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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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9 de agosto – Dia Internacional dos Povos Indígenas
O dia internacional do índio foi instituído pela 
ONU no ano de 1995, através de decreto que 
indicou o dia 9 de agosto para a referida data.
As reuniões iniciaram-se em Genebra, onde 
grupos indígenas se reuniam buscando garan-
tir suas condições de vida, seus direitos huma-
nos, que eram marginalizados. O movimento 
causou atitude de reflexão sobre tais condições 
subumanas que os mesmos viviam, além do 
direito a terra e ao resgate de sua cultura. Ou-
tros pontos importantes discutidos no evento 
foram: os impactos sofridos pelos aborígines; 
a promoção da manutenção de sua cultura 
pelo mundo, patrimônio cultural e histórico 
que deve ser preservado por suas riquezas, por 

sua sabedoria milenar, por suas contribuições 
para a diversidade das civilizações, tendo se 
tornado riquezas da humanidade.
Com o passar dos anos, através da reunião, foi 
instituída a Declaração das Nações Unidas so-
bre os Direitos dos Povos Indígenas.
O Brasil também participou do movimento, 
pois líderes indígenas se envolveram com 
os debates, impondo suas necessidades, exi-
gindo o respeito às suas culturas, às distintas 
línguas, à preservação de seus costumes, da 
sua forma de ver o mundo. Porém, as primei-
ras manifestações no Brasil surgiram a partir 
de um grupo de futebol indígena, o União das 
Nações Indígenas, mostrando que já estavam 

caminhosustentavel

politizados.
Não importa a região em que se encontram, o 
país, o estado ou a cidade, nem tampouco as 
tribos às quais pertencem. Os índios merecem 
respeito e dignidade.
Sabe-se que assim como outras etnias, devem 
ser considerados em seus valores, em seus 
costumes, em seus saberes e cultura. Diante 
disso, protegê-los contra a dominação de ho-
mens de outras progênies, contra a destruição 
dos seus meios naturais de sobrevivência, 
contra a falta de política que garantam sua 
educação, saúde e bem-estar é uma obriga-
ção de todos, segundo a última Constituição 
do Brasil. Cumpra-se!
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Senado aprova MP que libera máquinas agrícolas de emplacamento
O Senado aprovou a Medida Provisória 
(MP) 673, que dispensa de licenciamento 
e emplacamento máquinas agrícolas como 
tratores, colheitadeiras, retroescavadeiras 
e pulverizadores. A MP foi aprovada sem 
modificações em relação ao texto da Câma-
ra e será enviada para sanção da presidenta 
Dilma Rousseff.
O texto também impede a cobrança futura 
de IPVA e outras taxas sobre o maquinário, 
de modo que os veículos sejam cadastrados 
com registro único a partir de 2016, sem 
qualquer cobrança de impostos ou taxas.
Quando a matéria foi votada na Câmara, os 
deputados rejeitaram dispositivo que pre-
tendia retirar do texto a exigência para que 
motorista profissional de caminhões e ôni-
bus fosse convocado pelo Departamento de 
Trânsito (Detran) para fazer curso preventivo 
de reciclagem, a fim de evitar que tivesse a 
carteira suspensa por acúmulo de pontos. 
Com isso, ficou estabelecido que o moto-
rista poderá fazer curso e evitar ter a carteira 
suspensa.
A matéria estende aos operadores de máqui-
nas de construção ou de trator as mesmas re-
gras definidas para a categoria dos motoristas 
profissionais – como direito a horas-extras, 
jornada máxima e período de descanso.
Os senadores também mantiveram no texto 

ruralpecuaria

a aplicação das regras de tempo ao volante para o condutor de caminhões que transportam 
máquinas agrícolas e aos operadores dessas máquinas.
A MP foi editada em abril, logo após o governo vetar outro projeto aprovado pela Câmara 
sobre assunto semelhante. Na época, a edição da medida provisória fez parte da negocia-
ção do governo com o Congresso para que o veto da presidenta Dilma Rousseff não fosse 
derrubado e um novo texto apreciado pelo Legislativo em termos mais favoráveis ao dese-
jado pelo governo.

Até 2020, indústria brasileira de árvores prevê investir R$ 53 bilhões para expandir mercado

