805 
e-mail: penapolis@camda.com.br - telefone:  (18) 3654.2010

Data de fundação: 25 de março de 2011 - Endereço: Av. Leocadio de Souza Reis, 27-A
e-mail: quirinopolis@camda.com.br  - telefone:  (64) 3651-5800

Em março comemoramos mais um ano, com muita satisfação e solidez. 
Buscamos atender nossos associados com profissionalismo e confiança, 
levando até eles, o melhor em produtos e experiência na área. A cana-de-
açúcar se mantém como principal cultura na região, porém outros tipos de 
cultivos também vêm ganhando espaço no mercado, contribuindo para 
um resultado gratificante e positivo. Gostaria de agradecer a todos os nos-
sos colaboradores e principalmente aos cooperados pelo sucesso alcan-
çado nesses 12 anos de trajetória!

Gerente: Anibagil José Mendes

“É com imensa satisfação que a filial de Quirinópolis completará em mar-
ço mais um ano na região. Sempre atuando de forma profissional, estamos 
crescendo e sempre conquistando a credibilidade junto aos nossos coope-
rados e fornecedores. Neste mês como forma de reconhecimento vamos 
realizar promoções imperdíveis, venha nos visitar e fazer ótimos negócios. 
Gostaria também de agradecer a confiança de nossos cooperados e o em-
penho de todos os nossos colaboradores”

Gerente: Rafael Fazion Batista

No dia 25 de março de 1986, foi fundada a filial da Camda em Coromandel-
MG, no local que permanece até hoje, cujo objetivo inicial era receber, 
armazenar e comercializar o café dos cooperados e, futuramente atender 
a demanda de insumos agrícolas. Hoje é com muito orgulho que a filial 
de Coromandel, que atravessou diversas fases (sociais, técnicas, políticas 
e financeiras), cumpre com o seu objetivo e com as ótimas estruturas de 
armazenagens de café, loja e escritório vem crescendo e cada vez mais so-
lidificando no setor do agronegócio. Agradecemos muito aos nossos coope-
rados, colaboradores, fornecedores e produtores que são os responsáveis 
pelo sucesso da filial de Coromandel.

Gerente: Renato Oliveira

Nós da filial de Cambará, queremos parabenizá-la pelo seu primeiro ano de 
vida. Nosso objetivo é atender os cooperados da melhor forma possível com 
assistência técnica no campo, produtos de primeira linha e prestação de ser-
viço. A filial de Cambará é a segunda do estado do Paraná; conhecendo este 
potencial regional agrícola  e pecuário, temos como meta buscar novos hori-
zontes e levar sempre a qualidade de gestão administrativa da nossa empresa. 
Sabemos da nossa responsabilidade e comprometimento com nossa diretoria, 
por isso não mediremos esforço para o sucesso desta filial!

Gerente: Juarez Campos de Souza

Filial Penápolis

Filial Quirinópolis

Filial Coromandel

Filial Cambara
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Ocorreu na cidade de Presidente Pudente 
um treinamento técnico de nutrição animal 
referente ao lançamento dos novos produtos 
da linha Minercamda.
Edson de Matos Pessoa (ger. pecuária Cam-
da) e Carlos Alberto Tolentino (ger. neg. 
pecuária Camda) comandaram a ação que 
reuniu parte dos vendedores externos e al-

Treinamento sobre a nova linha de produtos Minercamda acontece em Prudente
guns balconistas das filiais da Camda. “Fare-
mos mais dois treinamentos com este tema 
para, desta forma, conseguir unificar e quali-
ficar todos os nossos colaboradores em rela-
ção a nova linha de produtos Minercamda”, 
disse Edinho.
Na parte técnica, Fernando (Biomart) con-
duziu o restante do treinamento apresentando 

as particularidades dos novos produtos assim 
como tirando as dúvidas dos presentes.
Finalizando a ação, foi entregue aos partici-
pantes o novo catálogo da linha de nutrição 
animal Minercamda.
“O nosso intuito é sempre inovar e buscar 
novas tecnologias para agregar valores ao 
nosso produto”, encerrou Cacá.

