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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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4 de julho – Dia Internacional do Cooperativismo
Escolha cooperativismo. Escolha equidade. 
Este é o tema do 93º Dia Internacional do 
Cooperativismo, divulgado pela Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI). A data, 
neste ano, será celebrada em 4 de julho. 
A desigualdade é um tema relevante, pois in-
fluencia nossas percepções sobre autoestima 
e justiça. Todos os seres humanos têm direito 
ao mesmo respeito e à mesma dignidade. No 
entanto, a desigualdade traz graves conse-
quências socioeconômicas e de segurança: 
prejudicial para a economia, para a nossa 
infraestrutura,  para a nossa segurança e 
para a democracia. E como o cooperativis-
mo pode contribuir:
1. Todos são donos – expandindo o con-
ceito de propriedade, as cooperativas são 

uma força comprovada para a inclusão 
econômica e social. Se o modelo coopera-
tivista continuar a crescer, a desigualdade 
será reduzida.
2. Aberta a todos – Uma cooperativa é aberta 
a todos, seja homem ou mulher, jovem ou 
idoso, qualquer pessoa pode participar.
3. O poder de decisão não está vinculado 
à riqueza – Todos têm igual poder de de-
cisão (voto equivalente), independente-
mente do capital.
4. Igualdade também significa acesso igual 
aos bens – A Organização das Nações 
Unidas (ONU) reconhece como estratégia 
crítica, a nível nacional, assegurar o acesso 
universal a bens e serviços básicos de boa 
qualidade, o que, por sua vez, é o próprio 

propósito de uma cooperativa.
A Organização das Nações Unidas afirma 
a importância de se assegurar que a oferta 
realmente chegue às camada excluídas da 
população. As cooperativas se concentram 
em atender as necessidades de seus mem-
bros, ao invés de focar apenas no retorno 
financeiro.
O movimento cooperativista apresenta 
uma combinação única entre alcance 
global e conduta empresarial baseada em 
pessoas. Podemos desempenhar um im-
portante papel na redução da pobreza. 
As cooperativas auxiliam na redução da 
desigualdade ao empoderar as pessoas e 
ao oferecer a elas uma forma digna e sus-
tentável de ganhar a vida. 

Escolha
cooperativismo

Escolha
equidade 
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CMN aprova a distribuição de recursos do Funcafé para 2015

Governo lança Plano de Defesa Agropecuária 2015/2020

O orçamento do Fundo de Defesa da Econo-
mia Cafeeira (Funcafé) será de até R$ 4,136 
bilhões distribuídos em linhas de crédito 
para financiamentos de apoio ao setor 
cafeeiro, conforme a Resolução nº 4.414, de 
2 de junho de 2015, do Conselho Monetário 
Nacional (CMN). 
De acordo com a Resolução do CMN, serão 
destinadas para as operações de crédito de 
custeio até R$ 950 milhões; para estocagem, 
R$ 1,506 bilhão; para financiamento para 
aquisição de café (FAC), R$ 750 milhões; 
para financiamento de contratos de opções 
e operações em mercados futuros, R$ 10 
milhões e para recuperação de cafezais da-
nificados, R$ 20 milhões.
Também foram aprovados recursos para o 
financiamento de capital de giro para as in-
dústrias de café solúvel de até R$ 200 mi-
lhões. Já para as indústrias de torrefação de 
café, até R$ 300 milhões, e para as coopera-
tivas de produção, R$ 400 milhões.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Kátia Abreu, entregou à presi-
denta o Plano de Defesa Agropecuária 
2015/2020 (PDA), que define estratégias e 
ações para evitar e combater a pragas nas 
lavouras e doenças nos rebanhos brasileiros.
Com o plano, o governo promoverá o de-
senvolvimento sustentável do agronegócio, 
garantindo a preservação da vida e da saúde 
das pessoas e dos animais, a segurança ali-
mentar e o acesso a mercados.
O PDA introduz um novo modelo de gestão 
eficiente, capaz de fortalecer uma ação con-
junta em nível federal, estadual e municipal. 
O plano vai atualizar diversas normas sani-
tárias à realidade do agronegócio do país, 
além de adaptar procedimentos e capacitar 
ainda mais os técnicos a tomarem decisões 
na área sanitária com base em conhecimen-
to científico e análise de risco.

O Plano de Defesa Agropecuária está conce-
bido para os próximos cinco anos, dividido 
em duas etapas. A primeira será executada 
até junho de 2016 e a segunda, até 2020.
Seis pontos principais alicerçam o PDA:
1. Modernização e desburocratização: in-
formatizar e simplificar processos a fim de 
agilizar a tomada de decisões e reduzir em 
70% o tempo entre a solicitação de um re-
gistro e sua análise final.
2. Marco regulatório: atualizar a legisla-
ção vigente e padronizar diretrizes que 
atualmente estão contrapostas nas diver-
sas esferas federativas. Criar condições ne-
cessárias para a instituição de um Código de 
Defesa Agropecuário.
3. Suporte estratégico: com apoio das univer-
sidades, desenvolver a técnica de análise de 
risco para pragas e doenças. Assim, reduzir 
em 30% os custos da defesa agropecuária.