Até 2020 o setor de papel e celulose de-
verá investir perto de R$ 53 bilhões no país, 
com o objetivo de aumentar as áreas de flo-
restas plantadas, ampliar a capacidade de 
produção de madeira das fábricas já exis-
tentes e na construção de novas unidades 
industriais. Este foi o diagnóstico apresenta-
do ao presidente da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), João 
Martins, pelo Diretor Executivo da Indústria 
Brasileira de Árvores (IBÁ), Marcílio Caron.
João Martins destacou a importância do 
segmento para a economia brasileira, lem-
brando que novos polos para a produção de 
madeira e móveis estão surgindo em várias 
regiões, como, por exemplo, o Oeste da Ba-
hia. O executivo da IBÁ aproveitou a opor-

tunidade para entregar, ao presidente da 
CNA, o Relatório de Atividades, contendo o 
desempenho do segmento em 2014.
O documento informa sobre a existência de 
7,2 milhões de hectares de árvores planta-
das no país, num universo de 70 empresas, 
gerando receita superior a R$ 60 bilhões, o 
equivalente a 6% do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, além de exportações próxi-
mas a US$ 8 bilhões de dólares, no ano 
passado, 3% de todas as vendas externas 
brasileiras.
Setor em crescimento - Criada em abril do 
ano passado, depois de dois anos e meio de 
negociações, a IBÁ representa uma atividade 
econômica em franco desenvolvimento no 
Brasil, incluindo setores como painéis de 
madeira, pisos laminados, celulose, papel e 
florestas plantadas. Todo esse complexo ge-
rou 630 mil empregos, dados de 2013, um 
crescimento de 1,6% em comparação com 
o cenário existente em 2012.
O Brasil é o quarto maior produtor mundial 
de celulose e o nono maior produtor de pa-
pel, “com os números indicando tendência 
de crescimento, a partir do uso intensivo de 
tecnologia na produção de eucaliptos, o que 

significa a instalação, a cada dois anos, de 
uma nova fábrica de celulose no país”, sa-
lientou o diretor da IBÁ ao presidente João 
Martins.
Caron afirmou que as empresas do setor 
querem fortalecer a parceria com o produ-
tor rural, de forma a descentralizar a ativi-
dade e reduzir a concentração de terras em 
poder das grandes corporações. Para isso, 
salientou, o processo em andamento prevê 
a transferência de tecnologia e técnicas 
modernas de plantio ao pequeno e médio 
produtor.  Segundo o dirigente da IBÁ, o 
Brasil detém as mais modernas tecnolo-
gias para as florestas plantadas em todo o 
mundo, com destaque para o plantio e o 
manejo do eucalipto.
Um dos problemas a serem resolvidos, ainda 
segundo Caron, diz respeito à necessidade 
de se institucionalizar a Política Nacional 
de Florestas Plantadas (CNPF), proposta em 
discussão entre o setor privado e o poder 
público, com a participação estratégica da 
CNA. Nesse contexto, explicou, deverão ser 
definidas novas políticas para o setor capazes 
de fortalecer as pesquisas, disseminar a as-
sistência técnica e fortalecer a extensão rural.

ultradownloads
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Paraná estabelece meta para a pecuária de corte

Elevar a qualidade da pecuária de corte 
paranaense por meio da profissionalização 
da atividade é um desafio assumido por di-
versas entidades ligadas ao setor no Estado. 
Denominado de projeto de modernização 
da pecuária de corte, o plano visa melho-
rar os índices zootécnicos da produção de 
carne bovina do Paraná por meio de uma 
assistência técnica mais efetiva, maior apoio 
na instalação de agroindústrias, incentivo à 
comercialização, entre outras ações. Tudo 
isso de olho no aumento da produtividade 

da pecuária.
O programa pretende levar uma assistên-
cia técnica de qualidade a todos os elos da 
cadeia produtiva da carne, que vai desde 
a escolha de materiais genéticos até a co-
mercialização do produto. Para isso, o plano 
conta com a união das entidades ligadas à 
extensão rural, encabeçada pela Federação 
da Agricultura do Estado do Paraná (Faep). 
O projeto conta com a participação da Se-
cretaria de Estado da Agricultura e do Abas-
tecimento (Seab), Instituto Paranaense de As-

sistência Técnica e Extensão Rural (Emater), 
entre outras instituições públicas e privadas 
presentes no Estado, inclusive instituições 
financeiras responsáveis pelos financiamen-
tos da atividade.
Uma das metas do plano é elevar em 10% 
o número de cabeças de matrizes do Estado, 
que hoje são em torno de 2,3 milhões exem-
plares de gado de corte e mais um milhão 
de cabeças de gado misto, que engloba tan-
to gado de carne, quanto animais de leite. 
Outro objetivo do projeto é reduzir a idade 
de abate no Paraná que é de 37 meses para 
30 meses em um período de 10 anos. O pla-
no também objetiva elevar a taxa de ocupa-
ção das pastagens do Paraná, que hoje é de 
1,4 cabeças por hectare/ano, para mais de 2 
unidades/ha/ano, no mesmo período.
Ao todo o Estado possui um rebanho de cerca 
de 9,3 milhões de cabeças. Desse total, mais 
de 6 milhões são voltados para corte. De 
acordo com o Departamento de Economia 
Rural (Deral), órgão pertencente à Seab, em 
2014 foram produzidas no Paraná 336,97 
mil toneladas de carne, contra 333,17 mil 
toneladas produzidas no ano anterior.

