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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 junho – Dia da Ecologia
O Dia da Ecologia é comemorado todo dia 
5 de junho de cada ano. Esta data foi es-
tabelecida pela Assembleia Geral das Na-
ções Unidas em 15 de dezembro de 1972, 
durante a Conferência de Estocolmo, que 
tratou do tema Ambiente. Foi durante esta 
conferência que foi aprovada também o 
Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente.
A poluição do ar, do solo e da água; o des-
matamento; a diminuição da biodiversidade 
e da água potável; a destruição da camada de 
ozônio, a destruição das espécies vegetais e 

das florestas, a extinção de espécies animais 
e vegetais, entre outros, são alguns dos temas 
que merecem atenção no Dia da Ecologia.
A criação desta data teve como objetivo 
principal a conscientização da população 
mundial sobre os temas ambientais, prin-
cipalmente, aqueles que dizem respeito à 
preservação. Desta forma, a ONU procurou 
ampliar a atuação política e social voltada 
para os temas ambientais. Era intenção da 
ONU também, transformar as pessoas em 
agentes ativos da preservação e valorização 
do meio ambiente.

forwallpaper

23 de junho – Dia do Lavrador
Homenageado no dia 23, o lavrador exerce 
a função de cultivar a terra. Data de celebrar 
esta categoria tão importante para o desen-
volvimento da atividade agropastoril. É a 
partir de seus cuidados que a plantação se 
desenvolve e o produto final é colhido em 
seu melhor estado.
Para esse profissional é importante saber a 
época de cada alimento, se plantados no 
período correto do ano a colheita é sempre 
mais produtiva; além disso ele precisa saber 
também nutrir a terra, com o que a planta 
vai precisar para crescer saudável, saber so-
bre adubos e sobre o tempo de retirar o ali-
mento da terra.
O Brasil possui grande parte de sua econo-
mia voltada a agricultura e o que movimenta 
e garante a boa produção dos alimentos são 
estes homens do campo que dedicam seu 
trabalho ao cultivo da terra.

Por isso a valorização ao trabalhador rural 
é de fundamental importância para a so-
brevivência do ser humano com qualidade 

de vida assim como desta categoria que 
merece todo respeito. Parabéns aos lavra-
dores do Brasil.

forwallpaper
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Agronegócio contribui com 32% das exportações mineiras

CARB é o 1º centro arbitral especializado na resolução de conflitos entre agentes do agronegócio

O agronegócio contribuiu com 32% da pau-
ta mineira de exportações, no acumulado de 
janeiro a março deste ano, totalizando US$ 
1,8 bilhão e crescimento de 16,5% em rela-
ção ao primeiro trimestre do ano passado. 
O índice é considerado recorde, já que o 
percentual máximo atingido pelo agronegó-
cio nas exportações totais do estado foi de 
29% em 2009. A informação é da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) com base em dados do Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC).
O principal produto da pauta de exportações 
do agronegócio continua sendo o café, que 
alcançou US$ 1 bilhão, indicando aumento 
de 40% no valor alcançado na comercia-

A Sociedade Rural Brasileira (SRB), uma das 
entidades mais representativas do agronegó-
cio do país, lançou a Câmara de Mediação 
& Arbitragem da Sociedade Rural Brasileira. 
A CARB é o primeiro centro arbitral espe-
cializado na resolução de impasses entre 
agentes do agronegócio brasileiro. A nova 
Câmara surge como alternativa para solucio-
nar controvérsias entre partes que desejam 
obter uma sentença mais ágil em relação aos 
processos julgados pelo Poder Judiciário.
A CARB poderá solucionar litígios em di-
versas frentes, como contratos agrários de 
parceria e arrendamento, financiamento ru-
ral, compra e venda de insumos, direito de 
superfície, constituição de usufruto, divisões 
de terras e dissolução de condomínios. 
Também poderá resolver controvérsias refe-
rentes a disputas societárias decorrentes de 
estatutos, contratos sociais e acordos de 
acionistas, relações familiares e partilhas em 

murillolobo

lização externa em relação ao registrado no 
mesmo período do ano passado. Segundo 
o Superintendente de Política e Economia 
Agrícola da Seapa, João Ricardo Albanez, o 
motivo desse acréscimo é a valorização do 
produto no mercado externo, uma vez que o 
volume exportado (1,7 milhão de sacas) foi 
o mesmo registrado no mesmo período do 
ano anterior. “O café foi negociado ao preço 
médio de US$ 209,63 a saca, enquanto que, 
no ano passado, a saca foi comercializada a 
US$ 149,76”, informa.
Café mantém cenário positivo
De acordo com o Superintendente, a atrati-
vidade dos preços do café se mantém para 
os próximos meses devido à desvalorização 
do real. Outro motivo para o cenário positi-

inventários, divórcios e dissolução de união 
estável, desde que não envolva direitos de 
menores ou incapazes, assim como outras 
questões patrimoniais.
Regulamentada no Brasil em 1996, a arbitra-
gem é um mecanismo de solução de confli-
tos que confere a pessoas determinadas por 
lei ou escolhidas pelas partes em litígio o 
poder de julgar controvérsias. As sentenças 
arbitrais possuem o mesmo valor de uma de-
cisão proferida pela Poder Judiciário. Dentre 
as características que diferenciam o procedi-
mento de um Tribunal de Justiça, destacam-
se a escolha dos julgadores (árbitros) pelas 
partes, a informalidade e confidencialidade 
do processo, a agilidade na resolução dos 
conflitos e a proximidade e maior participa-
ção dos litigantes.
Além disso, as partes envolvidas podem de-
cidir quais regras serão utilizadas, as de Di-
reito ou livre entendimento do julgador. O 

vo é a perspectiva de valorização dos preços 
em função de redução da safra devido às in-
tempéries climáticas.
O café representou 57,7% das exportações 
do agronegócio mineiro; complexo carnes 
(9,7%), alcançando US$ 176,5 milhões; 
complexo sucroalcooleiro (9,6%), soman-
do US$ 174,9 milhões; produtos florestais 
(8,6%), totalizando US$ 157,5 milhões e 
complexo soja (7,2%), somando US$ 130,9 
milhões. Esses cinco produtos respondem 
por 92,7% do total exportado.
Os principais países importadores do 
agronegócio mineiro, no primeiro trimes-
tre, foram Alemanha (13,9%), Estados Uni-
dos (11,8%), China (8,8%), Itália (7,8%) e 
Japão (7,1%).