4. Sustentabilidade econômica: levantar o 
custo da defesa agropecuária a fim de pro-
jetar os valores reais necessários para a área. 
Disponibilizar recursos para convênios com 
as 27 unidades da federação e regulamentar 
o Fundo Federal Agropecuário.
5. Metas de qualidade: modernizar o 
parque de equipamentos tecnológicos e 
ampliar programas de controle e erradica-
ção de pragas e doenças, como febre afto-
sa, influenza aviária, peste suína clássica, 
mosca das frutas, brucelose e tuberculose, 
entre outras.
6. Avaliação e monitoramento do PDA: 
secretarias estaduais e municipais, órgãos 
da agricultura e o Mapa acompanharão o 
cumprimento das cinco metas. Para isso, 
serão criados comitês regionais e canais de 
comunicação com Fiscais de Defesa Agro-
pecuária.

souagro
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Brasil tenta avançar na reabertura de mercado árabe para bovinocultura
Depois de perder a liderança mundial na ex-
portação de carne bovina, o Brasil procura 
alternativas para garantir novos mercados in-
ternacionais. Um dos alvos do setor produti-
vo nacional é a reabertura dos negócios com 
a Arábia Saudita, que suspendeu a compra 
há dois anos, após o caso de Encefalopatia 
Espongiforme Bovina (EEB), registrado em 
2012. Outros mercados como Kuwait, Bah-
rein, Omã e Catar também interessam. Au-
toridades sanitárias do país árabe estão no 
Brasil em visita oficial para avaliar a reaber-
tura do mercado à carne bovina “in natura” 
e enlatados brasileiros, inclusive derivados, 
e também para tratar da ampliação da com-
pra de carne de aves. O contato tem ocorri-
do via técnicos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). A missão 
estrangeira irá visitar o Pará, Mato Grosso 
e Pernambuco para avaliar a condição de 
estabelecimentos de carne bovina. Os re-
presentantes da Arábia Saudita também irão 
visitar seis estabelecimentos de produção de 
aves com o objetivo de coletar informações 
e avaliar o controle brasileiro. No ano pas-
sado, as negociações envolvendo a carne de 
frango entre os dois países superou os US$ 1 
bilhão. O Brasil é a origem de 75% das im-
portações de frango da Arábia Saudita.

O presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, recebeu o diretor Execu-
tivo de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Embrapa, Ladislau Martin Neto. A visita 
teve por objetivo convidar o movimento 
cooperativista para participar do Congres-
so Mundial sobre Sistemas de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF), que ocor-
rerá entre os dias 12 e 17 de julho, em Bra-
sília, e que é realizado pela Embrapa e par-
ceiros. O superintendente do Sistema OCB, 
Renato Nobile, e o assessor do presidente da 
Embrapa, Alexandre de Oliveira Barcellos, 

Congresso Mundial discute integração de lavoura com pecuária e floresta
também participaram da reunião.
A expectativa da organização é de que as 
pesquisas, as experiências nacionais e mun-
diais e o debate em torno da Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) reúnam, no 
Centro de Convenções Ulisses Guimarães, 
em Brasília, especialistas de renome interna-
cional. Além de participarem do Congresso 
Mundial, os interessados contarão, ainda, 
com o III Simpósio Internacional de Integra-
ção Lavoura-Pecuária (ILP).
O Congresso Mundial será uma oportuni-
dade para atualizar sobre os avanços nas 

pesquisas em preservação, impactos, resul-
tados econômicos e inovações tecnológicas. 
O encontro será estruturado em torno de três 
temas principais: Tecnologia, Meio Ambien-
te e Socioeconomia.
Diariamente, haverá um sumário dos prin-
cipais aspectos de cada sessão (resumo 
diário) e, ao fim, um resumo do congresso, 
que pode gerar um documento a ser apre-
sentado durante a “Conferência das Partes 
da Convenção - Quadro das Nações Uni-
das sobre a Mudança do Clima” (COP 21), 
ao final de 2015.

beefpoint

mapfre
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Minas Gerais sedia a maior feira do agronegócio café no Brasil

Nova técnica produz mudas de seringueira totalmente livres de pragas

Entre os dias 1º e 3 de julho, a cafeicultura 
nacional, líder na produção mundial de 
café, irá conhecer as principais novidades e 
tecnologias para o setor, durante a 18ª edi-
ção da Expocafé realizada no Campo Expe-
rimental da EPAMIG, em Três Pontas, no Sul 
de Minas Gerais. 
A EPAMIG, co-realizadora do evento, in-
tegra a programação com a organização das 
dinâmicas de campo, minicursos e informa-
ções tecnológicas. Durante as Dinâmicas de 
Campo, setorizadas em pesquisa e extensão, 
colheita e manejo, os participantes poderão 
conhecer na prática o funcionamento de e-
quipamentos instalados nas lavouras de café 
da Campo Experimental. Nas estações de 
campo, 12 empresas apresentarão o desem-
penho de derriçadeiras, colhedoras de café, 