Inclusão de fibras na dieta das vacas leiteiras aumenta a produção de leite
Três fatores são determinantes para que o 
animal de produção tenha um bom de-
sempenho: genética, manejo e nutrição. Se 
qualquer um destes critérios for analisado, 
individualmente, não tem a mesma eficiên-
cia e êxito, quando em conjunto. Por e-
xemplo, uma boa genética combinada com 
um manejo adequado não permitirá que 
os animais atinjam o potencial máximo de 
produção, se a nutrição não for balanceada 
de acordo com as necessidades e capaci-
dades fisiológicas.
Na produção de leite, a alimentação do re-
banho pode representar até 70% do custo to-
tal de produção. Alguns pecuaristas investem 
em aprimoramento no fornecimento de pro-
teína, energia, minerais e vitaminas, mas se 
esquecem de que as fibras também exercem 
um papel importante para as vacas leiteiras.
As fibras são parte do carboidrato com menor 
ou nenhuma digestibilidade pelo trato gas-
trointestinal dos animais. Estas proporcionam 
fontes de nutrientes, estimulam a mastigação, 
ruminação e a produção de saliva, que aju-
dam a estabilizar o teor de gordura no leite 
e no funcionamento do rúmen. Podem ser 
encontradas nos fenos, pastagens e silagens.
Na dieta das vacas leiteiras, os carboidratos 
representam 70% ou mais da matéria seca 
das rações, porém quando as fibras são con-

sumidas em excesso a densidade energé-
tica torna-se baixa e a produtividade tende 
a diminuir. Quando ocorre o contrário e os 
níveis de fibras necessários não são atendi-
dos, além de diminuir a produtividade, pode 
desencadear problemas sanitários, queda no 
teor de gordura do leite e em casos mais ex-
tremos, até mesmo a morte.
A produção de vacas leiteiras a pasto pode 
ser economicamente mais viável para o pe-
cuarista, desde que ele invista em um mane-
jo correto para manter uma forragem com 
nutrientes adequados.

Entre os meses de junho e setembro acon-
tece o período de estiagem, época em que 
as chuvas reduzem e o ar fica mais seco na 
maioria das regiões leiteiras do país. Neste 
período, a quantidade e qualidade da for-
ragem das pastagens se tornam limitadas e 
com poucos nutrientes. A conservação e 
o armazenamento de forragens são ativi-
dades prioritárias para a nutrição dos bo-
vinos durante o período seco. Com este 
processo, se bem manejado, o pecuarista 
obtém uma forragem desidratada e de alta 
qualidade.

brasildamudanca

milkpoint
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Sobe para 206,3 milhões de toneladas a produção de grãos em 2015

Área irrigada no Brasil pode crescer até dez vezes, segundo pesquisa

A estimativa da safra nacional de grãos 
aponta para novo recorde e chega a 206,3 
milhões de toneladas. O aumento é de 6,6% 
ou 12,7 milhões acima da obtida na safra 
2013/14, quando alcançou 193,62 milhões 
de toneladas. Os números são do 10º levan-
tamento, divulgado pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab).
Houve um aumento de 1,8 milhão de tonela-
das sobre o levantamento de junho, acrésci-
mo que se deve ao ganho na produtividade 
do milho segunda safra que chegará a 51,5 
milhões de t e ganho de 6,5% a mais que em 
2013/2014. A produção de soja deve alcan-
çar 96,2 milhões de toneladas, com 11,7% a 
mais que as 86,1 milhões da safra anterior.
Área - A previsão é de 57,5 milhões de 

O Brasil tem potencial para expandir em até 
dez vezes o tamanho da área irrigada des-
tinada para agricultura. Conforme estudo 
encomendado pelo Ministério da Integração 
Nacional, o país pode chegar a 61 milhões 
de hectares de área irrigada. Hoje, apenas 
seis milhões de hectares contam com o re-
curso hídrico em áreas de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás.
A expansão da área irrigada pode ocor-
rer especialmente na região Centro-Oeste. 
O sistema, porém pode ser adotado desde 
que haja demanda interna e externa pela 
produção de alimentos e matérias-primas, 
indicou a pesquisa. 
O estudo denominado “Análise Territorial 

hectares, com correção nas culturas de 
inverno e feijão terceira safra frente ao 
último levantamento. Para as áreas des-
sas culturas, cujo plantio continua em 
andamento, ainda não há definição do to-
tal plantado. Já a evolução do cultivo de 
verão de primeira e segunda safras foi toda 
analisada pela pesquisa.
A área de plantio das principais culturas é 
0,8% maior que o da safra 2013/14, com 
um aumento de 457,7 mil ha. A da soja, por 
exemplo, tem crescimento de 5,8% ou 1,7 
milhão de hectares a mais que a área ante-
rior, assim como o milho segunda safra, com 
acréscimo de 3,3% (299,4 mil ha). A área 
total da soja é de 31,9 milhões de hectares e 
a do milho segunda safra, 9,5 milhões.

