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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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5 de maio - Dia Mundial do Campo
No Brasil, um dos destaques desta data é a 
necessidade de destinação ambientalmente 
correta de embalagens de agrotóxicos.
O campo é considerado o mais vasto bioma 
terrestre, responsável por abranger, aproxi-
madamente, 24% da superfície dos con-
tinentes, o que representa cerca de 46 mi-
lhões de km². Em definição, trata-se de uma 
vegetação formada por herbáceas, ou seja, 
plantas de pequeno porte, de vida média de 
um ano que acabam por não desenvolverem 
caules muito rígidos. Localizam-se, geral-
mente, em regiões temperadas, com verões 
quentes e invernos frios.
A atividade que singulariza o desenvolvi-
mento do homem sobre o campo e, conse-

quentemente, a importância de preservação 
é a agricultura. Desde o estabelecimento das 
famílias em aldeias, ainda em eras remotas, 
o processo agrícola tomou conta do dia a 
dia e implicou a divisão de trabalho dentro 
da família. Portanto, foi fundamental à so-
brevivência do homem pré-histórico e con-
tinua indispensável atualmente.
No mundo, a data 5 de maio é instituída 
como mecanismo que visa conferir à devi-
da importância a este sistema vital à sobre-
vivência humana, animal e vegetal.
A Camda aproveita para parabenizar as ins-
tituições que contribuem com ações efeti-
vas com a intenção de manter o homem no 
meio rural com sustentabilidade e respeito 

ao meio ambiente, cuidando do nosso solo 
e ajudando os agricultores familiares a pro-
duzirem com maior rentabilidade, trazendo 
dignidade para suas famílias.

22 de maio -  Dia do Apicultor
Data escolhida por ser dia da Santa Rita de 
Cássia, padroeira dos apicultores, no dia 22 de 
maio é comemorado no Brasil o Dia do Apicul-
tor. Produto que tem crescido em produção e 
exportação, o mel é hoje responsável por uma 
cadeia produtiva diversificada que envolve 
todo país. Com mais de 350 mil apicultores, 
além de 450 mil ocupações no campo e 16 mil 
empregos diretos no setor industrial, a apicul-
tura vem crescendo dentro e fora do Brasil.
Com o sistema de caixilhos removíveis, fei-
tos de madeira e onde as abelhas constroem 
os favos, o apicultor pode acompanhar o tra-
balho das abelhas e protegê-las contra doen-
ças ou inimigos.
O mel é produzido a partir das flores existentes 
ao redor da colmeia. Na colmeia, o néctar tra-

zido pelas abelhas campeiras vai ser transfor-
mado em mel, com um sabor e características 
especiais de acordo com as flores visitadas.

A apicultura tem alguns objetivos principais: 
produção de mel, de geleia real, de cera, de 
rainhas novas para as colmeias, de própolis. 

sensibilizambiente

sensibilizambiente
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Maio é mês de vacinação
O Ministério da Agricultura  estabelece o calendário nacional de vacinação da febre aftosa, buscando os períodos adequados para cada 
estado. Para as outras vacinas, os calendários são estipulados conforme as secretarias estaduais de agricultura, nas unidades da federação. 
O ato de vacinação é uma prática que, embora simples, requer cuidados e o conhecimento necessário para a correta aplicação e evitar 
prejuízos aos produtores e danos aos animais:
1. Revisar as instalações para o bom andamento e segurança da vacinação;
2. Adquirir as vacinas de revendedores confiáveis e em quantidade compatível com o número de animais a ser vacinados;
3. Manter rigoroso controle do acondicionamento das vacinas, mantendo em geladeira na temperatura entre 2 e 8 ºC ou em caixas térmi-
cas com duas partes de gelo para uma de vacina. É muito importante a conservação adequada, pois tanto o congelamento quanto o calor 
anulam a eficiência da vacina;
4. Manter a seringa dentro da caixa térmica mesmo nos pequenos intervalos entre as aplicações;
5. Evitar deixar os animais presos por períodos prolongados;
6. Disponibilizar aos animais fácil acesso a água e alimentos após a vacinação;
7. Evitar estressar e maltratar os animais, o que pode causar prejuízos (abortos, traumatismos etc) e prejudicar a resposta imunológica à 
vacinação; 
8. A dose a ser aplicada em cada animal deve ser aquela indicada no rótulo do frasco de vacina. Uma dosagem menor do que a indicada 
pelo fabricante não proporcionará proteção desejada;
9. Devem ser utilizadas agulhas de tamanho adequado, limpas e com bom estado de conservação. Agulhas de calibre muito grosso podem 
provocar refluxo de vacina e reduzir a quantidade aplicada;
10.  As vias de aplicação devem ser observadas no rótulo ou na bula das vacinas; 
11. Zelar pela limpeza e assepsia dos equipamentos e instrumentais utilizados na vacinação;
12. Verificar a adequada contenção dos animais, preservando sua integridade e da equipe de vacinação e evitando riscos desnecessários;
13.  Não aplicar a vacina em partes impróprias e/ou sujas do corpo do animal;
14.  Utilize uma agulha só para retirar a vacina do frasco, minimizando a contaminação do conteúdo do frasco com a agulha que teve 
contato com o animal;
15.  Trocar a agulha a cada lote de 10 animais vacinados, substituindo por uma limpa e em bom estado, descartando agulhas desgastadas 
e/ou tortas, lavando e desinfetando agulhas em condições de ser reutilizadas;
16.  A resposta imunológica dos animais a aplicações de vacinas não é imediata e seus efeitos somente aparecem depois de alguns dias. 
Assim, animais vacinados recentemente ainda podem apresentar a doença, pois já poderiam estar infectados quando vacinados; 
17.  Os animais sadios e bem nutridos têm melhor resposta imunológica às vacinas do que os doentes ou mal alimentados.