Uma nova técnica de cultivo de mudas de 
seringueira, desenvolvida pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, por meio do Escritório de 
Defesa Agropecuária de Barretos (EDA 
Barretos), em parceria com a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) em Jaboticabal, 
tem reduzido a zero o nível de contami-
nação. A técnica deixa as plantas suspen-
sas em uma bancada de pelo menos 40 
centímetros de altura em vez de cultivá-
las diretamente no chão – o que impos-
sibilita a contaminação de pragas de solo 
e raízes como meloidogyne, nematoide e 
pratylenchus.
Diretor do EDA Barretos, engenheiro 
agrônomo Paulo Fernando de Brito, explica 

sopradores, esqueletadeiras. Também serão 
apresentados por pesquisadores da EPAMIG 
temas como controle de doenças e pragas 
do cafeeiro, variedades de café recomenda-
das para a agricultura mineira, nutrição de 
cafeeiro e uso de herbicidas e tecnologias 
de aplicação. 
No Ciência Móvel, ônibus itinerante trans-
formado em um pequeno laboratório para 
demonstração de pesquisas, o pesquisador 
Vicente Carvalho irá repassar informações 
para controle de doenças recorrentes na 
cafeicultura: ferrugem, mancha-de-Phoma 
e cercosporiose. De acordo com o pesqui-
sador, que há 30 anos estuda doenças do 
cafeeiro, no caso da incidência de ferrugem, 
o produtor deve-se fazer três perguntas an-
tes de adquirir um produto para controle: “a 

que a técnica possibilita ainda uma melhor 
qualidade do sistema articular da muda, 
deixando-a mais vigorosa. “Com isso te-
mos um ganho no crescimento da muda no 
campo, quando a plantamos o pegamento 
é melhor”, destacou, lembrando que essa 
muda será também mais uniforme, crescen-
do de forma mais ordenada. Elas são plan-
tadas em substrato de origem vegetal, prin-
cipalmente casca de pinos, e ficam dentro 
de sacolas plásticas em cima da bancada.
Como não entram em contato direto com 
o solo, ficam livres principalmente de 
pragas como nematoide. “Fizemos um le-
vantamento junto com Unesp onde identi-
ficamos que 35% das amostras de mudas 
do solo tinham nematoide e neloydogine e 

carga da minha lavoura este ano é alta, ou 
seja, o pé está carregado de café? O sistema 
de cultivo é adensado? E qual a incidência 
de ferrugem?”, indaga. Vicente irá explicar 
como fazer o monitoramento do talhão e 
apresentar alternativas de prevenção e con-
trole. “O cafeicultor já tem, por exemplo, 
acesso à cultivares de café resistentes à fer-
rugem, indicadas para cultivo consorciado 
com arbóreas”. 
De acordo com o presidente da EPAMIG, Rui 
Verneque, a Expocafé é uma vitrine da pes-
quisa em cafeicultura. “Além de conhecerem 
lançamento em máquinas e equipamentos, 
os cafeicultores podem visitar as lavouras do 
Campo Experimental e ter acesso à tecnolo-
gias desenvolvidas pela pesquisa agropecuária 
mineira ao longo de 40 anos”, ressalta. 

74% tinham pratylexnchus. Na nova téc-
nica é zero por cento”, comemora Paulo.
Ele explica ainda que o novo sistema já 
vem sendo utilizado com sucesso há 
dois anos e proporciona uma rastreabili-
dade completa dos materiais utilizados na 
produção da muda, e isso melhora tam-
bém a qualidade genética dela.
Acostumados, há 40 anos, a cultivar direto 
no solo, os viveiristas e produtores em um 
primeiro momento se mostraram descon-
fiados com a nova técnica, mas agora já a 
aceitam e reconhecem sua maior produti-
vidade e qualidade. Os viveristas mais que 
o produtor de borracha porque desconhe-
ciam o processo, por isso foram realizadas 
reuniões para difundir a novidade.

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

Data de fundação: 11 de julho de 2014 - Endereço: Rua Maria Rosa da Silva, 17 
e-mail: saojoaquimdabarra@camda.com.br - telefone: (16) 3811.8488

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

A filial de Bataguassu completa mais um ano neste mês de julho e está 
cada dia mais forte no campo com alta tecnologia e inovação em produtos 
para a pecuária, soja, milho, hf, eucalipto, seringueira entre outras culturas 
da região sempre com assistência técnica aos cooperados. Não poderia 
deixar de agradecer todo esse sucesso aos nossos cooperados pela par-
ticipação em nossos negócios, pela diretoria pela confiança e dedicação 
durante todos estes anos e aos colaboradores da filial que juntos continu-
aremos crescendo  a cada dia!

Responsável: Marcelo Stechi

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

No mês de julho a filial de Macatuba completa 11 anos de atuação na ci-
dade! Com o intuito de fazer sempre o melhor para os nossos cooperados, 
buscamos levar conhecimento e tecnologia com muita dedicação e res-
peito! A equipe de Macatuba agradece a todos os cooperados, pelo apoio, 
confiança e parceria!

Gerente: Roberto Carlos Vieira

A filial da Camda em São Joaquim da Barra foi projetada após um detalhado 
trabalho de prospecção de mercado que durou seis meses. Enfim, em meados 
de março de 2014 a diretoria da cooperativa aprovou a instalação da filial que 
seria a primeira na região da Alta Mogiana. A seguir definiu-se o aluguel de 
um antigo barracão, que seria totalmente remodelado para as necessidades e 
padrões da Camda, em localização de fácil acesso para atender os produtores 
dos municípios vizinhos. A filial atingiu suas plenas atividades em março de 
2015 e atualmente conta com 10 colaboradores atendendo mais de uma cen-
tena de cooperados.