local de arbitragem também pode ser decidido 
pelas partes. O Corpo de Árbitros da CARB é 
composto tanto por grandes nomes do Direito, 
como por importantes agentes conhecedores 
técnicos do setor produtivo rural.
Pelo mecanismo de mediação, um media-
dor restabelece o diálogo entre as partes e 
busca o fim da disputa por meio de um acor-
do. Ao contrário de um árbitro, o mediador 
não é um tomador de decisões. O objetivo 
desse procedimento é dirimir pacificamente 
as controvérsias e auxiliar os envolvidos em 
disputas a chegar a uma solução amigável. 
As partes são livres para encerrar a mediação 
a qualquer momento, assim como nenhuma 
decisão pode ser imposta aos envolvidos. 
Além da agilidade na solução dos casos e fa-
cilidade na celebração de acordos, a CARB 
tem taxas de registro e administração mais 
competitivas e compatíveis com o mercado 
do agronegócio.
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Fatores determinantes para um bovino com bom acabamento
O primeiro passo para termos um animal 
bem acabado para abate é entendermos 
que o crescimento bovino obedece a uma 
sequência lógica de formação, dificilmente 
sendo alteradas devido a fatores de manejo 
nutricional. Essa sequência ocorre com o 
desenvolvimento inicial de ossos, posteri-
ormente músculos e finalmente gordura, 
com a interferência direta da puberdade no 
início da deposição de gordura. Após isso, 
devemos avaliar que estamos utilizando 
para “construir” nossa carcaça, avaliando 
algumas características essenciais ao cresci-
mento como a raça, sexo e idade.
O grupo genético interfere diretamente no 
tamanho corporal dos bovinos (frame), de-
terminando o seu peso adulto, que quanto 
maior, mais tardiamente atinge a puberdade 
e o início de deposição de gordura. De ma-
neira geral, animais de raças continentais 
apresentam maior deposição muscular antes 
da deposição de gordura, com deposição de 
gordura subcutânea com peso mais elevado. 
Já animais de raças britânicas tem tamanho 
corporal menor, com deposição de gordura 
com pesos menores. Fiz questão de escrever 
“de maneira geral”, pois atualmente, a maio-
ria das raças, apesar de serem inicialmente 
selecionadas para um ou outro “frame” pos-
suem animais de diferentes tamanhos dentro 

da raça. E isso se torna uma excelente fer-
ramenta ao produtor que, dependendo do 
peso de abate desejado, escolherá um ou 
outro “frame”. Por exemplo, quem deseja 
abater animais entre 460 e 510 kg de peso 
vivo, com acabamento adequado, deve es-
colher reprodutores e matrizes com “frame” 
até 5 ou 5,5. Já sistemas de produção de-
senhados para abates de animais de 560 e 
600 kg devem utilizar animais com tamanho 
corporal entre 6,0 e 7,0 e assim por diante.
A categoria sexual, é outro fator a ser con-
siderado no planejamento e “construção” 
da carcaça final do bovino, sendo as ca-
tegorias sexuais bovinas o macho inteiro, 
macho castrado e a fêmea. Considerando as 
três categorias descritas, temos a deposição 
de gordura subcutânea ou o acabamento 
ocorrendo primeiramente nas fêmeas, de-
pois nos machos castrados e por último nos 
machos inteiros. Portanto, se desejo abater 
machos inteiros com o mesmo acabamento 
de machos castrados ou fêmeas, devo o-
brigatoriamente abatê-los com maior peso 
de abate, aproximadamente 1,5 ou 2@. O 
que irá refletir em mais tempo na engorda 
nestes animais inteiros.
Com as considerações descritas acima, 
vemos que a castração pode ser uma ex-
celente “ferramenta zootécnica” para 

ajustarmos pesos de abate e níveis de 
acabamento. Diversas formas e métodos de 
castração são há muito tempo estudadas e 
discutidas, devido as perdas produtivas e ao 
bem estar animal, que cada dia mais passa 
a estar envolvido nos processos produtivos.
O uso da imunocastração (Bopriva®) possi-
bilita redução nas perdas observadas devido 
à castração, por ser feita de forma simples 
através de aplicação subcutânea. Dessa for-
ma evitamos as perdas de peso relacionadas 
ao manejo estressante e ao tempo de recu-
peração observados nos outros métodos de 
castração. Como não há “tempo de recupe-
ração”, por não haver traumas como na cas-
tração cirúrgica ou com burdizzo, os animais 
mantém o ganho de peso, possibilitando 
abate antecipado e menos trabalho durante 
o manejo. Além disso, nos permite realizar a 
castração em animais mais pesados (100kg 
antes do abate), utilizando ao máximo o es-
tímulo de crescimento da testosterona pro-
duzida nos testículos. Sendo assim, o ganho 
de peso observado nesses animais em rela-
ção aos animais inteiros, ficam restritas aos 
últimos 100kg da terminação. Texto produ-
zido por André A. Souza - médico veterinário 
dr. em nutrição e produção animal pela Unesp; 
CSU - Universidade do Colorado-EUA e con-
sultor na Plantec Pecuária de Resultados.