fotografodigital
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Data de fundação: 23 de abril de 2004 - Endereço: Av. Papa João Paulo II, 810 
e-mail: lencois@camda.com.br - telefone: (14) 3269.6200

Data de fundação: 4 de maio de 1978 - Endereço: Rua Presidente Kennedy, 774 
e-mail: pacaembu@camda.com.br - telefone: (18) 3862.9030

Data de fundação: 5 de abril de 1991 - Endereço: Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, km 588 
e-mail: campoexperimental@camda.com.br - telefone: (18) 3502.3042  

Data de fundação: 25 de abril de 1996 - Endereço: Av. Governador Mario Covas, 2.800 
e-mail: aracatuba@camda.com.br - telefone: (18) 3636.3350

A Fazenda Experimental foi fundada com a finalidade de oferecer ao coo-
perado total suporte em mudas de qualidade, melhor preço e melhoramen-
to de espécie. Hoje oferecendo mais de 100 espécies nativas, eucalipto, 
mogno e todas as variedades de café credenciados e certificados, contan-
do com assistência técnica em mudas, no local. Vendo a necessidade do 
cooperado, a fazenda conta com amplo setor Agrícola e Agropecuária 
com cursos de capacitação, onde o cooperado pode ser beneficiado.
Nesses 50 anos de Camda, a fazenda Experimental fornece total amparo 
ao associado, onde pode contar com confiança na qualidade e tecnologia 
de nossos serviços.

Responsável: Carlos Renato Guandalini

Ao completar 19 anos de história, nós da filial de Araçatuba buscamos 
todos os anos nos reinventar e nos aprimorar para que nossos coopera-
dos alcancem o máximo de suas necessidades sanadas. Com coerência 
e determinação buscamos crescimento das nossas atividades para assim 
obtermos êxito em nossos resultados. Finalmente gostaria de agradecer e 
atribuir o nosso sucesso aos nossos esforçados colaboradores e aos nossos 
cooperados.

Gerente: Jair Bento Vidal

Neste mês de abril, a filial de Lençóis Paulista comemorou 11 anos de 
vitórias.
Ampliando horizontes e tendo a cana-de-açúcar como cultura predomi-
nante, a equipe técnica está capacitada ao atendimento às demais culturas 
como soja, milho,sorgo. 
Destaca-se por possuir um amplo estoque, grande agilidade nas entregas e 
no perfeito apoio técnico ao produtor agrícola. Neste dia, nós da equipe de 
Lençóis Paulista, gostaríamos de agradecer a relação de confiança existente 
entre a Camda, parceiros e cooperados, bem como o apoio irrestrito, que 
recebemos de nossa diretoria.

Gerente: André Ustulim

A filial de Pacaembu está completando mais um ano de vida e é uma honra 
sermos eleitos pra prestar este serviço que exige responsabilidade e credibili-
dade. Temos orgulho pela relação de confiança que conseguimos estabelecer 
e estamos abertos para todo e qualquer tipo de sugestão para que possamos 
melhorar o serviço prestado.
Esta proposta de qualidade não seria possível de ser implementada sem a 
valiosa colaboração que você, nosso cooperado, sempre nos ofereceu, e que 
nossos caminhos continuem a se cruzar e nos leve sempre a um mundo de 
paz e esperança.

Gerente: Pedro Ranieri

Filial Campo Experimental

Filial Araçatuba

Filial Lençois Paulista

Filial Pacaembu



00
5

Filiais_

Data de fundação: 23 de maio de 2005 - Endereço: Av. Navarro de Andrade, 31 
e-mail: santafe@camda.com.br - telefone: (17) 3641.9080

Data de fundação: 30 de maio de 2001 - Endereço: Av. Costa e Silva, 332 
e-mail: campogrande@camda.com.br - telefone: (67) 3345.4600

Data de fundação: 5 de maio de 1965 - Endereço: Rua Chujiro Matsuda, 25 
e-mail: lojamatriz@camda.com.br - telefone: (18) 3502.3200

Data de fundação: 27 de maio de 1987 - Endereço: Rua Floriano Peixoto, 201 
e-mail: assis@camda.com.br - telefone: (18) 3302.2366

Em abril a Camda completou 50 anos e agora a loja matriz alcançou o 
mesmo marco em maio. Ao longo dos anos nossa equipe busca atender 
cada dia melhor o cooperado, disponibilizando novos produtos e tecnolo-
gias ao homem do campo. Para comemorar esta importante data prepara-
mos inúmeras promoções e diante disso convidamos vocês, associados, a 
visitar nossa unidade neste mês de maio. Nosso intuito é beneficiar a todos 
aqueles que nos auxiliaram a chegar no cinquentenário da loja matriz.