Gerente: José Amauri Favaretto

Filial de Bataguassu

Filial de Andradina

Filial de Macatuba

Filial de São Joaquim da Barra
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Parcerias e Eventos_

Cooperativistas de São Paulo visitaram a 
sede do Sistema Ocepar. O grupo, com-
posto por dirigentes e representantes de 
17 cooperativas paulistas, iniciou viagem 
de intercâmbio técnico para conhecer o 
cooperativismo do ramo agropecuário no 
Paraná.
A programação inclui visitas às cooperativas 
Castrolanda, Batavo, Lar, C.Vale e Copagril. 
Os cooperativistas foram recebidos pelo 
superintendente do Sistema Ocepar, José 
Roberto Ricken, e pelos gerentes de Auto-
gestão e Desenvolvimento Humano, Gerson 
Lauermann e Leonardo Boesche, que expli-
caram o trabalho desenvolvido pela enti-
dade e os modelos de gestão, treinamento e 
planejamento do Sistema. 
A Camda esteve presente no evento com o 
diretor presidente, Osvaldo Kunio Matsuda; 

Cooperativistas de São Paulo visitam sede do Sistema Ocepar
diretor administrativo e financeiro, Antônio 
Avelino dos Santos e o gerente de tributos, 
Adilson Garcez.
Intercâmbio - Promovido pelo Sescoop/SP 
com o apoio da Ocesp (Organização das 
Cooperativas do Estado de São Paulo), o 
intercâmbio reúne cooperativas que corres-
pondem por mais de 85% do faturamento 
do ramo agropecuário de São Paulo.
Intercooperação – Segundo o presidente do 
Sistema Ocesp, a viagem de imersão atende às 
demandas apontadas pelas próprias coopera-
tivas no planejamento estratégico do Sistema 
Ocesp, em que se identificou a necessidade 
de investimentos na gestão das cooperativas, 
no que diz respeito a inovações na forma de 
gestão, negócios e organização.
“O sexto princípio do cooperativismo é a in-
tercooperação, por isso o intercâmbio entre 

os sistemas de São Paulo e Paraná é impor-
tante, pois contribui para o fortalecimento 
do movimento cooperativista. Somos esta-
dos vizinhos e entendo que temos grandes 
oportunidades conjuntas de crescer. Precisa-
mos nos integrar e construir um cooperati-
vismo diferenciado”, afirmou Del Grande. 

A filial Camda de Assis realizou uma pales-
tra técnica em parceria com a empresa de 
sementes Nidera onde o assunto abordado 
foi “Novos cultivares de soja”.
Estiveram presentes mais de 30 cooperados 
onde todos se interessaram pelas novas va-
riedades que estão entrando no mercado por 
serem de alta tecnologia. Na ocasião, o ge-
rente da filial Edinelson Higino Tavanti falou  

A filial da Camda de São José do Rio Preto realizou uma palestra ministrada pelo med. vet. Carlos Alberto Tolentino (ger. neg. pec. Camda), 
no recinto de exposição de Rio Preto, com o assunto Nutrição Digestiva de Ruminantes. Na ocaisão, também foi apresentada toda linha 
de suplementos mineral, proteinado, ração e o lançamento de novos produtos Minercamda. A ação contou com a presença de Waldomiro 
Teixeira de Carvalho Jr. (dir. sup. Camda) que falou sobre o mercado atual e a comemoração dos 50 anos da Camda. “Agradecemos a todos 
os colaboradores e aos 70 cooperados que estiveram presentes e aproveitaram para fechar grandes negócios nesta noite”, finalizou.

Novos cultivares de soja é tema de palestra
sobre o conceituado laboratório de análise 
de solo que a Camda possui e 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 ofe-
recido um jantar de confraternização para 
todos os participantes.

Palestra sobre Nutrição Digestiva de Ruminantes
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Nos últimos anos o processo produtivo da 
cana-de-açúcar tem passado por grandes 
transformações, exigindo assim, mudan-
ças significativas nos métodos convencio-
nais de manejo. Diante disso, priorizando 
levar aos cooperados produtores de cana 
co-nhecimento sobre novas tecnologias, a 
filial Camda de Assis, em parceria com a 
TimacAgro realizou no município de Pal-
mital, um dia de campo na propriedade do 
cooperado Antônio Scalada. 
O evento reuniu cerca de 50 produtores de 
cana da região, além dos técnicos da Camda 
de Assis - Luis Cláudio Colavite e Matheus 
Josepetti - e técnicos da TimacAgro - Tiago 
Machado, Vitor Palharini, Juninho Oliveira, 
Leandro Almeida e Camila Oliveira.
O objetivo principal do evento foi demons-
trar os resultados obtidos na área padrão 
produtor com 25-00-25, em comparação 
a área com Sulfammo Meta 29 + KCL em 
cana soca, bem como apresentar os benefí-
cios que a tecnologia traz a cultura da cana.