O trânsito de animais no Brasil encontra-se 
mais desburocratizado, melhor rastreado e 
integrado, por meio da instituição obrigatória 
da utilização da Guia de Trânsito Animal Ele-
trônica, a e-GTA, para transporte interestadual 
e para estabelecimentos sob Inspeção Federal. 
Por enquanto, rebanhos bovinos, bubalinos, 
caprinos e ovinos precisam portar este tipo de 
guia, enquanto as espécies de aves, suínos e 
peixes estão em fase final de desenvolvimento 
e testes para a homologação.
A medida integra uma das diretrizes básicas 
da Plataforma de Gestão Agropecuária cria-

Novas regras para a Guia de Trânsito Animal Eletrônica entram em vigor em todo o país
da com o objetivo de melhorar a qualidade 
e o acesso às informações para toda a socie-
dade agropecuária, além de uniformizar e 
informatizar os processos de trabalho, aten-
dendo melhor as exigências dos mercados 
compradores internacionais e nacionais.
“É um enorme ganho para o sistema de De-
fesa Animal, pois cobre o território nacional 
inteiro, do extremo norte ao extremo sul. To-
dos integrantes da cadeia produtiva ganham 
com a modernização: do produtor rural, ao 
exportador, inclusive nosso serviço oficial, 
que passa a ser mais desburocratizado, mais 

seguro e desonera os trâmites operacionais” 
afirma, Décio Coutinho, secretário de De-
fesa Agropecuária.
A entrada em vigor das e-GTAs atende o 
prazo concedido pela Instrução Norma-
tiva nº 35 de outubro do ano passado, que 
diz que este tipo de guia é obrigatória para 
movimentação interestadual e trânsito in-
terestadual com destino a estabelecimento 
sob Inspeção Federal de animais vivos, ovos 
férteis e outros materiais de multiplicação 
animal em um prazo de seis meses a partir 
da data do documento.

beefpoint
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A importância do cadastro no CAR ao produtor rural

Maioria da população não consome porção de frutas e hortaliças sugerida pela OMS

Todos os proprietários rurais paulistas devem 
fazer o cadastramento no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e regularizar a sua propriedade 
até o dia 5 de maio. Existem 330 mil proprie-
dades rurais em todo o Estado que deverão 
fazer o cadastro. Agora, o maior desafio é 
correr contra o tempo e regularizar o maior 
número possível de propriedades rurais.
O cadastro no CAR vai passar a ser exigido 
para o produtor acessar crédito, fazer o se-
guro rural, obter licenças, autorizações, en-
tre outros benefícios. Além disso, somente 
com o CAR será possível aderir ao Programa 
de Regularização Ambiental (PRA), que per-
mitirá obter o uso consolidado em Áreas de 
Preservação Permanente, que já estavam 
sendo utilizadas em 22 de julho de 2008, 
conforme os critérios da Lei.
O proprietário que não preencher as in-
formações solicitadas no CAR até o prazo 
estabelecido poderá sofrer sanções como 
advertências ou multas, além de não poder 
mais obter nenhuma autorização ambiental 
ou crédito rural.
O cadastro é gratuito e pode ser feito on-

Pesquisa mostra que 24,1% dos brasileiros 
ingerem a quantidade de frutas e hortaliças 
recomendada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). A quantidade recomen-
dada é 400 gramas diários, em cinco ou 
mais dias da semana. Entre os homens, o 
percentual verificado pela pesquisa é ainda 
menor: apenas 19,3% atendem às reco-
mendações. Entre as mulheres, o consumo 
atinge 28,3% do total.
Os dados, que fazem parte da Vigilância de 

line, sem a necessidade de contratação de 
um técnico. Basta que o produtor paulista 
acesse: www.ambiente.sp.gov.br/sicar
Em caso de dúvidas, os produtores rurais po-
dem procurar pelos órgãos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, como as Casas da Agricultura da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Inte-
gral (Cati), prefeituras e sindicatos rurais.  Os 
técnicos da 40 Regionais da Cati, distribuídas 
em todo o Estado de São Paulo, estão prontos 
para auxiliar no preenchimento do cadastro.
É preciso “correr” para não perder o prazo!  
As informações do cadastro podem ser cor-
rigidas, complementadas ou atualizadas 
com o tempo. O importante é atender ao 
prazo estabelecido! O cadastro pode ser 
feito pelo próprio agricultor, mas recomen-
da-se a procura de profissional ou empresa 
capacitada para isso.
De forma mais clara, alguns dos benefícios 
que podem ser perdido pela não realização 
do CAR:
•Possibilidade do uso consolidado (continu-
idade de edificações, benfeitorias e ativi-

Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 
2014, foram divulgados pelo Ministério da 
Saúde.
O estudo mostra ainda que 29,4% da popu-
lação ainda consomem carne com excesso 
de gordura. Os homens ingerem duas vezes 
mais: 38,4%. Entre as mulheres o índice é 
21,7%. Os números indicam também que 
o brasileiro tem diminuído a ingestão de re-
frigerante – item que caiu 20% nos últimos 

dades agrossilvipastoris) em áreas de preser-
vação permanente (APP) e reserva legal (RL);
•Possibilidade de regularização das APPs e/
ou RLs sem autuações por infração adminis-
trativa ou crime ambiental;
•Suspensão de sanções (como multas) relati-
vas a infrações ambientais (como supressão 
de vegetação em áreas de APP, RL e de uso 
restrito) cometidas até 22/07/2008. E no 
caso de regularização da propriedade, as 
penalidades podem até ser “canceladas”;
•Obtenção de crédito agrícola e linhas de 
financiamento;
•Apoio e incentivos oferecidos por meio 
dos PRAs (Programas de Regularização Am-
biental);
•Emissão de CRA (Cotas de Reserva Ambi-
ental), que é uma forma de vender o exce-
dente de mata nativa existente na proprie-
dade possibilitando ganhos financeiros;
•Dedução das APPs, RLs e áreas de uso res-
trito no cálculo do Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Rural (ITR);
•Isenção de impostos para insumos e equi-
pamentos.

seis anos. Entretanto, mais de 20% da popu-
lação ainda tomam desse tipo bebida cinco 
vezes ou mais na semana.
Em relação aos alimentos mais consumidos 
pelos brasileiros, o Vigitel mostrou que o 
consumo regular do feijão em cinco ou mais 
dias da semana está presente em uma escala 
correspondente a 66% da população. O per-
centual foi maior entre os homens – 73% – 
ao passo que, entre as mulheres, o consumo 
de feijão equivale a 61%.