para o Desenvolvimento da Agricultura Ir-
rigada” levou em conta as áreas já irriga-
das e aquelas com potencial para expan-
são por meio da combinação de variáveis 
como aptidão agrícola, disponibilidade 
hídrica, preservação ambiental, infraestru-
tura existentes. As características socio-
econômicas do meio rural no país também 
foram analisadas. 
Para a secretária Nacional de Irrigação, 
Adriana Alves, o trabalho apresenta uma 
nova metodologia para formulação e moni-
toramento do setor identificando as estra-
tégias específicas para potencializar o de-
senvolvimento da irrigação em cada região.  
“É evidente a oportunidade que a agricul-

tura irrigada proporciona, sobretudo para 
as regiões onde há escassez hídrica. Além 
de diversificar as culturas e a produção de 
alimentos, a tecnologia irrigada atua direta-
mente no contexto do desenvolvimento re-
gional. Diante disso, o Ministério vem avan-
çando em suas parcerias para consolidar o 
uso dessa técnica no Brasil. Este é o pontapé 
inicial para a elaboração do Plano Nacional 
de Irrigação, previsto na Política Nacional 
de Irrigação”, destaca.
O estudo foi elaborado pelo Ministério da 
Integração Nacional em parceria com a Es-
cola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq/USP) e o Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura (IICA).

cidasc
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Data de fundação: 8 de agosto de 2000 - Endereço: Av. Eng. Marcelo Miranda Soares, 1.335 
e-mail: paranaiba@camda.com.br - telefone: (67) 3668-2683

Neste mês a filial de Paranaíba completa 15 anos e 
tive a oportunidade de acompanhá-la ao longo dos 
últimos 5 anos, período em que conheci excelentes 
pessoas. Agradeço imensamente aos cooperados e 
funcionários de Paranaíba, assim como os diretores 
e gerentes comerciais, que nos proporcionaram 
condições para desempenharmos um bom trabalho, 
levando novas tecnologias e condições de melhora 
na produtividade do homem do campo.
Parabéns a todos os cooperados que movimentam 
nesta loja, o sucesso é de vocês!! 

Gerente: Jose Augusto Roterotte

Filial de Paranaíba

Data de fundação: 13 de agosto de 2008 - Endereço: Rua Marechal Mallet, 1.020 
e-mail:aquidauana@camda.com.br - telefone: (67) 3240.2000

É com muita alegria que a filial de Aquidauana para-
beniza seus cooperados por mais um ano que pas-
samos juntos, tentando sempre fazer o melhor. Sa-
bemos que a Camda é uma empresa sólida e que 
nos passa total segurança, desta forma, seus colabo-
radores estão preparados para participar da melhor 
maneira possível de seus negócios, trazendo o que 
temos de qualidade em assistência técnica e produ-
tos. Parabéns filial Aquidauana, esperamos fazer 
parte dessa equipe por muitos e muitos anos! 

Gerente: Euclésio Kirchhoff

Filial de Aquidauana

Data de fundação: 18 de agosto de 2008 - Endereço: Avenida Virgínia Ferreira, 374 
e-mail: coxim@camda.com.br - telefone: (67) 3291.0800 

No mês de agosto, a filial de  Coxim comemora mais 
um ano. São 7 anos de solidez e satisfação em atender 
aos nossos associados.Temos orgulho em afirmar que, 
a Cooperativa Camda veio agregar bons resultados ao 
agronegócio na região norte do estado do MS. Gos-
taríamos de agradecer e parabenizar a todos os nossos 
cooperados e colaboradores pela trajetória de sucesso 
e dizer que isso só foi possível graças ao empenho e 
dedicação de todos.

Gerente: Wender Rondon

Filial de Coxim
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5º carro da campanha Cooper Festa de Prêmios é entregue em Bataguassu
No dia 22 de junho aconteceu a entrega do 
5º utilitário na cidade de Bataguassu refe-
rente a campanha Cooper Festa de Prêmios 
promovida pela Camda em alusão aos 50 
anos que completou neste ano, em abril.
O quinto sorteio aconteceu no dia 5 de junho 
na filial de São José do Rio Preto e contou 
com a presença de inúmeros cooperados, di-
retoria executiva assim como a imprensa lo-
cal para acompanhar a ação - que é auditada 
pela empresa Polypromo.
Ao todo foram 182.696 cupons gerados 
somente no mês maio e após a movimen-
tação de todos os cupons, um associado 
foi então o sorteado: Alvaro Stringheta, da 