Camda realiza dia de campo em parceria com TimacAgro

Foi realizada pela filial de Bataguassu em 
parceria com o Sindicato Rural do mu-
nicípio uma palestra sobre como aumen-
tar a eficiência produtiva na propriedade 
de pecuária ministrada pelo médico ve-
terinário Edson de Matos Pessoa (ger. pec. 
Camda) onde foi apresentado o novo tra-
balho em reprodução da Camda sobre ven-
das de protocolos para a IATF, vendas de 
embriões e a assistência técnica a campo 
da equipe de reprodução. “Todos os coope-
rados puderam tirar várias dúvidas e assim 
aumentar seu conhecimento na pecuária”, 
finalizou Edinho.

Palestra sobre eficiência produtiva na pecuária ocorre em Bataguassu

A Camda em parceria com a OuroFino realizou na cidade de Brotas uma palestra sobre vermifugação estratégica. O evento foi ministrado pelo 
analista técnico saúde animal, Marcel Kenzo Vilalba Onizuka, o qual destacou formas eficientes de controle de endo e ectoparasitas animal.  
O evento contou com a presença de vários cooperados, onde puderam conhecer melhor o portfólio da empresa e realizar seus negócios.

Palestra
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A Camda, buscando cada vez mais se aproximar do cooperado para melhor atendê-lo, inaugura a mais nova filial do Estado de Minas Gerais 
agora na cidade de Tupaciguara. O evento contou com a presença dos diretores da cooperativa - Osvaldo Kunio Matsuda, Waldomiro 
Teixeira de Carvalho Junior e Gumercindo Fernandes da Silva - dos cooperados, autoridades locais, fornecedores e futuros associados. 
A ação aconteceu na sede da filial onde houve o descerramento da fita inaugural e posteriormente, na casa de shows Nothurna Music 
House, os diretores e o gerente da filial, Willian Cesar Manoel puderam apresentar a cooperativa. Em seguida foi servido um  jantar ao som 
da dupla Muryel e Rafael.

Tupaciguara agora também conta com unidade Camda
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Foi realizada na filial de Pacaembu uma palestra sobre adubação biológica com o produto Microgeo, onde abordaram a importância da 
adubação biológica para o solo, orientação das práticas de produção biológica e aplicação do adubo, diversidade de micro-organismos 
como bactérias, fungos e leveduras através da compostagem líquida contínua. Esteve presente Rodolfo Santos, assistente técnico de vendas 
e João Roberto, representante de vendas, sendo que no dia posterior realizou-se um dia de campo em visita a fazenda Recanto Sossego em 
Junqueirópolis do cooperado José Villela. “Os cooperados presentes puderam ver na prática os benefícios que a adubação vem trazer para 
o solo e consequentemente a melhora na produtividade da fazenda”, finalizaram os organizadores.

Dia de campo sobre adubação

Foi realizada na cidade de Jacarezinho uma 
palestra da cooperativa Camda – filial de 
Cambará em parceria com a Agrojac (As-
sociação dos Produtores de Leite de Jaca-
rezinho). Neste dia o gerente de negócios 
pecuária Camda e médico veterinário, Car-
los Alberto Tolentino, abordou o tema “Nu-
trição Digestiva de Ruminantes” ressaltando 
a importância dos produtos diferenciados da 
linha de nutrição animal Minercamda.

Circuito de palestras

A Camda em parceria com a Bayer CropScience esteve presente na cidade de Ribeirão Preto, onde ocorreu um dos maiores eventos do 
Brasil sobre manejo de plantas daninhas: o 14º  Herbishow.  Na ocasião foram apresentados os lançamentos de novos herbicidas que serão 
lançados posteriormente. Também vários consultores, professores, engenheiros agrônomos de multinacionais e usinas colaboraram com 
suas apresentações e trabalhos técnicos, principalmente focando a cultura da cana-de-açúcar.

Camda participa de Herbishow
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Saiu o 5º contemplado da promoção Cooper Festa de Prêmios Camda 
O quinto sorteio da promoção Cooper Festa 
de Prêmios ocorreu no dia 5 de junho na 
filial Camda de São José do Rio Preto.
A ação reuniu um grande número de pes-
soas - entre cooperados, convidados, co-
laboradores e imprensa - que acompanhou 
de perto todo o procedimento para a rea-
lização do sorteio.
Na ocasião, Waldomiro Teixeira de Carvalho 
Jr (dir. superintendente Camda), assim como 
Odirley Maioli (ger. filial Rio Preto) conduzi-
ram a cerimônia de abertura do evento onde 
foi retirado o cupom do quinto cooperado 
contemplado com a pick-up.
Segundo a empresa Polypromo – auditora 
da campanha – ao todo foram cerca de 
182.696 cupons gerados no mês de maio (a 
maior quantia até o momento).
“Chegamos ao quinto sorteio e ainda te-
mos mais sete utilitários para entregar aos 
nossos cooperados. Alcançar 50 anos de 
fundação da Camda é muito gratificante, 
mas o que mais nos move a continuar com 
garra e determinação é a participação ativa 
de vocês, associados, que acompanham o 