S
o
r
t
e
io
s04/03/2015 - Filial de Campo Grande/MS, às 17h30

04/04/2015 - Filial loja Matriz, às 11h 
04/05/2015 - Filial de Presidente Prudente/SP, às 17h30
05/06/2015 - Filial de São José do Rio Preto/SP, às 17h30
04/07/2015 - Filial de Três Lagoas, às 11h;
04/08/2015 - Filial de Iturama/MG, às 17h30 
04/09/2015 - Filial de Quirinópolis/GO, às 17h30
05/10/2015 - Filial de Assis/SP, às 17h30
04/11/2015 - Filial de Coromandel/MG, às 17h30 
04/12/2015 - Filial de Dourados/MS, às 17h30
04/01/2016 - Filial de Lins/SP, às 17h30
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Ocorreu no dia 4 de fevereiro o primeiro sorteio da promoção Cooper Festa de Prêmios na filial de Araçatuba.
Na ocasião, inúmeros cooperados estiveram presentes assim como a imprensa local para acompanhar o sorteio que foi auditado pela em-
presa Polypromo, através do profissional Ivaldo dos Santos.

A diretoria executiva da Camda – Osvaldo Kunio Matsuda, Waldomiro Teixeira de Carvalho Jr. e Gumercindo Fernandes da Silva – além 
do diretor financeiro Antonio Avelino dos Santos também esteve presente neste importante evento onde foi retirado o cupom do primeiro 
cooperado contemplado com a pick-up. Ao todo foram cerca de 113 mil cupons gerados somente no mês de janeiro. “Esta grandiosa pro-
moção foi elaborada para contemplar nossos mais de 16.200 cooperados neste marco importantíssimo que a cooperativa irá alcançar em 
2015, ou seja, os 50 anos de progresso e desenvolvimento da Camda”, disse Osvaldo Kunio Matsuda, diretor presidente da Camda.

Após a movimentação de todos os cupons, um associado foi então o sorteado: Antonio Ismael Vergilio, cooperado da filial de Adamantina.
“Ficamos muito satisfeitos com a dimensão que esta promoção tem atingido junto aos nossos cooperados. Estamos somente iniciando um 
projeto que com certeza terão novas edições ao longo dos anos. Desde já agradecemos a confiança depositada em nossa cooperativa 
Camda e esperamos comemorar com todos nossos associados muitos anos de avanço no agronegócio brasileiro”, finalizou Waldomiro 
Teixeira de Carvalho Jr., diretor superintendente da Camda.

Cooper Festa de Prêmios realiza o primeiro sorteio e entrega de carro
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Sendo assim, logo dia 7 de fevereiro ocorreu a entrega do 1º utilitário na cidade de Adamantina.
Desta forma, após uma grandiosa carreata promovida na cidade sede da Camda, o contemplado aguardava ansioso a chegada do prêmio 
na loja matriz da cooperativa.

“Me sinto lisonjeado em estrear a campanha sendo um cooperado de Adamantina. Isso me incentiva e muito a continuar participando desta 
grandiosa campanha que a Camda está promovendo. Muito obrigado”, pontuou o associado Ismael Vergílio ao receber das mãos do diretor 
superintendente da Camda, Waldomiro Teixeira de Carvalho Jr., as chaves da pick-up.
A imprensa seguiu a entrega do prêmio que finalizou com uma queima de fogos.
“Estamos somente começando a campanha e nosso intuito é continuar ao longo do ano presenteando nossos cooperados que são àqueles 
que mantêm acessa a bandeira do cooperativismo na Camda”, finalizou Waldomiro.
Cooper Festa de Prêmios - Serão sorteados 12 utilitários (um a cada mês) aos cooperados que efetuarem compras de produtos vete-
rinários, lubrificantes, utilidades, nutrição animal, insumos e defensivos agrícolas ou realizarem análises de solo, bromatológica e foliar no 
período de 5 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Estes terão direitos a cupons que estão relacionados a determinados valores e critérios 
explícitos no regulamento da campanha. 
Para participar, o cooperado interessado em concorrer aos prêmios da presente promoção, deverá realizar um cadastro prévio e único nos 
postos de cadastramento disponíveis nas lojas da Camda ou no hotsite da campanha promocional, através do site www.camda.com.br, 
informando seus dados pessoais ou cadastrais (nome ou razão social, endereço, CPF/MF, RG ou CNPJ/MF, telefone, e-mail, cidade, Estado 
e CEP) e responder a pergunta da promoção “Qual Cooperativa faz 50 anos em 2015?”.
Os sorteios ocorrerão todos os meses e as apurações dos contemplados serão realizadas na presença dos diretores e funcionários da Camda, 
com livre e gratuito acesso aos interessados em assistirem as referidas apurações. 
Para mais informações acesse o regulamento disponível em nosso site e em nossas lojas. Cooper Festa de Prêmios: comemore e participe. 
A festa é de todos nós!
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Dia de campo sobre cana