A Camda Bataguassu esteve presente em mais um dia de campo da fazenda Segredo onde cerca de 200 pessoas puderam conhecer 
sobre o melhoramento genético da fazenda e os touros que serão ofertados no 1º Leilão Cia de Melhoramento em Bataguassu na 
Leilosul no dia 7 de agosto.  Na foto Marcelo Stechi (gerente filial), José Eduardo (ger. faz.Segredo), Adilton Boff Cardoso (prop. Faz. 
Segredo), Jose Rodrigo (vend. ext. Camda) e Ricardo Clapes (vend. ext. Camda). 

filial de Bataguassu.
Desta forma, após uma grandiosa carreata 
promovida na cidade, o contemplado aguar-
dava ansioso a chegada da pick-up na filial 
Camda de Bataguassu.
“Quando a gente joga na loteria, já espera 
ganhar; mas quando faz uma compra e con-
corre a prêmios, nem mais se lembra. E eu 
fui surpreendido quando recebi o telefone-
ma dizendo que havia sido o ganhador do 
carro. Sou associado desde 2004 e esta par-
ceria é maravilhosa. Só tenho que agradecer 
a Camda e ao atendimento que recebo de 
todos. E aproveito para dizer aos demais 
cooperados: hoje fui eu, mas ainda existem 

mais veículos. Participem”, pontuou o asso-
ciado Alvaro Stringheta ao receber das mãos 
do diretor presidente da Camda, Osvaldo 
Kunio Matsuda, as chaves do utilitário.
A imprensa seguiu a entrega do prêmio que 
movimentou não só a unidade como tam-
bém a cidade de Bataguassu.
“Hoje está ocorrendo a entrega de mais uma 
pick up e é muito gratificante notar que este 
gesto está sendo reconhecido por nossos 
associados. A Camda completou 50 anos 
graças a dedicação e participação do coo-
perado e é a ele que queremos presentear 
ao completar o jubileu de ouro da coopera-
tiva”, finalizou Osvaldo.

Dia de campo



00
8

_Parcerias e Eventos

O sexto sorteio da promoção Cooper Festa 
de Prêmios ocorreu no dia 4 de julho na fi-
lial Camda de Três Lagoas.
A ação reuniu um grande número de pes-
soas - entre cooperados, convidados, cola-
boradores e imprensa - que acompanhou de 
perto todo o procedimento para a realização 
do sorteio.
Na ocasião, o diretor presidente da Camda, 
Osvaldo Kunio Matsuda e o diretor secre-
tário, Gumercindo Fernandes da Silva con-
duziram a cerimônia de abertura do evento 
onde foi retirado o cupom do sexto coope-
rado contemplado com a pick-up.
Segundo a empresa Polypromo – auditora 
da campanha – ao todo foram 144.835 cu-
pons gerados no mês de junho.
“Este é o sexto sorteio e a adesão dos nossos 
cooperados tem sido cada vez maior mais. 
Com isso chegamos a conclusão de que 
nosso objetivo está sendo alcançado que é o 
de beneficiar cada um de nossos associados 
por participar do jubileu de ouro da Cam-
da”, pontuou Osvaldo Matsuda.

Filial de Três Lagoas sedia o 6º sorteio Cooper Festa de Prêmios
Após a movimentação dos cupons, um asso-
ciado foi convidado a retirar o blilhete pre-
miado e o sorteado foi o cooperado Roberto 
Dal Pra, da filial de Nova Andradina (mora-
dor da cidade de Paranavaí).
“É muito satisfatório para nós da diretoria 
completar 50 anos junto de nossos coopera-
dos. Novamente gostaríamos de agradecer 
cada um de vocês pela confiança. E lem-
brem-se: ainda tem mais sorteios. Participe 
da promoção”, finalizou Gumercindo.
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.
Ainda restam outros 6 utilitários (um a cada 
mês) a serem sorteados aos cooperados 
que efetuarem compras de produtos vete-
rinários, lubrificantes, utilidades, nutrição 
animal, insumos e defensivos agrícolas ou 
realizarem análises de solo, bromatológica 
e foliar no período de 1º de fevereiro a 31 
de dezembro de 2015. Estes terão direitos a 

cupons que estão relacionados a determi-
nados valores e critérios explícitos no regu-
lamento 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 promocio-
nal, através do site www.camda.com.br, in-
formando seus dados pessoais ou cadastrais 
(nome ou razão social, endereço, CPF/MF, 
RG ou CNPJ/MF, telefone, e-mail, cidade, 
Estado e CEP) e responder a pergunta da 
promoção “Qual Cooperativa faz 50 anos 
em 2015?”.
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 in-
teressados em assistirem as referidas apura-
ções.
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!

Foi realizado um dia de campo em parceria Camda – filial de Bataguassu, Techfertil e Magnojet na fazenda Piqui do cooperado Fernando 
Di Raimo, onde cerca de 25 produtores e funcionários puderam aprimorar seus conhecimentos em como fazer uma pulverização em suas 
lavouras  desde do uso de adjuvantes, regulagem do pulverizador e até o bico correto a ser utilizado.