progresso e desenvolvimento da coopera-
tiva”, pontuou Waldomiro.
Após a movimentação dos cupons, um as-
sociado foi convidado a retirar o bilhete pre-
miado e o sorteado foi o cooperado Alvaro 
Stringheta, da filial de Bataguassu.
“Esta promoção tem agradado muito nossos 
cooperados e este é justamente o objetivo 
da diretoria ao promover ações que benefi-
ciam àqueles que nos acompanham ao lon-
go de nossos 50 anos. Apresentamos mais 
uma vez aqui o nosso agradecimento pela 
participação de todos vocês nesta ação”, fi-
nalizou o diretor superintendente.
Cooper Festa de Prêmios– Neste ano de 
2015 a Camda completou 50 anos e deci-
diu, diante deste marco, realizar uma gran-
diosa campanha: Cooper Festa de Prêmios.
Posteriormente ao quinto sorteio ocorrido 
em São José do Rio Preto, ainda restam ou-
tros sete utilitários (um a cada mês) a serem 
sorteados aos cooperados que efetuarem 
compras de produtos veterinários, lubrifi-
cantes, utilidades, nutrição animal, insumos 
e defensivos agrícolas ou realizarem análises 

de solo, bromatológica e foliar no período de 
1º de fevereiro a 31 de dezembro de 2015. 
Estes terão direito 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 pro-
moção, deverá realizar um cadastro prévio 
e único no hotsite da campanha promo-
cional, através do site www.camda.com.
br, informando seus dados pessoais ou ca-
dastrais (nome ou razão social, endereço, 
CPF/MF, RG ou CNPJ/MF, telefone, e-mail, 
cidade, Estado e CEP) e responder a per-
gunta da promoção “Qual Cooperativa 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!
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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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6º sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: Av. Capitão Olinto Mancini, nº 3.236 – Três Lagoas/MS
Informações: (67) 3509.1800 – filial Três Lagoas/MS
Data: 4 às 11h

ExpoCafé 2015
Local: Três Pontas/MG
Informações: expocafe@cafeeditora.com.br
Data: 1º

Curso de Cirurgias em Bovinos a Campo
Local: Viçosa/MG
Informações: cpt@cursospresenciais.com.br 
Data: 3

Curso de inseminação artificial
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 16 a 18

IV SIM – Simpósio de Agronegócio e Gestão
Local: Piracicaba/SP
Informações: comunica@pecege.esalq.usp.br
Data: 16

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

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

NOME
ROSANGELA MOREIRA SIRILO .........................................
GILSON RICARDO DA SILVA ...........................................................
CESAR ROBERTO DA SILVA ..............................................................
LUIZ YOSHITO KANO ......................................................................
WILLIAN HENRIQUE ZACARIAS ......................................................
ROSANGELA DE OLIVEIRA HIDALGO .......................................
RAFAEL FATINANSI FABRIS .........................................................
ADILSON DE JESUS DOS SANTOS ...................................
TAMARA SOARES DOS SANTOS .................................................
DENIS AUGUSTO LOTTI ..................................................................
ROBERTA M MARCHIOTI LOPES ......................................................
MARCOS PORTARI ..........................................................
VALMIR DE SOUZA DOS SANTOS ..................................................
EVERTON MARTINS BUSTO ...........................................................
RAMIRO ALBERTO DA SILVA ............................................
JOCIMAR BARBOSA MEDEIROS .................................................
JAQUELINI MARTINS GISUATO ...........................................................
KARLA CAROLINE V MACHIAVELLI ................................................
JOSE BATISTA MIRANDA ..............................................................
ODIRLEY MAIOLI .........................................................................
JULIANA MARTINS FERREIRA ......................................................
EDSON DE MATOS PESSOA .............................................................
SUMARA JOSE DA ROCHA FERREIRA ..................................................
PAULO ROBERTO BOTTINI ..............................................................
GILMAR DA SILVA ...................................................
ISADORA MORALLES .......................................................................
ALINE MARIA GOES DA SILVA ..........................................................
ANA PAULA DA COSTA ....................................................................
GIULIANO SANTOS DA MATTA .......................................................
JOAQUIM CORREA FERNANDES .....................................................
MATHEUS JOSEPETTI ............................................................................
HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES ...........................
ADAUTO FUAD CORIFEU HADDAD ........................................
DANIEL SILVEIRA DE BRITO .............................................................
MARCELO COSTA DOS SANTOS ...................................................
EDUARDO DAS NEVES ....................................................................
GIOVANI ALMEIDA IFRAN ......................................................
RONALDO MATTOS VIEIRA .............................................
LUIZ CARLOS PIRES JUNIOR ................................................
ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ......................................................
FRANCIELE CRISTINA BAPTISTON ...................................................
FABRICIO DOS SANTOS SILVA ...................................................
LUCIMARA PERALTA F DA SILVA ............................................
LEANDRO ROBERTO TREVISAN .............................................................
JOSE RENATO CHITERO ...............................................................
LUCAS BRATIFICH PINHEIRO ........................................................
DANIELA ZOCAL DOS SANTOS .................................................
APARECIDA DE LOURDES RODRIGUES ......................................
MAURICIO DA SILVA CALIGARI .......................................................
CLEUZA VIEIRA DE A DA SILVA ........................................................
MAURO PEREIRA ROCHA ............................................................
OSVALDO KUNIO MATSUDA .....................................................
WASHINGTON APARECIDO SANTOS .................................
CESAR AUGUSTO MOTA .......................................
LOURENCO RODRIGUES DA SILVA ..............................................
GUMERCINDO FERNANDES DA SILVA ......................................
ISMAEL SILAS DA SILVA ........................................................
VANILDO PEREIRA DE ARAUJO ....................................................
RENATO MARQUES DA SILVA ....................................................
TACIANE AP DA SILVA PEREIRA ........................................................
CLAUDEMIR ANTONIO COSTA ...............................................
MARCIO DOS REIS COSTA .............................................................
MARCOS APARECIDO PEREIRA .....................................................
TIAGO MARQUES NUNES ...............................................................
ROGERIO APARECIDO S DE QUEIROZ .....................................
JULIANO HENRIQUE F DE OLIVEIRA .........................................
REGINALDO ROGERI .......................................................................
FABIO JUNIO RODRIGUES ..................................................
ANDRE DE CARVALHO ........................................................................
ISABEL COSTA CORREA DA SILVA ..........................
JOAO ADILSON RONCOLATO ......................................................
MARCELO REGINATO RIGOLIN ...................................
MAURICIO NOGUEIRA ROCHA ..........................................
DANILO OSORIO DE OLIVEIRA ..........................................