Gerente: Luiz Augusto Amigo Gimenes

Em maio de 2015 é com grande estilo que a Camda comemora 28 anos da 
filial de Assis. A comemoração chega em dose dupla, com  seus 50 anos de 
fundação e tudo isso foi possível, devido a credibilidade e profissionalismo 
que conquistamos a cada ano, junto aos cooperados e colaboradores. Não 
podemos esquecer das grandes promoções que estão sendo realizadas ao 
longo desse ano. Parabéns e nossos sinceros agradecimentos a todos que 
participaram de mais um ano de sucesso, conquistas e grandes realiza-
ções. Que venham novos desafios e estaremos sempre juntos trabalhando, 
se dedicando e alcançando nossas metas e objetivos.

Gerente: Edinelson H.Tavanti 

A filial de Santa Fé do Sul completa 10 anos de atividade em nossa cidade 
e região. Gostaríamos de agradecer e parabenizar a todos os cooperados 
e colaboradores que participam direto e indiretamente do nosso sucesso. 
Estamos sempre buscando aprimorar ainda mais nossos conhecimentos para 
melhor servi-los e atende-los distribuindo conhecimento dos nossos profis-
sionais a todos os cooperados dos diversos seguimentos e contamos com 
todos vocês para o nosso crescimento profissional ano após ano. 

Gerente: Carlucio Fedossi

A filial de Campo Grande está atuando há 15 anos na região, bem como 
municípios adjacentes, atendendo e dando assistência há mais de 1.100 coo-
perados. Nos próximos dias, será inaugurada a nova loja, na saída para Co-
xim, com mais de 5.000 m² de área construída, numa área total de 30.000 m, 
sendo constituída assim a maior loja agropecuária do estado de Mato Grosso 
do Sul, com grande estacionamento, auditório para treinamentos e palestras e 
ampla área social para confraternizações. 

Gerente: Alexandre Krabbe

Filial Loja Adamantina 

Filial Assis

Filial Santa Fé do Sul

Filial Campo Grande
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O segundo sorteio da promoção Cooper Festa 
de Prêmios ocorreu no dia 4 de março na filial 
Camda de Campo Grande.
A ação reuniu um grande número de pessoas 
- entre cooperados, convidados, colaboradores 
e imprensa - que acompanhou de perto todo o 
procedimento para a realização do sorteio.
Na ocasião, Osvaldo Kunio Matsuda (dir. presi-
dente Camda) e Waldomiro Teixeira de Carva-
lho Jr (dir. superintendente Camda), assim como 
Maurício Cyrino (ger. neg. pecuária Camda MS) 
e Alexandre Krabbe (ger. filial Campo Grande) 
conduziram a cerimônia de abertura do evento 
onde foi retirado o cupom do segundo coo-
perado contemplado com a pick-up.
Segundo a empresa Polypromo – auditora da 
campanha – ao todo foram cerca de 97.200 

2º sorteio Cooper Festa de Prêmios contempla cooperado de Penápolis 
cupons gerados no mês de fevereiro.
“O ano de 2015 será ainda mais especial para 
a Camda, pois iremos completar 50 anos. E esta 
promoção que caminha junto ao ‘jubileu de 
ouro’ da cooperativa é totalmente direcionada 
a vocês, nossos associados, que acompanham 
o progresso e desenvolvimento da Camda”, 
pontuou Osvaldo Matsuda.
Após a movimentação dos cupons, um associa-
do foi convidado a retirar o bilhete premiado e 
o sorteado foi o cooperado Gilberto Lopes Gar-
cia, da filial de Penapolis.
Desta maneira, no dia 19 de março ocorreu a 
entrega do 2º utilitário na cidade de Penápolis. 
Desta forma, após uma grandiosa carreata pro-
movida pelas ruas da cidade, o contemplado 
aguardava a chegada do prêmio na filial da 

cooperativa.
“Fiquei muito contente em ser um dos coopera-
dos premiados nesta campanha. Só tenho que 
agradecer a Camda”, disse o associado Gilberto 
Lopes Garcia ao receber das mãos dos diretores 
da Camda Osvaldo Kunio Matsuda (presidente) 
e Gumercindo Fernandes da Silva (secretário) 
as chaves da pick-up.
A finalização do evento contou com queima de 
fogos e um show sertanejo.
“Este é somente o segundo carro desta gran-
diosa campanha que irá se estender até o 
final de 2015. Neste ano queremos come-
morar com nossos cooperados este marco 
histórico para a Camda - que é completar 
50 anos. A festa é de todos nós”, finalizou 
Osvaldo, diretor presidente.

Buscando intensificar sua marca e se fazer 
presente no mercado, a Camda firmou mais 
uma parceria de sucesso. 
Juntamente com a Associação Novilho Pre-
coce MS e seu presidente também asso-
ciado da Camda, Carlos Vanderlei Furlan, 
realizou-se um evento na sede nova da filial 
Camda de Campo Grande visando a gra-
dativa ascensão no mercado da pecuária 
e o bom momento dessa atividade para os 
produtores.
A Associação Novilho Precoce MS repassou 
no último ano um incentivo médio a mais 
por animal precoce abatido de R$2,85 /@, 
o que gera uma expressiva diferença nos ga-
nhos ao final do abate.
“Com o intuito de proporcionar aos seus as-
sociados melhores condições de negociação 
de seus produtos, mediante parcerias com 
frigoríficos, supermercados e distribuidores 
e com o compromisso de oferecer produ-
tos de qualidade e regularidade, a Novilho 
Precoce MS viu na cooperativa Camda uma 
excelente oportunidade em seu negócio, 
devido a sua gama de produtos diversifica-
dos, capaz de atender os produtores rurais 
em todos os setores de suas atividades, com 