Pulverização
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A filial de Coxim participou da 41º Exporverde na cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS, onde se fez presente com stand para recepcionar seus 
colaboradores e convidados, expondo alguns produtos com orientações e tirando dúvidas referentes aos novos cadastros.
Durante o evento passaram no espaço Camda - que teve a parceria com OuroFino, Ponto Alto, Hertape e Bayer - aproximadamente 300 pessoas.

A Camda esteve presente em um treina-
mento técnico de novos consultores de 
vendas na empresa Alta Genetics do Bra-
sil em Uberaba/MG, onde pode se apri-
morar vários conhecimentos sobre o me-
lhoramento genético, aprender a utilizar os 
melhores pontos de avaliação das raças no 
gado de corte e leite, saber trabalhar com 
os cruzamentos entre raças taurinas e ze-
buínas, se aperfeiçoar nos melhores cruza-
mentos utilizados hoje para raças leiteiras 
e muitos outros conhecimentos. “Tudo isso 

Camda participa de treinamento sobre novos consultores de venda
vem a somar ainda mais ao trabalho já rea-
lizado junto aos nossos cooperados na área 
de reprodução animal, seja na assistência 
técnica a campo ou mesmo auxiliando na 
parte gerencial de nossos produtores a ter 
uma pecuária ainda mais rentável e con-
solidada a longo prazo”, disseram os par-
ticipantes. 
“Gostaríamos de agradecer a oportunidade 
dada aos nossos colaboradores que esti-
veram presentes neste evento, que veio a 
consolidar ainda mais esta parceria entre a 

Camda e a Alta Genetics do Brasil, na bus-
ca das melhores oportunidades de negó-
cios para os nossos cooperados”, finalizou 
Adriano Solfa Junior, gerente técnico da 
filial de S.J.Rio Preto. Na imagem Adriano 
(Camda Rio Preto), Augusto (Camda Ara-
çatuba), Mauro (Camda Lins e Penápolis), 
Ricardo (Camda Bataguassu), Heverardo R. 
de Carvalho (dir. Alta Brasil), Washington 
(Camda Navirai), Eduardo Gehring (coor. 
Planejamento Estratégico) e Tiago (Camda 
Nova Andradina).

Exposição
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Mais uma unidade da Camda foi inaugurada 
no Estado de São Paulo. A cidade escolhida: 
São Joaquim da Barra.
“Nosso intuito é fortalecer o relacionamen-
to com centenas de cooperados residentes 
na região da Alta Mogiana e que possuem 
propriedades próximas às demais filiais lo-

Camda inaugura filial em São Joaquim da Barra
calizadas nos estados de SP, MG, GO, MS 
e PR. Além disso, conquistar novos associa-
dos em São Joaquim da Barra e municípios 
vizinhos”, disse José Amauri Favaretto, ge-
rente da nova filial. Participaram do evento 
o prefeito de São Joaquim da Barra, Marcelo 
Mian; autoridades, agricultores convidados 

de diversos municípios da região, influen-
ciadores, funcionários e diretores da Camda 
- Waldomiro Teixeira de Carvalho Jr. e Gu-
mercindo Fernandes da Silva. “Neste ins-
tante damos as boas-vindas aos presentes e 
decretamos oficialmente a inauguração da 
filial”, finalizou Waldomiro.

A filial Camda de Bataguassu realizou um treinamento técnico de manejo e vacinação na fazenda Portal Terra Nova em parceria com a Zoetis 
representada pelo Clederson (Keko) e  Sebastião, onde todos funcionários puderam tirar várias dúvidas assim como melhorar o conhecimento. 

Treinamento
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A filial de Iturama realizou uma ação em 
Carneirinho/MG no bairro Cascalheira para 
apresentar a estrutura da Camda. Na oca-
sião, o gerente de negócio pecuária Camda 
Carlos Alberto Tolentino apresentou a linha 
de nutrição animal Minercamda e pontuou 
as oportunidades de uma grande parceria 
com os fundadores da comunidade - hoje 
representada pelo presidente Manuel. “Nos-
so agradecimento aos cooperados presentes 
que nos ajudaram  a realizar o evento - entre 
eles Helio e Oswaldo - e a todos  presentes. 
Realizamos o evento demonstrando a potên-
cia do nosso mercado agropecuário, pois 
somamos força quando estamos juntos com 
nossos cooperados”, finalizou Lucas Pauli, 
gerente da filial.

Realizou-se na filial de Pacaembu uma palestra sobre a linhagem de sementes de milho da Syngenta, ministrada pelo RTV Cássio Melo e a 
ATV Juliana Barbais, com objetivo de trazer ao conhecimento da equipe Camda e dos cooperados as variedades disponíveis e que melhor 
se adaptam a região. Durante a palestra houve troca de conhecimentos, com o palestrante interagindo com os cooperados a fim de sanar 
todas as dúvidas que surgiam no decorrer do evento. “Considero este tipo de evento muito benéfico para a cooperativa e para os coopera-
dos, trazendo informação e estreitando relação entre as duas partes, e também agradecemos a Syngenta pela iniciativa”, pontuou Pedro 
Ranieri, gerente da filial. Ao final do evento houve distribuição de brindes e foi servido um churrasco aos participantes.