marilianoticia
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Data de fundação: 15 de junho de 1992 - Endereço: Av. José Bonifácio, 2.599 
e-mail: dracena@camda.com.br - telefone: (18) 3821.8360

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

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

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

É uma satisfação poder fazer parte dessa equipe maravilhosa da Camda e 
em especial da filial de Nova Andradina. A filial de Nova Andradina tem a 
particularidade de diversificação de culturas como soja, milho, mandioca, 
cana-de-açúcar e além de contar com uma pecuária muito forte. Agrade-
cemos aos nossos cooperados e quero salientar que fazemos o melhor de 
cada um de nós para melhor servi-los. Juntos somos cada vez mais fortes.

Responsável: Marcelo Rigolin

É com muita satisfação que venho parabenizar a todos os nossos coo-
perados e colaboradores direto e indiretamente que participaram desses 11 
anos de existência da filial de Ribas do Rio Pardo. Sabemos que estamos 
num momento de dificuldades em nossa economia mas sempre buscamos 
novas alternativas para os nossos cooperados, por isso peço a todos que 
continuam acreditando na cooperativa porque vocês fazem parte do nosso 
sucesso, principalmente da nossa filial, que a cada ano que passa apre-
senta um crescimento expressivo em todos os seguimentos

Gerente: Elgne Forte Pereira

Neste mês de junho a filial de Dracena completa 23 anos, sempre buscando 
levar o conhecimento e tecnologia através da assistência técnica aos nossos 
cooperados. Em nome da diretoria e colaboradores da filial, agradecemos 
toda confiança e respeito dos nossos cooperados, que sempre nos apoiaram 
por toda nossa longa trajetória.
Por isso estamos preparando um mês repleto de novidades e com a nossa 
mega promoção Cooper Festa de Prêmios a você cooperado, venha conferir 
e comemorar conosco, realizando excelentes negócios! Parabéns Dracena 
e a todos nós!

Gerente: Thiago Ferrari

A filial da Camda completa mais um ano em Presidente Prudente. Desde que 
se instalou na cidade começou a se destacar por trazer ótimas oportunidades 
de negócio aos cooperados, atendimentos técnicos no campo, palestras im-
portantes para seu negócio e inúmeras campanhas promocionais. Além de 
se fortalecer em conhecimentos técnicos, empregando isso aos nossos coo-
perados, a filial atua fortemente nas culturas de cana-de-açúcar, soja, milho, 
hf, pecuária, eucalipto e uma grande  diversidade de produtos de loja, tudo 
isso procurando estar cada dia mais próximo das necessidades dos produ-
tores.  Deixamos aqui em nome da Camda e de todos os funcionários, nosso 
agradecimento aos cooperados, pois essa amizade se fortalece a cada dia que 
passa, e de mãos dadas seguiremos em frente fortalecendo esse gigante eixo 
da economia do país, chamado agronegócio.

Gerente: Luiz Augusto Siviero

Filial de Nova Andradina

Filial de Ribas do Rio Pardo

Filial de Dracena

Filial de Presidente Prudente
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No dia 29 de abril ocorreu a entrega do 3º 
utilitário na cidade de Macatuba referente 
a campanha Cooper Festa de Prêmios pro-
movida pela Camda em alusão aos 50 anos 
que completou neste mês.

3º carro da campanha Cooper Festa de Prêmios é entregue em Macatuba
O terceiro sorteio aconteceu no dia 6 de 
abril na loja matriz de Adamantina e contou 
com a presença de inúmeros cooperados, 
diretoria executiva assim como a imprensa 
local para acompanhar a ação - que é au-
ditada pela empresa Polypromo.
Ao todo foram cerca de 147.200 cupons 
gerados somente no mês março e após a 
movimentação de todos os cupons, um as-
sociado foi então o sorteado: Walter Artioli, 
cooperado da filial de Macatuba.
Desta forma, após uma grandiosa carreata 
promovida na cidade, o contemplado aguar-
dava ansioso a chegada da pick-up na filial 
Camda de Macatuba.
“No dia que recebi a notícia por telefone 

pelo Waldomiro achei que fosse um trote, 
mas agora sei que é verdade e estou muito 
contente. Com 82 anos nunca tinha ganha-
do nada, estou muito feliz”, pontuou o asso-
ciado Walter Artioli ao receber das mãos do 
diretor secretário da Camda, Gumercindo 
Fernandes da Silva, as chaves do utilitário.
A imprensa seguiu a entrega do prêmio que 
finalizou com um café da tarde.
“Este ano a Camda completou 50 anos e re-
solvemos presentear os nossos cooperados 
com 12 pick ups, uma por mês. E é com 
grande satisfação que venho aqui represen-
tar a Camda e entregar em mãos a chave da 
terceira pick up para o cooperado Walter. 
Parabéns”, finalizou Gumercindo.

Apesar do cenário de dificuldades na eco-
nomia e na política, as cooperativas agro-
pecuárias paulistas continuarão sendo em 
2015 as grandes geradoras de trabalho e 
renda do país. As oportunidades virão prin-
cipalmente para as cooperativas que este-
jam preocupadas em melhorar a gestão e a 
competitividade.
Essa foi a principal conclusão do workshop 
“Perspectivas do Cooperativismo Agro-
pecuário Paulista”, realizado no Hotel 
Fazenda Fonte Colina Verde em parceria 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). O evento reuniu 200 
participantes de 20 cooperativas do interior 
de São Paulo, entre líderes cooperativistas 
e cooperados, além de agentes públicos e 
especialistas. Osvaldo Kunio Matsuda, (dir. 
presidente Camda) e Antonio Avelino dos 

Camda participa de workshop de negócios
Santos (dir. financeiro Camda) participaram 
da atividade assim como diversos coopera-
dos da Camda. 
“As cooperativas agropecuárias precisam 
apertar o cinto, mas não dispensando pes-
soas e cancelando projetos. O foco é melho-
rar a gestão, desde o armazenamento até a 
comercialização. Não existe mágica. O que 
existe é união, planejamento e ação”, afir-
mou o presidente da Ocesp (Organização 
das Cooperativas do Estado de São Paulo), 
Edivaldo Del Grande.
O presidente da Organização das Cooperati-
vas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Frei-
tas, reforçou a importância de o setor unir 
forças para consolidar e ampliar a participa-
ção no mercado. “A eficiência vai nos man-
ter em pé. Esse é o nosso foco em 2015”, 
declarou o presidente da OCB.