Camda firma parceria no setor pecuário
os melhores preços e qualidade”, pontuou Maurício Cyrino, gerente de negócios pecuária 
Camda MS. “Certos de que essa parceria será um grande sucesso, esperamos que o ano de 
2015 renda bons e produtivos frutos”, finalizou.
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Ocorreu no dia 6 de abril o terceiro sorteio 
da promoção Cooper Festa de Prêmios na 
loja matriz da Camda em Adamantina.
Na ocasião, inúmeros cooperados estiveram 
presentes ao evento assim como a imprensa 
local para acompanhar o sorteio auditado 
pela empresa Polypromo.
A diretoria executiva da Camda – através de 
Waldomiro Teixeira de Carvalho Jr. e Gu-
mercindo Fernandes da Silva – assim como 
Laercio Vechiatto (dir. vendas e marketing 
Camda) também esteve presente neste im-
portante evento onde foi retirado o cupom 
do terceiro cooperado contemplado com 
a pick-up da promoção Camda. Ao todo 
foram 147.115 cupons gerados durante o 
mês de março (a maior quantia até o mo-
mento). “Este é um sorteio especial, pois 
no dia 4 de abril completamos 50 anos de 
fundação da Camda. Tudo se iniciou aqui, 
em Adamantina, neste local onde estamos 
agora. É gratificante compartilhar com cada 
um dos nossos associados este momento 
único para cooperativa”, disse Gumercindo, 

Saiu também o 3º ganhador da promoção Cooper Festa da Camda 
diretor secretário da Camda.
Com grande expectativa e após a movimen-
tação de todos os cupons, um associado foi 
então o sorteado: Walter Artioli, cooperado 
da filial de Macatuba.
“O ano de 2015 ficará marcado na história 
da Camda pelo cinquentenário e também 
por esta grandiosa campanha que a direto-
ria preparou com toda dedicação aos nossos 
cooperados. Mais uma vez agradecemos a 
confiança depositada em nossa cooperativa 
Camda e esperamos comemorar mais 50 
anos de avanço no agronegócio brasileiro”, 
finalizou Waldomiro Teixeira de Carvalho 
Jr., diretor superintendente da Camda.
Cooper Festa de Prêmios - No mês de abril 
a Camda completou 50 anos e diante deste 
marco, a cooperativa decidiu realizar uma 
grandiosa campanha durante todo o ano de 
2015: Cooper Festa de Prêmios.
Restam outros 9 utilitários (um a cada mês) 
aos cooperados que efetuarem compras de 
produtos veterinários, lubrificantes, utili-
dades, nutrição animal, insumos e defensi-

vos agrícolas ou realizarem análises de solo, 
bromatológica até 31 de dezembro de 2015. 
Estes terão direitos a cupons que estão rela-
cionados 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 
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 re-
sponder a pergunta da promoção “Qual Co-
operativa faz 50 anos em 2015?”.
Os sorteios ocorrerão todos os meses e as apu-
rações dos contemplados serão realizadas na 
presença dos diretores e funcionários da Cam-
da, com livre e gratuito acesso aos interessa-
dos em assistirem as referidas apurações.
Para mais informações acesse o regulamen-
to disponível em nosso site e em nossas lo-
jas. Cooper Festa de Prêmios: comemore e 
participe. A festa é de todos nós!

Aconteceu na Casa do Cooperativismo Pau-
lista o Encontro de Agentes de Desenvolvi-
mento Humano (ADH). O evento reuniu 
cerca de 150 participantes e 110 cooperativas 
de todo o Estado de São Paulo. O objetivo 
é fomentar e fortalecer a atuação dos ADHs, 
por meio de uma programação de palestras 
com especialistas do setor e visitas técnicas a 
grandes empresas brasileiras. A Camda esteve 
presente no evento com a presença das co-
laboradoras Luci Dalva Claudiano (ger. oper. 
Administrativo) e Roberta Marchioti (analista).
O encontro foi aberto pelo presidente do 
Sescoop/SP, Edivaldo Del Grande, que res-
saltou a importância do ADH como elo prin-
cipal entre as necessidades de desenvolvi-
mento do corpo técnico da cooperativa e os 
programas de capacitação oferecidos pela 
instituição.
Na ocasião, o gerente de Monitoramento e 
Desenvolvimento de Cooperativas, Luís An-

Sescoop/SP reúne 110 cooperativas em Encontro de ADHs
tônio Schmidt, lançou oficialmente o Pro-
grama de Desenvolvimento de ADHs 2015. 
Durante o programa, os ADHs participarão 
de módulos de formação que abordarão 
os temas: gestão da educação corporativa, 
planejamento estratégico, técnicas de nego-
ciação, trabalho em equipe e comunicação 
interpessoal, coaching e gestão de carreiras. 
A capacitação será oferecida em diferentes ci-
dades do Estado, abrangendo as cooperativas 
das quatro regionais onde o Sescoop/SP atua.
Depois ocorreu o lançamento do Dia C, 
onde Silvia Rodrigues (Sescoop) explicou 
todo o programa aos presentes. Posterior-
mente, houve uma palestra sobre a im-
portância da educação corporativa, minis-
trada pela consultora de desenvolvimento 
humano do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 
Andréa Fini. Para encerrar as atividades do 
primeiro dia, uma palestra com o tema “mo-
tivação pessoal e profissional”, apresentada 