Camda realiza ação em Carneirinho

Linhagem de semente de milho é tema de palestra
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Ótimas Ofertas
Atenção Cooperados

Animais

Maquinários

Serviços

Mudas

Venda de carneiros - reprodutores e matrizes raças Sta. Ines e Dorper; reprodutores  sangue Dorper com Sta. Ines; venda de ovelhas comum prenhas de Dorper. Venda de cordeiros para corte 
Tratar com Fuad Eid Cunha pelo fone (18) 3647.1127/99791.3645 - sítio Rancho Alegre – Glicério/SP 
Venda de touros - venda de touros Nelore PO. Preços e condições especiais. Tratar com Laurindo, Ricardo ou Ana Maria Lima pelo fone (18) 3521.1578/99784.2006 - rancho Pingo de Leite – 
Adamantina/SP
Venda de ovinos - matrizes e reprodutores. Para pronta entrega raça Suffolk. Tratar com Jair ou Fábio pelo fone (17) 99702.0923 - cabana Santa Filomena – Cedral/SP
Venda de potros/crioulo - com registros trazidos do Rio Grande do Sul. Tratar com Fernando Gonide pelo fone (18) 3581.1062/99707.0833 - Flórida Paulista/SP 
Venda de touros - venda permanente de touros e matrizes Nelore Mocha. Tratar com Fábio pelo fone (14) 3622.8411 - Jaú/SP 
Venda de ovelhas - ovelhas e borregas para reprodução. Rebanho especializado em ovinocultura de corte. Tratar na Fazenda Pedra Azul pelo fone (18) 99751.5122 – Santópolis do Aguapeí/SP
Venda de caprinos  - reprodutores da raça Boer pronto para trabalho em campo. Tratar com José Carlos Tiveron pelo fone (18) 99707.7976 / 99793.0132 – Adamantina/SP 
Venda de touro - 5 touros de 22m, Nelore PO, já controlados, aguardando o registro. Tratar com João pelo fone (14) 99877.1101 – Lins/SP
Venda de carneiros reprodutores - reprodutores da raça Dorper PO. Tratar com Antonio pelo fone (18) 3221.0900 / 99771.1160 ou www.dorperovinos.com.br  – Santo Anastácio/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
Venda de Colheitadeira - Ano 1986. Local de visitação: pátio filial Nova Andradina/MS; informações fone (67) 3441-9500 – falar com Marcelo Rigolin

Eletrosom O.P. - assistência técnica em qualquer tipo de eletrificador de cercas, reparo e bobinas das seguintes marcas: Nellore – Mastershoch, Agria, Monitor – Peon – Power – Ballerup – Zebu 
– Walmur – Guaxuca – Scorpion – Vaqueiro- Marcal e outros. Tratar com Orlando na Camda ou pelo fone (18) 3522.1180 - Adamantina/SP

Venda - mudas de palmito pupunha, mogno africano e eucalipto. Envio para todo Brasil. Tratar com Osvaldo Belini pelo fone (14) 99745.4780 – Pongaí/SP
Venda - Lichias importadas - Frutos precoce, variedades sem sementes, produz clima quente e frio. Tratar com Thales pelo fone (18) 3623.7344 / 99744.5050 ou thfagundes@terra.com.br – Araçatuba/SP
Venda - Mucuna Aná - Tratar com Clair Zerbini pelo fone (18) 3522.1552/ (18) 99762.1788 – 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

Agora a Camda comercializa também toda linha de pneus! Visite 
uma de nossas filiais e confira
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7º sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: Av. Prefeito Juca Pádua, nº424 – Iturama/MG
Informações: (34) 3411.6555 – filial Iturama/MG
Data: 4 às 17h30

Reprodução equina
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: 14 e 15

Práticas de IATF
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: 17 e 18

Curso de inseminação artificial
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 19 a 22

1º Encontro dos Produtores Rurais de Campinas e Região
Local: Instituto de Tecnologia de Alimentos – Campinas/SP
Informações:  (19) 3203-4992
Data: 27 e 28