Foi realizada pela filial de Assis nas dependências do Crea uma palestra sobre o lançamento da campanha de aftosa. A atividade ficou a 
cargo do médico vet. Fernando Callil que falou com muita propriedade sobre “Nutrição dos Ruminantes”. Dando sequência ao evento, 
Carlos Alberto Tolentino (ger. neg. pec. Camda) apresentou os produtos Minercamda e demais informações pertinentes à campanha. Cerca 
de 60 pessoas participaram do evento.

Palestra
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Filial de Prudente sedia o 4º sorteio Cooper Festa de Prêmios 

O quarto sorteio da promoção Cooper Festa 
de Prêmios ocorreu no dia 4 de maio na fi-
lial Camda de Presidente Prudente.
A ação reuniu um grande número de pessoas 
- entre cooperados, convidados, colabora-
dores e imprensa - que acompanhou de perto 
todo o processo para a realização do sorteio.
Na ocasião, a diretoria executiva da Camda 
- Osvaldo Kunio Matsuda (presidente), Wal-
domiro Teixeira de Carvalho Jr (superinten-
dente) e Gumercindo Fernandes da Silva (se-
certário) - assim como Luiz Augusto Sivieiro 
(ger. filial Presidente Prudente) conduziram 
a cerimônia de abertura do evento onde foi 
retirado o cupom do quarto cooperado con-
templado com a pick-up.
Segundo a empresa Polypromo – auditora da 
campanha – ao todo foram 147.703 cupons 
gerados no mês de abril (a maior quantidade 
impressa até o momento durante a campanha).
“Já estamos no quarto sorteio e a adesão dos 
nossos cooperados tem aumentado cada vez 
mais. Este é nosso intuito: beneficiar e agra-
decer a cada um de nossos associados por 
participar desses 50 anos de progresso da 
Camda”, pontuou Osvaldo Matsuda.
Após a movimentação dos cupons, um as-
sociado foi convidado a retirar o bilhete 
premiado e o sorteado foi o cooperado Ves-
paziano Costa Ledo, da filial loja matriz de 
Adamantina (morador da cidade de Parapuã)

“É muito gratificante para nós da diretoria 
alcançar o jubileu de ouro da Camda acom-
panhados dos nossos cooperados, juntos, 
nessa longa jornada. Mais uma vez gostaría-
mos de agradecer a cada um de vocês pela 
confiança. Continuem participando da pro-
moção. Ela foi feita para vocês”, finalizou 
Waldomiro Jr.
Sendo assim, logo dia 16 de maio ocorreu a en-
trega do 4º utilitário na cidade de Adamantina.
Desta forma, após uma grandiosa carreata 
promovida na cidade sede da Camda, o 
contemplado esperava ansioso a chegada 
do prêmio na loja matriz da cooperativa.
“Me associei pela filial de Adamantina mas 
o cupom premiado foi referente a uma com-
pra efetuada na unidade de Aquidauana. 
Mas o que importa mesmo é que ganhei o 
prêmio e estou muito feliz”, pontuou o asso-
ciado Vespaziano Costa Ledo ao receber das 
mãos do diretor presidente da Camda, Os-
valdo Kunio Matsuda, as chaves da pick-up.
A imprensa seguiu a entrega do prêmio que 
finalizou com uma queima de fogos. Posterior-
mente, a carreata seguiu até a cidade de Para-
puã, local onde o cooperado ganhador reside.
Cooper Festa de Prêmios – A Camda com-
pletou no mês de abril 50 anos e a coop-
erativa decidiu, diante deste marco, realizar 
uma grandiosa campanha durante todo o 
ano de 2015: Cooper Festa de Prêmios.

Posteriormente ao quarto sorteio ocorrido 
em Presidente Prudente, ainda restam outros 
8 utilitários (um a cada mês) a serem sortea-
dos aos cooperados que efetuarem compras 
de produtos veterinários, lubrificantes, utili-
dades, nutrição animal, insumos e defensi-
vos agrícolas ou realizarem análises de solo, 
bromatológica e foliar no período de 1º de 
fevereiro a 31 de dezembro de 2015. Estes 
terão direitos a cupons que estão relaciona-
dos a determinados valores e critérios ex-
plícitos 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 Coo-
perativa faz 50 anos em 2015?”.
Todos os meses ocorrerão sorteios e as apu-
rações dos contemplados serão realizadas 
na presença dos diretores e funcionários da 
Camda, com livre e gratuito acesso aos inte-
ressados em assistirem as referidas apurações.
Mais informações, acesse o regulamento 
disponível em nosso site e em nossas lojas. 
Cooper Festa de Prêmios: comemore e parti-
cipe. A festa é de todos nós!

Desta vez, o cooperado ganhador é da cidade de Parapuã: Vespaziano Costa Ledo
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A Camda, sempre com o intuito de expan-
dir o campo de atuação e atendimento junto 
aos agropecuaristas, investiu em mais um 
empreendimento no Estado de Minas Gerais.
Um grandioso evento marcou a inaugura-
ção da nova filial da cooperativa na cidade 
de Frutal, com a presença das autoridades 

Camda inaugura filial em Frutal
locais, fornecedores de defensivos, coopera-
dos e futuros associados. 
Destaca-se a presença do prefeito de Frutal, 
Mauri José Alves; presidente e vice-presidente 
do Sindicato Rural, Janes Cezar Mateus e Ni-
valdo Pacheco, respectivamente, e outras au-
toridades de destaque no município e região. 