pelo mágico e consultor Marcelo Sattin.
Finalizando a ação, no segundo dia ocor-
reram visitas de benchmarking nas empre-
sas Natura, Cacau Show, Bradesco, BM&F 
Bovespa e Magazine Luiza.
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A Camda – filial de Araçatuba realizou um 
evento em parceria com a Bayer: VerParaCrer 
na fazenda Córrego Azul do cooperado Ma-
noel Marques. Essa é a marca registrada do 
dia de campo da Bayer CropScience e Cam-
da. O principal objetivo desse tipo de evento 
conduzido pelo ADG Leandro Simões Vidal 
(Bayer) é mostrar ao produtor o diferencial e 
os benefícios obtidos ao utilizar produtos da 
empresa. “Acreditamos que a melhor forma 
para isso é conferir os resultados diretamente 
no campo, observando a cultura e a eficiên-
cia do manejo proposto”, disse.

Camda e Bayer realizam dia de campo em Araçatuba

Os cooperados Roberto, João Penazo e Renato Penazo (proprietários 
da Faz. Nova Barreiro) comemorando a conclusão de mais um ta-
lhão de plantio de eucalipto com a presença de Luiz Gustavo (ger. 
filial Três Lagoas) e Paulo (Camda)

A Camda realizou em parceria com a Basf uma reunião com os 
produtores do município de Nuporanga. Na ocasião, ocorreu a apre-
sentação da cooperativa aos presentes assim como a demonstração 
do portfólio da Basf 

Comemoração Reunião

TecnologiaCircuito de palestras sobre nutrição

Foi realizada na cidade de Araçatuba uma palestra da cooperativa 
Camda em parceria com a Biocampo Nutrição Animal. Neste dia o 
coordenador técnico e médico veterinário da Biocampo, dr. Fernan-
do Calil Ferreira, abordou o tema “Nutrição Digestiva em Bovinos 
Leiteiros” ressaltando a importância dos produtos diferenciados da 
linha Minercamda. Com a presença do gerente de negócios pecuária 
Camda, Carlos Alberto Tolentino e do gerente da filial de Araçatuba 
e seus colaboradores, o evento foi um sucesso.

A FMC realizou em Matão a Vitrine Tecnológica Camda: um evento 
com alto nível de informação técnica. A ação contou com a partici-
pação de 70 pessoas, entre gerentes, vendedores e cooperados da 
Camda, envolvendo todas as filiais, onde puderam conhecer novas 
soluções FMC e observar a eficácia de seu portfólio.



00
9

Parcerias e Eventos_

Assembleia Camda 2015 apresenta grande participação dos cooperados
Aconteceu na sede do Rotary Club de Ada-
mantina, a 49ª Assembleia Geral Ordinária 
da cooperativa Camda. Na ocasião, ocorreu 
a presença e prestígio de um grande número 
de cooperados, tanto de Adamantina como 
de outras cidades onde a Camda têm filiais. 
Foram apresentados dados e números impor-
tantes referentes ao ano de 2014. A diretoria 
informou aos presentes o número de esta-
belecimentos e suas localizações; a evolução 
do quadro social e do valor do capital social; 
números de cooperados - onde fechamos o 
ano com um total de 16.234 associados dos 
quais mais de 74,8% movimentaram na coo-
perativa no exercício; um quadro de 687 
funcionários com um corpo técnico espe-
cializado no atendimento ao cooperado; in-
vestimentos realizados no ano; recebimento 
de 45.337 sacas de café e 394.012 de milho; 
produção própria de sal e ração - onde a fá-
brica de suplemento de Andradina trabalhou 
em plena capacidade para atender a cres-
cente demanda da linha de produtos Miner-
camda, superando a produção de 1.168.350 
sacas. Na unidade da fazenda experimental 
expuseram também os números. “Houve 
a produção, sob encomenda, de mais de 

332.942 mil mudas de café, coco e outras 
variedades”, disse Antonio Avelino, diretor 
administrativo e financeiro da Camda. Por 
fim foi apresentado o planejamento e metas 
para 2015. Entre elas a diretoria destacou: ini-
ciar a construção da loja em Assis e Presiden-
te Prudente; inaugurar centro de distribuição 
em Campo Grande; concluir reforma da sede 
no clube de campo para reuniões; abertura 
oficial das filiais em São Joaquim da Barra, 
Frutal e Tupaciguara entre outras ações.
Todos esses dados e resultados foram apre-
sentados por meio do Relatório Anual. 
Apresentaram também, na assembleia a 
discussão e aprovação do Balanço do Exer-
cício, Demonstrativo de Sobras e Parece-
res da Auditoria e do Conselho Fiscal. No 
momento, realizaram a eleição dos mem-
bros do conselho fiscal da Camda, sendo 
aprovada por unanimidade a chapa única 
para o conselho fiscal, ficando assim con-
stituído: membros efetivos - Nelson Tadao 
Matsuda, Jose Roberto Ferreira e Luiz Edu-
ardo Alessio - e como membros suplentes - 
Helio Ponsoni, Robson Marcio Toda e  Juver-
si Ferraresi.  Aproveitando a oportunidade, 
a diretoria prestou agradecimentos aos coo-

perados presentes pela confiança prestada à 
administração, o que pode ser observado na 
mensagem a seguir. Ao final da assembleia, 
houve sorteio de brindes entre os coopera-
dos presentes e um jantar de confraterniza-
ção para todos.
Diretoria Executiva
Osvaldo Kunio Matsuda – Diretor presidente
Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior – Di-
retor superintendente
Gumercindo Fernandes da Silva – Diretor 
secretário
Conselho de Administração
Alvaro Grohmann Neto
Carlos Alberto de Oliveira
Ismael de Freitas Calori
Julio Marcio Pereira de Oliveira
Kellmanny Maycoll Barros de Oliveira
Luiz Carlos Bocchi
Efetivos:
Nelson Tadao Matsuda
Jose Roberto Ferreira
Luiz Eduardo Alessio 
Suplentes:
Helio Ponsoni 
Robson Marcio Toda 
Juversi Ferraresi