FILIAIS
C.EXPERIMENTAL

NAVIRAI
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

PENAPOLIS
LOGISTICA

CAMPO GRANDE
BATAGUAS

MATRIZ
MATRIZ

JUNQUEIROPOLIS
LAVINIA

CEAGESP
CAMPO GRANDE

PENAPOLIS
RIBAS

NAVIRAI
RIOPRETO
RIOPRETO

C.GRANDE
MATRIZ

ASSIS
FRUTAL

CAMPO EXPERIMENTAL
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

ASSIS
FABRICA  ANDRADINA

OURINHOS
FRUTAL

SJ BARRA
MATRIZ

ARACAT.UBA
CAMPO GRANDE

AQUIDAUANA
MATRIZ
MATRIZ

PACAEMBU
BATAGUASSU

JAU
DRACENA
CEAGESP

PENAPOLIS
 RIOPRETO

MATRIZ
LAVINIA

 RIOPRETO
DIRETORIA

COROMANDEL
CAMPO EXPERIMENTAL

SJ BARRA
DIRETORIA

COROMANDEL
SANTA FE

PACAEMBU
MATRIZ

ARAÇATUBA
CEAGESP
CEAGESP

MATRIZ
PARANAIBA
PENAPOLIS

LAVINIA
COROMANDEL

ASSIS
CAMPO EXPERIMENTAL

CEAGESP
NOVA ANDRADINA

QUIRINOPOLIS
COROMANDEL

- ANIVERSARIANTES -

JULHO/2015
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Como organizar o orçamento doméstico em cinco passos
Como estão as contas da casa? A família consegue poupar ou todo mês entra no cheque especial? Para arrumar as contas da casa 
e começar a poupar para realizar os objetivos de vida, é preciso fazer o orçamento doméstico. A seguir esses cinco passos:
1 - Fazer um diagnóstico financeiro
Todos os gastos devem ser anotados minuciosamente para que a família possa saber quanto entra de renda e para onde está indo 
dinheiro. Durante um mês toda e qualquer despesa deve ser anotada minuciosamente para fazer esse diagnóstico real. 
2 - Reduzir os gastos desnecessários
Logo após a análise do orçamento doméstico quase sempre a família percebe que é possível reduzir de 20% a 30% dos gastos. 
Trocar de plano de celular ou de pacote de TV a cabo são alguns dos exemplos. Num primeiro momento, o cafezinho de todo dia 
ou a pizza da semana podem parecer inofensivos, mas são nos pequenos gastos que cometemos que estão os excessos: o banho 
demorado, a luz do abajur, a taxa de conveniência na hora de adquirir ingresso pelo telefone.
3 - Fazer um projeto de vida de curto, médio e longo prazos
Trocar de carro, fazer uma viagem, comprar a casa própria, planejar a aposentadoria. Faça as contas de quanto vai custar cada um 
desses projetos e quanto tempo irá demorar para realizar cada um deles. Assim que realizar um destes sonhos, deve-se substituí-
lo por outro objetivo. E, muito importante, não use todo o dinheiro poupado para satisfazer desejos imediatos, que impedem a 
realização dos objetivos maiores.
4 – Poupar para realizar os sonhos
A decisão de onde aplicar o dinheiro vai depender do prazo de cada objetivo: 
Objetivos de curto prazo (até 1 ano): dinheiro deve ficar numa aplicação fácil de retirar, tal como o título do Tesouro Direto 
indexado à Selic;
Objetivos de médio prazo (1 a 10 anos): dinheiro pode ser aplicado também no Tesouro Direto, CDBs, fundos de investimento;
Objetivos de longo prazo (acima de 10 anos): valores podem ser aplicados em títulos indexados à inflação do Tesouro Direto ou 
ainda numa previdência privada.
5 - Cuidado com os gastos fixos
Despesas fixas, tais como supermercado, água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde, TV a cabo, internet, idealmente 
devem estar limitadas a 50% da renda. Se a família estiver temporariamente endividada, é possível cortar despesas supérfluas 
para resolver esse desajuste temporário. Mas se os gastos fixos consomem a maior parte da renda mensal, é sinal que a família 
está vivendo acima do padrão de vida.
Para que possa viver melhor, deve reduzir esses gastos e se organizar para poupar ao menos 10% da renda todo mês. 