A filial de Cambará realizou em parceria com a Ihara uma palestra técnica sobre praga de solo, através do consultor de desenvolvimento, 
Rodrigo Naime.  Cerca de 100 pessoas do segmento de cana participaram da ação. “Nosso objetivo foi levar conhecimento técnico e di-
vulgar nossa marca Camda aos novos cooperados”, finalizou o gerente da filial. 

Por iniciativa dos colaboradores da Camda 
foi realizado na propriedade do coope-
rado Arariba Alves Ferreira no município 
de Nhandeara, um dia de campo visando 
mostrar as novas tecnologias de adubação 
e cultivo para aumento de produtividade e 
longevidade do canavial.

Na ocasião os cooperados observaram a 
biofábrica de Microgeo, bem como a expli-
cação técnica proferida pelo Edson - que é 
o responsável pela montagem e funciona-
mento da mesma. Após a apresentação os 
integrantes foram ao campo verificar in loco 
os resultados dos produtos apresentados.

Todas as técnicas foram aplicadas nas va-
riedades de cana-de-açúcar antigas (5453, 
3250, 7515, 5536) e nas novas (6928, 759, 
7570) cujos resultados foram considerados 
muito bons pelos participantes - mesmo 
porque as variedades novas foram plantas 
no final do mês de julho de 2014.

Praga de solo é tema de palestra em Cambará
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Ótimas Ofertas

ATENÇÃO COOPERADOS!!!
Agora a Camda comercializa também toda linha de pneus! Visite uma de nossas 
filiais e confira

Frutos precoce, variedades sem se-
mentes, produz clima quente e frio. 
Tratar com Thales pelo fone (18) 
3623.7344 / 99744.5050 ou thfa-
gundes@terra.com.br – Araçatuba/SP

Mucuna Aná - Tratar com Clair 
Zerbini pelo fone (18) 3522.1552/ 
(18) 99762.1788 – Adamantina/SP

Pneus

Mudas - Lichias importadas

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 touro - 5 touros de 22m, Nelore PO, já controlados, aguardando o registro. Tratar com João pelo fone (14) 99877.1101 – Lins/SP
Venda de burro - porte pequeno, branco e cinza bem pintado, cruzamento de égua Appaloosa x jumento, um dos olhos é azul, tem 4 anos, bem adestrado para lida e passeio. Tratar com Jeferson 
pelo fone (14) 98115.8709 – Lins/SP