A filial de Cambará realizou um treinamen-
to sobre tecnologia no manejo e cultivo da 
cana-de-açúcar em parceria com a Basf. As-
sim Mario Sergio (Camda) fez a abertura do 
evento, comentando com os produtores sobre 
a cooperativa assim como a respeito da cam-
panha Cooper Festa de Prêmios. Na sequência 
os palestrantes Armando Gonzaga Sanches e 
Jairo Passilongo deram início ao treinamento 
com o objetivo de fornecer aos agricultores, 
conhecimentos sobre pragas, infecções, iden-
tificações, recolhimento de amostras e meios 
de prevenção e controles para uma melhor 
produtividade. A reunião transcorreu com foco 
no direcionamento em manejo integrado de 
pragas e plantas daninhas na cultura de cana-
de-açúcar, com exposições sobre a eficiência 
dos produtos Agro Basf, que produz soluções 
para a agricultura com alta tecnologia. 

Tecnologia no manejo da cana é tema de palestra em Cambará
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A filial Camda de Presidente Prudente rea-
lizou uma palestra com o tema “Programa 
Nutricional Minercamda” direcionada aos 
criadores de gado de leite, engorda, cria, 
recria, confinamento e semiconfinamento, 
com intuito de trazer informações impor-
tantes para o negócio do cooperado. O 
evento contou com a presença de Carlos Al-
berto Tolentino (ger. neg. Pecuária Camda) 
e Fernando Caliu (coord. tec. Biocampo) 
que apresentaram técnicas importantes de 
manejo, ligado as mais novas tecnologias 
que os produtos Minercamda podem ofe-
recer em nutrição. 
Estiveram presentes no evento cerca de 85 
cooperados de várias cidades que abrangem 
a região de Presidente Prudente.  
“Gostaríamos de agradecer a todos colabora-
dores e cooperados que participaram desse 
grande evento”, finalizaram os organizadores. 

Programa Nutricional Minercamda é tema de palestra

A TechFértil realizou junto com a filial da Camda de Quirinópolis um treinamento sobre tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. 
Participaram em torno de 40 cooperados, fornecedores e também a Usina Boa Vista do grupo São Martinho. O evento foi ministrado pelo 
professor consultor Glauberto Moderno Costa UFG / Unesp. Na parte da manhã houve a teoria e a tarde prática, tudo realizado na Fazenda 
Monte Azul de propriedade de Rubikinho Carvalho e acompanhado pelo RTV Alan Rafael.
A mesma ação também ocorreu através da filial Camda de São José do Rio Preto, na fazenda Castelo de Santa Maria, localizada em Onda 
Verde de propriedade do cooperado Alexandre Pinto César. Estiveram presentes aproximadamente 40 cooperados, entre eles a Associação 
dos Fornecedores de Cana de Catanduva e Usina Valle. 

Treinamentos sobre tecnologia de aplicação ocorrem na Camda

A Camda em parceria com a Geoflorestas promoveu um ciclo de palestras sobre o Projeto 
CAR – Cadastro Ambiental Rural. A abordagem principal foi esclarecer ao produtor rural 
quais são os benefícios que o cadastro no CAR traz para a propriedade, além de apresentar 
os novos conceitos abordados no Novo Código Florestal. As palestras foram ministradas 
pelos profissionais engº florestal Emerson Coutinho (ger. rest. flor. Geoflorestas) e a biol. Ro-
berta Tubini (coor. proj. Geoflorestas). A ação reuniu mais de 160 cooperados nas cidades 
de Penápolis, Andradina, Campo Grande, Nova Andradina, Presidente Prudente, Dracena 
e Junqueirópolis. 

CAR é tema de palestras na Camda
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Laboratório de Análises Agronômicas Camda: sinônimo de excelência 
O Laboratório de Análises Agronômicas da Camda foi classificado como o 3º melhor laboratório em análise foliar, segundo critérios adota-
dos pela Esalq-USP e o 4º melhor laboratório de análise de solo do Brasil, segundo critérios adotados pelo IAC (Instituto Agronômico de 
Campinas) e SBCS (Sociedade Brasileira de Ciência do Solo).
Participam hoje do programa do IAC cerca de 128 laboratórios e da Esalq-USP cerca de 144 laboratórios de todo o Brasil.
Para possuir esta certificação de análise de fertilidade do solo e análise foliar, o laboratório da Camda teve que ao longo do ano de 2014 
enviar resultados de amostras conhecidas pelos órgãos citados acima, onde obteve mais de 95% de acertos em ambos os programas, con-
ferindo assim ao laboratório o conceito A em análises agronômicas.
Histórico - O Laboratório da Camda, começou a fazer parte do controle de qualidade Esalq e IAC, desde 2011 e a partir desta data sempre 
tem se classificado entre os 5 melhores do Brasil. O controle de qualidade para análises de solo do IAC tem coordenação do renomado 
professor doutor Heitor Cantarella e de análises foliares da USP o conceituado prof. dr. Godofredo César Vitti, ambos conhecidos nacional e 
mundialmente pelos seus trabalhos expressivos para difundir a importância da fertilidade do solo e aumento da produtividade das culturas.
Serviços prestados – O laboratório de análises agronômicas da Camda presta os seguintes serviços:

Serviço

Macronutrientes

Macronutrientes + Enxofre

Macronutrientes + Micronutrientes

Macro + Micro + Enxofre (Completa)

Macro + Micro + Enxofre (Completa + cálculo carbono orgânico)

Macro + Micro + Enxofre (Completa + Fósforo Remanescente)

Recomendação

Serviço

Macro + Micro + Enxofre (Completa

Análises

pH (Ca Cl2), M.O., P-resina, K, Ca, Mg, Al, H+Al, SB, CTC (T), 

V%, Ca/Mg, Ca/K e Mg/K.

pH (Ca Cl2), M.O., P-resina, K, Ca, Mg, Al, H+Al, SB, CTC (T), 

V%, S, Ca/Mg, Ca/K e Mg/K.

pH (Ca Cl2), M.O., P-resina, K, Ca, Mg, Al, H+Al, SB, CTC (T), 

V%, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Ca/Mg, Ca/K e Mg/K.

pH (Ca Cl2), M.O., P-resina, K, Ca, Mg, Al, H+Al, SB, CTC (T), 

V%, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Ca/Mg, Ca/K e Mg/K.

pH (Ca Cl2), M.O., P-resina, K, Ca, Mg, Al, H+Al, SB, CTC (T), 

V%, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Ca/Mg, Ca/K e Mg/K.

pH (Ca Cl2), M.O., P-resina, Prem, K, Ca, Mg, Al, H+Al, SB, 

CTC (T), V%, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Ca/Mg, Ca/K e Mg/K.

Calagem e Adubação

Análises

N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu e B

ANÁLISE DE SOLO

ANÁLISE DE FOLHAS

Além de algumas análises especiais ou bromatológicas como as de suplemento mineral e ração sob consulta.
Para entrar em contato sobre envio de análises ou dúvidas basta ligar no (18) 3502.3400 e falar com Maria Raquel D. Santos, engenheira 
agrônoma e supervisora do laboratório.
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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 - uma abanadeira de café; valor R$ 1.500. Tratar com Milton Bombarda pelo fone (17) 3266.5096 / 99774.2099
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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MAIO - 2015

4º sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: Av. Brasil, nº 2.955 – Presidente Prudente/SP
Informações: (18) 3229.7227 – filial Presidente Prudente
Data: 4 às 17h30

81ª ExpoZebu
Local: Parque Fernando Costa – Uberaba/MG
Informações: www.abcz.org.br/expozebu 
Data: de 3 a 10

43ª Expoingá - Exposição Agropecuária de Maringá
Local: Parque de Exposições – Maringá/PR
Informações: www.srm.org.br/expoinga
Data: de 7 a 17

Facilpa - Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista
Local: Recinto da Facilpa – Lençóis Paulista/SP
Informações: www.facilpalp.com.br
Data: de 12 a 17

Curso de inseminação artificial
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 21 a 23

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

10 -
10 -
10 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
12 -
13 -
14 -
14 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
16 -
16 -
16 -
16 -
17 -
18 -
19 -
19 -
19 -
20 -
20 -
20 -
20 -
20 -
21 -
21 -
21 -
21 -
21 -
22 -
22 -
22 -
22 -
23 -
23 -
24 -
25 -
25 -
25 -
26 -
26 -
27 -
27 -
28 -
28 -
29 -
29 -
29 -
30 -
31 -
31 -
31 -

NOME
VANDA APARECIDA MINA PINHEIRO ....................................................
RODRIGO ZEFER LEITE ..................................................................
SUZILEI M CUSTODIO MEDEIROS .........................................
FRANCIELE FERREIRA SILVA .................................................
VIVIANE APARECIDA DA SILVA ......................................................
MAYANA DE CARVALHO ALFONZO ..........................................
IZABELLA KAROLINNE V G BISPO ..............................................
ELISANGELA CABREIRA .......................................................................
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA .............................................
LUIS HENRIQUE PIROLA .....................................................
AUGUSTO APARECIDO N JUNIOR ..........................................
JOAO CARLETO DE SOUZA CARVALHO ...................................
RODOLFO SARAIVA RUIZ ROMERO ..........................................
TIAGO DE OLIVEIRA ............................................................
PAMELA PANISA COUTINHO ...........................................
MARIA AP ALVES DA S DE ARAUJO .........................
VALERIA CRISTINA M CARDUCI .......................................
DALCEMI RUIDEMBERG G DA SILVA .....................................
CANUTO ALVES FURTADO FILHO ............................................
JOSIVALDO VIEIRA DA SILVA .......................................
LUCAS FERREIRA DE LIMA ...............................................................
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10 dicas para evitar a inadimplência
O segredo diante de um ano de desafios é criar um compromisso com as próprias finanças, ou seja, garantir que Para 
evitar que a compra de seu carro, casa ou eletrodoméstico o leve a uma situação de endividamento em excesso e, 
consequentemente, à inadimplência, segue algumas dicas para que o consumidor mantenha as finanças organizadas.