Fonte: www. economia.uol.com.br
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_Nossa Gente

Cooperado 

Toshihiko Murai nasceu na cidade capital da 
província japonesa de Gifu, no dia 20 de fe-
vereiro de 1953.
Seus pais (Kisaku Murai e Sue Murai) – que 
eram agricultores, vieram ao Brasil quando 

ele ainda era criança em busca de novas 
oportunidades. “A cidade escolhida para 
morar foi Murutinga do Sul e continuamos a 
lidar com a terra”, recorda.
Desta maneira, focaram a produção na cultura 
de café (que estava em destaque na época) e 
adquiriram uma propriedade rural. Os negó-
cios prosperaram e passaram a sentir a neces-
sidade de auxílio para escoar a produção.
Neste instante, a cooperativa Camda passou 
a fazer parte de sua história. “A agricultura 
predominava e com isso, sempre que apa-
recia algo de destaque e vantajoso para ca-
tegoria, a notícia se espalhava. E meu con-
tato com a Camda foi mais ou menos desta 
maneira: existia um vendedor de adubo que 
sempre visitava nossa propriedade e comen-

O cooperado Toshihiko Murai – casado com Edna Aparecida – tem 3 filhos: Tatiane, Leandro e Juliano

tou sobre a cooperativa. Fui conhecer de 
perto e me associei”, recordou Murai - isso 
foi em 26 de outubro de 1981 (sua matrícula 
é de número 3.818).
Até o ano de 1990 este cooperado con-
tinuou com a produção de café, mas pos-
teriormente a isso, investiu no plantio de 
banana, palmeiras e demais plantas orna-
mentais como foco de seus negócio.
“A Camda me trouxe muitos benefícios e a 
assistência técnica do pessoal da filial onde 
frequento [Andradina] é extremamente pro-
fissional. A cooperativa está no caminho 
certo, com toda certeza”, finalizou.
Nós do informativo Camda agradecemos a 
você, Toshihiko Murai, pelos anos de parce-
ria com a cooperativa.

Sempre prestigiando
nossa gente

Luiz Gustavo Gonçalves nasceu no dia 15 
de junho de 1976 no município de Mi-
randópolis, Estado de São Paulo.
Desde o início de sua formação, já buscava a 
área voltada ao agronegócio e desta manei-
ra, em seu estudo básico incluiu o curso de 
técnico agrícola. “Sempre gostei desta área e 
havendo a possibilidade de agregar um curso 
técnico, não pensei duas vezes”, disse.
Sendo assim, deu continuidade em seus 
estudos e com a graduação em medicina 
veterinária concluída, começou a busca no 
mercado de trabalho.
Foi quando neste instante, a Camda entrou 
em sua trajetória profissional.
“Tive conhecimento de uma vaga para in-
gressar na cooperativa na cidade de Três 
Lagoas na função de vendedor interno. Des-
ta maneira, após uma entrevista com Laercio 
e Waldomiro, passei a fazer parte do corpo 
de colaboradores”, comentou.
Isso foi em 9 de abril de 2001, quando pas-
sou a trabalhar como balconista da referida 
unidade. Dois meses depois, houve a trans-
ferência para a filial de Paranaíba, quando 
passou a exercer função como elemento de 
campo por 4 anos. “Neste período, adquiri 
muita experiência. Tive contato direto com 

Funcionário 

a realidade do campo e isso foi bastante vá-
lido”, pontuou.
Foi quando em junho de 2005, ofereceram ao 
Luiz Gustavo (conhecido como Português), 
acompanhar o segmento de nutrição animal 
de toda a cooperativa e sendo assim, ficou 
vinculado à Adamantina até outubro de 2007.
No mesmo ano, novo desafio profissional: 
surgiu a oportunidade de retornar a filial de 
Três Lagoas, agora como gerente daquela uni-
dade. E Português aceitou a proposta, inclu-
sive continua na função até os dias de hoje.
“Todo crescimento profissional é bastante 
válido e esta oportunidade me abriu novos 
horizontes.”
Responsável pela gestão de toda unidade, 
respondendo pelo CRM e gerenciamento, 
Luiz Gustavo – que neste ano completou 14 
anos de serviços prestados à Camda – breve-
mente concluirá mais uma graduação: agora 
em agronomia.
“O conhecimento é algo que não se perde e 
enquanto houver possibilidade, buscarei me 
especializar cada vez mais”, disse.
“A Camda é uma empresa sólida, de 50 
anos, empenhada no cooperado e consoli-
dada em sua dinâmica de técnicos para 
suporte ao associado. Planejamento, sus-

O colaborador Luiz Gustavo Gonçalves (Português) - completou 
14 anos de Camda – é casado com Monica e possui 2 filhos: Luiza e Vicente

tentabilidade, diversidade de culturas: es-
tas são as riquezas de nossa cooperativa”, 
finalizou.