Venda - uma abanadeira de café; valor R$ 1.500. Tratar com Milton Bombarda pelo fone (17) 3266.5096 / 99774.2099
Venda - um caminhão Mercedes Benz - Modelo Axor 2831 - 6x4 - ano 2007; um caminhão Mercedes Benz - Modelo Axor 2831 - 6x4 - ano 2006; duas carrocerias para cana picada; duas car-
rocerias para cana inteira; uma julieta para cana inteira - ano 1995 – Tectran; uma julieta para cana inteira - ano 1993 – FNV; duas julietas para cana picada - ano 2001 – Megatec; um ônibus 
Mercedes Benz 1113 - 01 Eixo - ano 1986 - Motor OM352;  uma carregadeira John Deer 6300 - ano 2000 - Implemento Santal e uma carregadeira John Deer 6415 - ano 2006 - Implemento Santal. 
Tratar com Pedro/Fernando pelo fone (18) 3371.3913 / 99733.8501 / 99621.8558 – Assis/SP
Venda - 2 silos para café em grão Jocar capacidade 2.500kg – composto com ventoinha e tubulações; 1 bateria de moinho motor 15CV Jocar composta por arrastadores, elevadores e chave de 
partida. Tratar com Alexandra ou Celso pelo fone (14) 3572.2341 / 99766.8652 / 99767.9058 – Pirajuí/SP
Compra - pulverizador comum de 2000L - barra curta para aplicação em eucalipto. Tratar com Ari Feltrin pelo fone (14) 3581.1153 – Pongai/SP
Venda - vagão Casele total mix 35E, com balança eletrônica, ano 2010, em bom estado de conservação. Tratar com Marcos pelo fone (14) 99756.5570 – Nova Andradina/SP
Venda - 2 silos para café em grão Jocar capacidade 2.500kg – composto com ventoinha e tubulações; 1 bateria de moinho motor 15CV Jocar composta por arrastadores, elevadores e chave de 
partida. Tratar com Alexandra ou Celso pelo fone (14) 3572.2341 / 99766.8652 / 997679058 – Pirajuí/SP
Venda ou aluga - marca de café “CAFÉ DOLCE FATTO” com registro há mais de 10 anos. Tratar com Costa Rica Ind. e Com.de Café Ltda com Alexandra pelo fone (14) 3572.2341 – Pirajuí/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

Propriedades
Venda - propriedade rural em Iguatemi/MS, área com 121 HA a 40Km da cidade de Naviraí/MS com: 7 alqueire de eucalipto plantado sendo que 3,5 alqueire é de Citriodora, 6 alqueire de 
Mandioca e 37 alqueire de Pasto. Possui 1 casa de alvenaria e 1 casa de madeira. Tratar com Osvaldo Alves pelo fone (67) 9977.1183
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MARÇO - 2015

Sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: Av. Costa e Silva, nº 332 – Campo Grande/MS
Informações: (67)3345.4600 – filial Campo Grande
Data: 4

Curso de inseminação artificial
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 19 a 21

XIII Simpósio da Cultura de Feijão
Local: Teatro UNIMEP - Piracicaba/SP
Informações: www.fealq.org.br
Data: de 3 a 5

Fenicafe 2015
Local: Pica Pau Country Club – Araguari/MG
Informações: www.fenicafe.com.br
Data: de 3 a 5

Show Safra 2015
Local: Centro Tecnológico Fundação Rio Verde - Lucas do Rio Verde/MT 
Informações: www.showsafrabr163.com.br/
Data: de 24 a 27

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

10 -
11 -
12 -
12 -
12 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
16 -
17 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
24 -
25 -
25 -
26 -
27 -
27 -
27 -
28 -
29 -
29 -
29 -
29 -
29 -
30 -
30 -
31 -
31 -