1. Não gaste mais do que ganha. Quem faz isso se tornará um endividado.

2. Faça o orçamento doméstico. Reúna a família e levante todos os gastos. Decida, em conjunto, o que cortar, quanto 
guardar e onde aplicar o dinheiro poupado.

3. Crie o hábito da poupança. Tenha uma reserva de emergência de pelo menos seis meses para cobrir o total de 
despesas da família.

4. Não avance no limite do cheque especial porque as taxas de juros são elevadas. Prefira linhas de crédito mais 
baratas como crédito consignado ou pessoal.

5. Cuidado com o cartão de crédito. Ao usar o cartão, verifique se pode pagar a fatura integral no mês seguinte. Não 
use o rotativo do cartão, pois os juros são altos.

6. Fuja do consumismo. Se a compra é necessária, pague à vista ou use o cartão quando a compra cabe no orçamento.

7. Economize nas pequenas despesas do dia a dia.

8. Não leve crianças pequenas para fazer compras. Elas sempre pedem algo e fazem a compra ficar mais cara.

9. Corte toda despesa supérflua.

10. Tenha planos. Ninguém consegue poupar por muito tempo sem que tenha um destino para esse dinheiro, que pode 
ser a compra de uma casa ou a aposentadoria.

 

fonte: www.economia.uol.com.br/finanças-pessoais
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_Nossa Gente

Cooperado 

Apparecido Andretto nasceu em 7 de setem-
bro de 1940 na cidade de Valparaíso, Estado 
de São Paulo. Vindo de uma família de agri-
cultores, onde seus pais – João Andretto e 
Duzolina Tonion Andretto – sobreviviam 

dos produtos advindos da terra, Apparecido 
cresceu envolvido neste contexto.
“Meus pais lidavam com o café, algodão, 
amendoim, arroz, milho e feijão e nossa ren-
da partia desta produção. No ano de 1948 
meu pai comprou uma propriedade em Pa-
caembu e continuamos a cultivar as culturas 
citadas”, recorda.
Desta forma, Apparecido deu continuidade 
nos negócios da família e através dos si-
tiantes conhecidos, soube da cooperativa 
Camda. “A grande maioria dos agricultores 
da região já eram associados da Camda e me 
falaram das vantagens em ser cooperado. 
Desta forma, na década de 80 fui até a fi-
lial de Pacaembu e também passei a fazer 
parte deste grupo”, disse – sua matrícula é 

O cooperado Apparecido Andretto – participante da Camda desde a década de 80 – é casado com Delci e 
tem 6 filhos (Paulo, Sidnei, Altarir, Ronaldo, Ivone e Sidneia)

Gilberto de Carvalho nasceu em 21 de 
maio de 1968, é natural de Mirandópo-
lis, Estado de São Paulo, mas sempre 
morou no município de Lavínia.
Fez seus estudos fundamentais e logo já 
arrumou uma ocupação. “Meu primeiro 
emprego foi aos 17 anos, na roça. Tra-
balhava com lavoura de cebola, milho, 
algodão e feijão”, disse.
Permaneceu neste emprego por 5 
anos e depois passou a trabalhar na 
fazenda Floresta como tratorista cor-
tando silagem para o confinamento. 
“Também fiz serviços de chapa (carga 
e descarga), trabalhei no Bertim como 
tratorista no plantio de milho e depois 
na fábrica de sal mineral própria da fa-
zenda”, recordou.
Posteriormente, efetuou serviços de des-
carga e secagem de milho em um silo 
e foi neste mesmo local que iniciou sua 
trajetória junto a Camda. “Eu prestava 
serviço neste local para o antigo dono e 
a Camda adquiriu o silo. Fiz uma entre-
vista e eles me contrataram. Isso foi em 
1º de abril de 2001”, apontou.
A função na qual exerce há 14 anos é 

Funcionário 

auxiliar de produção e neste cargo fica 
responsável pelos silos, secagem, limpe-
za e armazenamento do milho da Cam-
da. “Assim que o milho chega na filial de 
Lavínia sou encarregado de classificar o 
milho medindo sua umidade e impure-
za; posteriormente é feito a descarga, 
limpeza e armazenamento, deixando o 
milho em condições adequadas para o 
uso nas rações da Camda”, explicou.
 “A Camda é para mim uma empresa 
na qual me ajudou muito, pois através 
dela adquiri mais responsabilidade com 
esses anos de trabalho e com isso mais 
experiência. E por isso agradeço a Deus 
por fazer parte desta família Camda.” 

O colaborador Gilberto de Carvalho exerce função na Camda em Lavínia há 14 anos

de nº 3.785.
Sendo assim, lidando com as lavouras já 
existentes, decidiu em 1990 agregar novos 
rumos e passou a investir na pecuária (na 
qual continua até os dias atuais).
Hoje, já aposentado, acompanha o desen-
volvimento dos negócios sendo bastante 
atuante. “A Camda me trouxe benefícios 
na aquisição de produtos para lavoura e 
pecuária. Esta é uma empresa que sem-
pre pensa na melhoria para os coopera-
dos através de seus produtos e técnicos 
capacitados. A cooperativa melhora as 
condições do trabalho no campo, com 
certeza”, finalizou.
Nós do informativo Camda lhe agradecemos 
a confiança, Apparecido!

“Espero que a cooperativa continue cre-
scendo cada vez mais e mais. Meu mui-
to obrigado”, finalizou Gilberto.

www.camda.com.br

Sempre prestigiando
nossa gente