A ação reuniu mais de 400 pessoas e um 
dos momentos importantes que abrilhantou 
o evento foi a presença da família Arakaki, 
onde Luis Arakaki (cooperado há mais de 
30 anos) discursou com o prefeito de Frutal 
e a diretoria da Camda enaltecendo o coo-
perativismo.
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A filial Camda de Ourinhos realizou uma 
palestra em parceria com a empresa de se-
mentes Nidera onde o assunto abordado foi 
sobre sementes de soja, milho e sorgo.
Estiveram presentes mais de 50 cooperados 
onde todos se interessaram pelas novas va-
riedades que estão entrando no mercado por 
serem de alta tecnologia.
Na ocasião, o gerente da filial Adauto Fuad 
explanou sobre a campanha Cooper Festa 
de Prêmios onde a Camda ao completar 
50 anos de existência promove uma ação 
sorteando um carro por mês para todos os 
cooperados que efetuarem compras durante 
o ano de 2015.
Logo após foi oferecido um jantar de con-
fraternização para todos os participantes.

Filial de Ourinhos promove palestra sobre semente

Foi realizado na Assocana – Assis através da 
filial Camda de Assis uma palestra em parce-
ria com a Usina Agrícola Água Bonita com 
o eng. agrº Dr. Marcos Favas Neves, onde 
o assunto abordado foi “Tendências para o 
Brasil, o Agronegócio e a Cana”; o palestran-
te discorreu sobre o cenário do agronegócio 
2015/2016.
Fava Neves tocou em alguns assuntos de 
grande interesse aos produtores do Brasil, 
começando pelo cenário macroeconômico 
e evoluindo para as questões estruturais do 
agronegócio.
Estiveram presentes no evento os diretores, 
o corpo técnico agrícola da Usina Água Bo-
nita e um grande número de fornecedores.

Palestra sobre tendências do agronegócio ocorre em Assis

A filial de Ribas de Rio Pardo, realizou em parceria com a Acra, Sin-
dicato Rural, Arysta Lifescience e Zoetis um dia de coleta itinerante 
de embalagens vazias de defensivos agrícolas. A ação contou com 
uma grande presença de cooperados da região, atendendo cerca de 
100 pessoas.

A filial de Santa Fé do Sul realizou na cidade de Marinópolis uma 
palestra na área de pecuária focada na produção de leite e nutrição 
animal  ministrada por Carlos Alberto Tolentino (ger. neg. pec. Cam-
da). Na ocasião, apresentou toda linha de suplementos minerais e 
rações Minercamda, assim como a importância da suplementação 
para o rebanho. A atividade contou com a parceria do Cati para 
apresentação da Camda na região. 

Coleta Itinerante

Nutrição
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A filial de Naviraí realizou uma “noite de 
negócios” onde reuniu diversos produtores 
no salão de eventos da Acen (Associação 
Comercial e Empresarial de Naviraí). Na 
ocasião, houve uma palestra ministrada por 
Edson de Matos Pessoa (ger. pec. Camda) 
com o tema “O aumento da produtividade 
na pecuária de leite e corte”, onde abordou 
diversos assuntos entre eles manejo, sani-
dade bovina, suplementação e reprodução. 
Os cooperados interagiram, trocaram infor-
mações e se mostraram bastante interessa-
dos no assunto, que foi muito proveitoso e 
teve excelente repercussão tanto em produ-
tores de leite quanto aos criadores de engor-
da. Logo após a palestra ocorreu um jantar 
junto aos presentes. 

Camda Naviraí realiza noite de negócios

Mais uma explanação sobre os produtos de 
nutrição animal Minercamda foi realizado 
junto aos cooperados. Desta vez a atividade 
ocorreu na filial de Ourinhos onde estiveram 
presentes mais de 30 cooperados. Na oca-
sião, Carlos Tolentino (ger. neg. pec. Camda) 
falou sobre a linha de suplemento mineral e 
ração Minercamda e também sobre alguns 
cuidados que se deve ter na fazenda com o 
gado para que tenham um ganho satisfatório 
e com mais rapidez.  “O assunto foi bastan-
te proveitoso e com isso levantamos vários 
negócios na noite”, disse Cacá.  

Minercamda: evento reúne cooperados em Ourinhos

Ocorreu na filial de Pacaembu uma palestra sobre Eficiência Produtiva na Pecuária ministrada pelo gerente de pecuária Camda, Edson 
de Matos Pessoa. Na ocasião, abordaram os temas sobre protocolos de IATF e transferência de embriões, a importância da campanha de 
vacinação da febre aftosa, nutrição de pastagem e análise de solo. “A Camda está proporcionando aos cooperados em nosso campo ex-
perimental cursos sobre inseminação artificial, rédea, doma racional e práticas de IATF”, frisou Edinho. 

Eficiência produtiva na pecuária é tema de palestra
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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
Compra - pulverizador comum de 2000L - barra curta para aplicação em laranja. Tratar com Zenaide da Silva Rodrigues pelo fone (14)99715.5264 – Cafelândia/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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JUNHO- 2015

5º sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: Av. Silvio Neviani, nº 1.735 – São José do Rio Preto/SP
Informações: (17) 3201.7474 – filial São José do Rio Preto/SP
Data: 5 às 17h30

2ª Feira da Cadeia Produtiva da Indústria de Base Florestal da região de Três Lagoas (MS)
Local: Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza - Três Lagoas/MS
Informações: www.painelflorestal.com.br
Data: de 2 a 4

49ª FAPI - Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos
Local: Pq. de Exposições Olavo Ferreira de Sá - Ourinhos/SP
Informações: www.fapiourinhos.com.br
Data: de 9 a 14

Rédeas
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 15 a 19

Curso de inseminação artificial
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 18 a 20