NOME
JEFFERSON E DOS SANTOS PEREIRA .........................
VANDERSON DA SILVA VICENTE ..................................
SEBASTIAO DE J DOS S PEDROSO .................................
MARIA DE LIMA RODRIGUES .........................................
PATRICIA SANCHES .........................................................
FRANCIELE SICHIERI DA SILVA ..............................
ELIVELTON DA SILVA .......................................................
ANTONIO JOAO FERREIRA ........................................
ANA MARIA DOS SANTOS BRUNO ..........................
JANINE BRAS GONCALVES .................................
SIMONE ALVES DA SILVA ...........................................
VERIDIANA CABRERA TAGLIARI ...........................
JOSE MESSIAS DOS SANTOS ...............................................
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ..............................
ILDEMAN SILVA DE JESUS ............................................
ANA CAROLINA ZAFRA HAIDAR ....................................
ORLANDO PIARDI .....................................................
MARCOS FERNANDES DIAS .....................................
CARLA DOS SANTOS BOSCO .....................................
TASSIANE ROCHA DUTRA ..............................................
STELA MARTINELI GLOLA .............................................
SIDNEI EDUARDO SANCHES .......................................
ANTONIO CESAR BAPTISTA ...........................
VALDEMIR GOMES CARDOSO .....................
EDUARDO A DE OLIVEIRA FREITAS ......................
KLEBER JUNIOR DE OLIVEIRA ..................................
JOSE FERNANDO VIEIRA ..............................................
BRUNA NOELI BOAVENTURA .......................................
ANTONIO MARCOS F DOS SANTOS ........................
GUILHERME CHUMAN TRONCON ...........................
WILSON BONFIM RITTIS CORREIA .........
VITOR HUGO DA ROCHA SANTANA .......................
SIMONE SILVA DE ALMEIDA ...............................
VALDIR VALLE .................................................................
MARCIA INEZ DE SOUZA ...................................................
DIEGO RODRIGUES ............................................
CLEBER ERNANE PEREIRA BORGES ....................
GIELES MARIA DOS SANTOS ...................................
JAIR BENTO VIDAL ..................................................
MARCELO ROSA DUARTE ..................................
LUCIANE PACHECO TURINI ...................................
THIAGO DOS SANTOS FRANCESCHINI .........................
ROZILDA DELIDIA BATISTA ..............................................
MARCIO DOS SANTOS GONCALES ..............
NATALINO VITOR DE ARAUJO ...............
MARCOS DA SILVA .........................................................
MARCELO JANES .............................................................
JOSE CLARISMAR BENTO ............................................
JOAO ALBERTO CEFALO ..............................................
VINICIUS ELIAS SARACENI .............................................
JOAO EDUARDO LOPES CASTILHOS .............................
MARCIO FERREIRA DE LIMA ......................................
FILIPE ALVARES BARBOSA .........................................
DAVID MORAES DE AGUIAR POMPEO ..........
ARNALDO CESAR MAZZINI BUFON ........................
SERGIO REINALDO GERBONI ........................................
ANDERSON SILVA ZULIANI ............................................
NATANAEL MATHEUS DE C JUNIOR .........................
MAURO MASSAHARU NAKANO  ........................................

FILIAIS
PRUDENTE

LENCOIS
LAVINIA
MATRIZ
MATRIZ

TRÊS LAGOAS
LAVINIA

LOGÍSTICA
PACAEMBU

QUIRINOPOLIS
PRUDENTE

BATAGUASSU
ASSIS

CONSELHO
ITURAMA

MATRIZ
LOGÍSTICA
PACAEMBU
CAMBARÁ

MATRIZ
SANTA FÉ
ITURAMA

JUNQUEIROPOLIS
CLUBE DE CAMPO

TRÊS LAGOAS
PARANAIBA

ITURAMA
LENCOIS

LOGÍSTICA
LOGÍSTICA

FABRICA ANDRADINA
LONDRINA

QUIRINOPOLIS
MATRIZ

RIBAS
AQUIDAUANA
QUIRINOPOLIS

PARANAIBA
ARAÇATUBA

COROMANDEL
ARAÇATUBA

MATRIZ
COXIM

JUNQUEIROPOLIS
FABRICA ANDRADINA

LAVINIA
MATRIZ

RIOPRETO
SANTA FE

LAVINIA
MATRIZ

LOGÍSTICA
LOGÍSTICA

CAMPO GRANDE
PACAEMBU

MATRIZ
MATRIZ

LOGÍSTICA
LINS

- ANIVERSARIANTES -

MARÇO/2015
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Cooperado 

Moacyr Batista da Silva - natural de Rinópo-
lis, Estado de São Paulo - nasceu no dia 1º 
de junho de 1931. Sua família era ligada a 
agropecuária, onde seus pais – Francisco 
Nascimento da Silva e Maria Carmela da Sil-

va – repassaram este dom também a Moacyr. 
“Minha essência foi a pecuária, mas de ime-
diato procurei outras vertentes”, recorda.
Sendo assim, o rumo que seguiu foi o 
bancário e esta profissão lhe rendeu inú-
meras mudanças: São Paulo, Campinas, 
Piedade e Vitória foram alguns dos locais no 
qual residiu por conta das transferências de 
agência.
Desta forma, no ano de 1984, sua raiz veio 
a aflorar e Moacyr passou então a exercer 
a pecuária com mais afinco. “Acreditei que 
havia chegado o momento certo para inves-
tir nesse manejo”, disse.
Com isso, a necessidade em adquirir produ-
tos relacionados à atividade desenvolvida 
levou Moacyr a procurar empresas especia-

O cooperado Moacyr Batista da Silva é casado com Alzira e possui 3 filhos: Moacyr Jr., Mariangela e Douglas

Valdir Vieira de Araujo nasceu no dia 15 de 
janeiro de 1939 no município de Exu, Es-
tado de Pernambuco.
De uma família simples e muito batalhado-
ra, sempre buscavam uma melhora na quali-
dade de vida. Sendo assim, aos 8 anos de 
idade, mudaram-se para Mirandópolis, Esta-
do de São Paulo. “Naquela época vivíamos 
atrás de uma vida mais digna. Arriscamos 
para ter uma oportunidade de emprego me-
lhor”, recorda.
Desta forma, sua primeira ocupação foi na 
agricultura, na fazenda Cachoeira, onde li-
dava com as culturas de algodão, milho e 
feijão. Por 6 anos se manteve nessa profissão 
e ao completar 20 anos, mudou-se para 
Lavínia.
“Na época consegui um trabalho na fazenda 
Floresta como fiscal de turma nas culturas 
de café, arroz, feijão e milho e fiquei por 30 
anos neste emprego. Depois, prestei serviço 
como servente de pedreiro por um tempo e 
posteriormente, então, passei a ser zelador 
de um silo existente na cidade”, relatou.
Sua trajetória junto a Camda começou neste 
silo, quando este passou a ser administrado 
pela cooperativa e Valdir continuou no lo-

Funcionário 

cal, executando o mesmo trabalho - isso 
ocorreu em 1º de abril de 2001.“Estou aqui 
desde o começo e pretendo continuar por 
muitos e muitos anos como porteiro.”
Nesta função, Valdir é responsável por zelar 
pela unidade, limpeza externa, abrir e fechar 
o portão, preparar o café e chá para todos os 
funcionários e cooperados de Lavínia. “Me 
sinto muito bem aqui e cuido como se fosse 
a minha casa”, disse.
Neste ano este dedicado funcionário comple-
tou 14 anos de serviços prestados à Camda.
“Esta é a melhor firma que já trabalhei. Des-
de que estou aqui, só vi a Camda crescendo; 
não tenho o que reclamar”, falou.
“Sou muito grato à oportunidade que a Cam-

O colaborador Valdir Vieira de Araujo – que completou 14 anos de empresa – tem 7 filhos: Sonia, Sueli,
 Valderci, Cleuza, Aparecida, Mirian e Valcir

lizadas no ramo. E esta procura lhe levou até 
a Camda. “Meus vizinhos de propriedade 
expuseram as vantagens e benefícios em ser 
associado. Recebia  visita de um técnico da 
cooperativa que me apresentou a Camda. 
Logo me tornei também um cooperado” – 
isso foi em 10 de agosto de 1981 (sua matrícu-
la é de nº 3.700).
Atualmente ele se dedica inteiramente à 
pecuária e enaltece a parceria existente com 
a Camda. “São muitos anos envolvido neste 
ramo e sempre com o excelente atendimento 
da cooperativa. Na minha visão, esta é uma 
empresa excelente e com grande propensão 
ao crescimento ainda maior”, finalizou.
Nós do informativo Camda agradecemos a 
confiança, Moacyr.

da me proporcionou e mesmo com meus 76 
anos pretendo continuar firme e forte aqui”, 
finalizou.

www.camda.com.br

Sempre prestigiando
nossa gente