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

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

NOME
FERNANDA DE MOURA ...........................................................
JHONATAN BISPO DE SANTANA ......................................................
ANDERSON SOARES DA SILVA ..............................................
LUCAS MAIOLI AVANCINI ..............................................
JOSIANE FURTADO RAMOS .................................................
PRISCILA PAVANI BORTOLUCCI ................................................
CARLOS ORESTE NUCI ..........................................................................
MARCIO AKIO NAKAGI ................................................................
MARILIA CANDIDA DE CARVALHO ................................................
ELIEL LIRA SANTOS ..............................................................
JOSE AUGUSTO ROTEROTTE ....................................................
LUIZ CLAUDIO COLAVITE ...................................................................
ROBERTO CARLOS VIEIRA .........................................................
CELSO MARQUES SANTOS JUNIOR .............................................
TIAGO IVASCO DE ALMEIDA ...........................................................
CINTIA RACHEL DE C BARREIRO ...................................
MARCELO LUIZ STECHI .........................................................
LUIZ FRANCISCO MACHADO ....................................................
MARCIO APARECIDO TRINDADE ....................................................
PAULO EDUARDO N DA SILVA .........................................................
SILVIA RENATA BORGES MARIA .............................................
ANTONIA G P BATISTA DOS SANTOS ...................
ADILSON GARCEZ ............................................................................
CLEITON RAFAEL DA COSTA ..........................................
JOSIAS ANTONIO MEIRA ...........................................................
MAIARA C DOS SANTOS SOUZA .....................................................
HUDSON AMORIM DE OLIVEIRA ...........................
LUIZ GUSTAVO GONCALVES ................................................
EDUARDO SEIJI SATO .......................................................................
MARIA DAS GRACAS MOURA LIMA ...............................
VERCILIO RAMOS ...................................................
JOSE VALTER DE ALMEIDA .........................
ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA .....................................................
GABRIEL PARPINELLI CHAVES ....................................................
WAGNER ECHEVERRIA DE SOUZA ..........................................
ELINTON DA S ROCHA DOS SANTOS .......................................
LUCAS PEREIRA DE ANDRADE .........................................................
MARIA LUCIA L DE MORAES ............................................................
OSMAR MODESTO LEAL FILHO ................................................
JANDER CORREA GONCALVES ................................................
JOAO BATISTA PAULINO .....................................................
JOAO VITOR APARECIDO TEIXEIRA .............................................
SANDRA HELENA DE FREITAS ................................................
WILIAN CESAR MANOEL ......................................................
EDNILZA RODRIGUES DA S ESTOPA ...............................................
KELY GOMES AQUINO .....................................................
NAYRA FERNANDA DA SILVA ..................................................
PAMELA VITORIA IOSSI RUIZ ...........................................................
DERNIVAL PEREIRA DA SILVA .........................................
PAULO SERGIO AP JUNIOR ....................................................................
GABRIELL F REZENDE DOS SANTOS .......................
JESSICA TREVISAN DE SOUZA ........................................
RITA ALEXANDRINO DOS S GOUVEIA .....................................
NIVALDO CAPELLARI ......................................................................
ROBERTO DE OLIVEIRA MELO ..................................................

FILIAIS
ARAÇATUBA

MATRIZ
BATAGUASSU

LOJA ANDRADINA
AQUIDAUANA

OURINHOS
LINS

DRACENA
LAVINIA

QUIRINOPOLIS
PARANAIBA

ASSIS
MACATUBA

ITURAMA
MATRIZ

LOJA ANDRADINA
BATAGUASSU

LOGISTICA
MATRIZ
COXIM

TRÊS LAGOAS
CAMPO EXPERIMENTAL

MATRIZ
LOJA ANDRADINA

PACAEMBU
MATRIZ

RIBAS DO RIO PARDO
TRÊS LAGOAS

MATRIZ
JUNQUEIROPOLIS

CAMPO EXPERIMENTAL
GERENCIA COMERCIAL-GERAL

NAVIRAI
PENAPOLIS

DOURADOS
PENAPOLIS

MATRIZ
MATRIZ

PARANAIBA
DOURADOS

COROMANDEL
DRACENA

TRÊS LAGOAS
TUPACIGUARA

MATRIZ
CAMPO GRANDE

SJ DA BARRA
MATRIZ

LOJA ANDRADINA
JAU

FABRICA ANDRADINA
JUNQUEIROPOLIS

MACATUBA
LAVINIA

PARANAIBA

- ANIVERSARIANTES -

JUNHO/2015

O Informativo Camda
deseja a todos um

Feliz Aniversário
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9 passos para construir uma reserva financeira em até 2 anos
Ter uma reserva financeira significa ter mais tranquilidade para os momentos de incerteza e adversidades da vida, sem ter que 
ficar refém do cheque especial cada vez que tiver um gasto inesperado. Logo, essa regra financeira se aplica para todo mundo, 
independente de renda e condições financeiras. E construir essa reserva não é algo complicado, pelo contrário, é só uma questão 
de se planejar para isso. Confira nove passos para ter uma quantia de emergência em até dois anos:
1 - Organize suas contas mensais
O primeiro passo para quem quer começar a guardar dinheiro é estar com as contas mensais em dia. Se você está gastando mais 
do que ganha, por exemplo, precisa resolver essa situação para então começar a pensar em poupar dinheiro.
2 – Se tiver dívidas, trace uma estratégia para quitá-las
Ter dívidas não é uma coisa necessariamente ruim. O problema é quando elas estão fora de controle e comprometendo uma 
parcela muito grande do seu orçamento mensal – mais de 30% por exemplo. 
Se esse é o seu caso, a dica é parar e mapear tudo o que você deve. 
3 – Crie metas de gastos
Com as contas em dia e eventuais dívidas mapeadas e renegociadas, você está pronto para assumir o controle das finanças, 
criando metas para cada uma das suas despesas. 
4 – Transforme a reserva financeira em prioridade
Quando seu planejamento já estiver rodando bem, ou seja, despesas mensais dentro das metas e dívidas controladas, sua primeira 
prioridade financeira deve ser construir sua reserva de emergência, poupando 15% da renda todos os meses.
5 – Determinar o quanto se deve ter de reserva financeira
O valor da reserva financeira varia muito de pessoa para pessoa, mas a recomendação geral é que ela some de três a seis vezes a 
renda, ou seja, garanta todas as suas despesas por de três a seis meses. 
6 – Onde aplicar a reserva financeira
Os recursos devem ser aplicados em um produto de investimento que tenha baixo risco e alta liquidez, para que você possa pôr e 
tirar dinheiro com facilidade. A boa e velha poupança é a opção mais popular, mas existem outras sugestões mais rentáveis, como 
fundos de renda fixa, CDB, LCI e LCA.
7 – E se eu precisar usar minha reserva financeira?
É para isso que ela existe. Para que você não fique refém do cheque especial e possa recorrer a ela em momentos de emergência, 
como aqueles meses em que gastamos mais do que esperado ou mesmo em caso mais complicados, como a perda do emprego.
8 – Não consigo poupar 15% por mês
Caso você esteja endividado, dificilmente conseguirá separar 15% da sua renda para construir uma reserva financeira. A dica aqui 
é ter calma e paciência. Poupe o valor que puder neste momento, mas tenha como meta elevar essa quantia assim que possível.
9 – Estou com pressa e não quero esperar 2 anos
Aumente o valor destinado para suas prioridades financeiras. Se você conseguir poupar 30% em vez de 15% por mês, conquistará 
os três salários em menos de um ano (dez meses para ser mais exato).
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_Nossa Gente

Cooperado 

Antônio Parussolo nasceu em 23 de janeiro 
de 1953, na cidade de Junqueirópolis, Es-
tado de São Paulo.
Seus pais - Luiz Parussolo e Guilhermina 
Fernandes Parussolo - eram agricultores e 
em busca de novas oportunidades, mora-
ram em diversas cidades ao longo dos anos. 
“Meu pai era colono em Flórida Paulista e 
mudou-se para Astorga para plantar café. 

Foi quando veio a forte geada e retornamos 
para Florida Paulista, novamente trabalhar 
de colono”, comentou. 
Antônio, no entanto, reforça a posição de 
não abandonarem a agricultura. “No ano 
de 1958 conseguimos pegar uma lavoura 
de café no bairro Pureza no município de 
Irapuru; a produção colhida era de porcen-
tagem, uma lavoura muito grande e foi onde 
conseguimos comprar a primeira proprie-
dade no bairro Cafezinho em Junqueirópo-
lis”, recordou.
No ano em 1974 mudaram-se para a cidade 
e continuam até hoje no mesmo município.
Os cafezais continuaram norteando os ru-
mos dos negócios da família e a propriedade 
prosperou. 
Neste instante a parceria com a Camda teve 
início, onde os conhecidos lhe falaram sobre 
a cooperativa. “Meus amigos agricultores já 
era associados e me apresentaram a Camda 

O cooperado Antonio Parussolo faz parte do quadro de associados desde 1981

inicialmente. Fui conferir de perto e também 
me cooperei” – isso foi em outubro de 1981 
(sua matrícula é de nº 3.815).
Atualmente, Antônio Parussolo atua como 
comerciante, mas ainda possui sua pro-
priedade. “Quando a Camda veio para Jun-
queirópolis praticamente a agricultura era 
baseada somente no café; lembro muito 
bem que ela tinha o viveiro de mudas e co-
laborou muito com os cafeicultores também 
na comercialização. Daí para frente, vários 
fatores influenciaram na baixa da cafeicul-
tura, aonde a Camda seguiu firme e hoje 
beneficia toda agricultura municipal e re-
gional”, explanou.
“Esta é uma empresa que cresceu muito no 
município e também na região, benefici-
ando os agricultores. E o mais importante: é 
uma empresa de confiabilidade”, finalizou.
Nós quem agradecemos a confiança, An-
tônio, por todos esses anos.

Osvaldo Ramos, natural de Adamantina, Es-
tado de São Paulo, nasceu em 29 de outubro 
de 1966 e nesta cidade permanece até os 
dias de hoje.
Sua vida se desenvolveu de maneira simples 
e humilde, e muito esforçado, começou a 
trabalhar ainda quando criança. “Sempre 
ajudei no sustento da minha família e aos 
9 anos de idade comecei a prestar serviço 
em um açougue da cidade como entrega-
dor”, recorda. Depois disso, o que Osvaldo 
fez em sua vida foi trabalhar: foram diver-
sos anos na roça, depois como carregador 
na Cotia por 9 anos e na máquina de café 
Tiradentes por mais 6 anos.
“Sempre acreditei que o mais importante em 
um homem é o trabalho. Trabalho honesto 
e digno. E por isso, ao longo de todos es-
ses anos, a todo instante procurava um em-
prego”, comentou.
Desta maneira, a Camda procurava por car-
regadores para a fábrica de nutrição animal 
que na época ainda era situada em Adaman-
tina. Neste instante, teve início a história de 

Funcionário 

Osvaldo com a cooperativa.
“Soube desta vaga e através da indicação 
de alguns amigos que já trabalhavam aqui, 
comecei a prestar serviço na Camda” – isso 
foi em 9 de abril de 2001.
Carregar mercadoria, acompanhar estoque e 
auxiliar no que mais for preciso dentro dos 
barracões: este é o trabalho executado por 
Osvaldo com muita dedicação.
Atualmente, exerce função na loja matriz, 
em Adamantina.
“Sou muito grato pela oportunidade que 
tive há 14 anos de trabalhar na Camda. 
Aqui passo maior parte do meu tempo e 
estou muito satisfeito com meu serviço. 

Osvaldo Ramos é colaborador da Camda há 14 anos

Tranquilo e calmo, com sabedoria, vamos 
tocando a vida”, disse

Sempre prestigiando
nossa gente