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

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

NOME
CARLOS RENATO GUANDALINI ......................................
GENILDOU FERNANDES DE OLIVEIRA .....................................
VALQUIRIA S DOS ANJOS SANTOS .................................................
JULIANA ARGUELHO DA SILVA ..................................................
MAURO GAMARRA DE MELO .................................................
ALINE BATISTA CAMATA ..................................................................
LAERCIO VECHIATTO .................................................................
AUGUSTINHO BASSO ...................................................................
MAIARA PELLOI MERLOTI ................................................................
JEFFERSON SAMUEL S DOS SANTOS ...............................................
FABRICIO SILVA DE UNGARO .............................................................
VALDECI DE SOUSA CAIO ...................................................
JOAO APARECIDO MARINETTO .................
MAURO DA COSTA ARAUJO ..............................................
ELIETE GOMES DA SILVA ...........................................................
MARCELO AP LOURENCO POLONI ..........................................
LUCAS PAULI ................................................................................
WALDOMIRO TEIXEIRA DE C JUNIOR .......................................
LEONARDO SENNA DE CASTRO ALVES ..................
JULIO CESAR DA SILVA ...............................................................
ADILSON APARECIDO MIOTTI ........................................................
JOSIANE CASSIA DE ABREU .............................................................
PAULO JOSE DE O SOUZA ..........................................................
GUILHERME BLANCO TRINDADE ...............................................
PAULO DA SILVA JUNIOR ..........................................................
ELAINE DA SILVA RIBEIRO .............................................................
ISMAEL DE FREITAS CALORI .........................................
SILVANA DE LIMA MODESTO ...........................................
CRISTIAN CLEITON UNGER .........................................................
WERLES MOREIRA TRIDICO .........................................
ANTONIO CARLOS UBEDA ............................................
RENATO NUNES PEREIRA ........................................................
LUCAS BUENO ZANIN ......................................................................
CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVA ....................................................
ALEXANDRE AULER KRABBE ......................................................
VERA LUCIA DA SILVA MORAIS .................................................
ALINE MARIA DA SILVA ................................................................
EDGARD COTRIM DA SILVA ............................................................
RAFAEL BARBOSA SERRA ............................................................
JOSE WILSON B DE ARAUJO ........................................
ANTONIO JORGE SANTANA .....................................................
MARCELO RUBIO CAZARINI ...........................................................
ELVIS FIGUEIREDO DOS SANTOS ..............................................
EDILSON SOUZA CASTRO ..................................................................
NELSON VICTORELLI ..................................................................
IRINEU DIAS DE OLIVEIRA ...........................................................
PAULO HENRIQUE RIBEIRO ......................................................
MARCOS PAULI .............................................................................
PAULO RAFAEL S DOS SANTOS .......................................................
KELLMANNY MAYCOLL B.OLIVEIRA .............................
MARIA DE LOURDES BITENCOURT .........................................
MARIA CRISTINA FERRARI .........................................................
EVERTON FABRICIO INACIO DIAS ...........................
ELGNE FORTE PEREIRA ........................................................................
ARLETE DE JESUS ...........................................
SIMON REIS RODRIGUES .................................................................
LUIZ MARCOS ESTRADA ...........................................................
MARILANE COELHO LUCAS ....................................................
HERMINIO APARECIDO VENTURA ...............................................
GILBERTO ZANINI ............................................................................
MIRCEIA INES FATORI ..............................................................
ONUAR TADEU DE MENDONCA FILHO .........................................

FILIAIS
C.EXPERIMENTAL

TR.LAGOAS
MATRIZ

C.GRANDE
DOURADOS

LAVINIA
DIRETORIA 

CEAGESP
MATRIZ
MATRIZ

RIBAS
COROMANDEL

CAFE FILIAL JUNQUEIROPOLIS
COROMANDEL

PARANAIBA
PRUDENTE

ITURAMA
DIRETORIA

FABRICA ANDRADINA
PENAPOLIS

MATRIZ
MATRIZ

CAMBARA
DRACENA

TR.LAGOAS
SANTA FE

CONSELHO FISCAL
C.EXPERIMENTAL

DRACENA
 NOVA ANDRADINA

JUNQUEIROPOLIS
ANDRADINA

COXIM
 ITURAMA

C.GRANDE
TR.LAGOAS

DRACENA
MATRIZ

C.GRANDE
NOVA ANDRADINA

PARANAIBA
LAVINIA

C.GRANDE
 RIBAS

LOGISTICA
RIOPRETO

PACAEMBU
ITURAMA

MATRIZ
CONSELHO FISCAL

ARACATUBA
PACAEMBU

FABRICA ANDRADINA
RIBAS

LABORATORIO DE ANALISES
FRUTAL

 MACATUBA
 DOURADOS

ITURAMA
MATRIZ

ANDRADINA
FRUTAL

- ANIVERSARIANTES -

AGOSTO/2015
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7 dicas para aprender como economizar dinheiro
Você até tenta, mas quando chega no fim do mês conclui, mais uma vez, que não sabe como economizar dinheiro? Sabemos 
que essa é uma tarefa difícil, mas a boa notícia é que ela pode se tornar um pouco mais fácil com essa lista supercompleta para 
te ajudar a gastar menos.
1. Registre todas as suas despesas:
Como você pretende controlar suas finanças se você não sabe exatamente o quanto gasta por mês? Este é o primeiro passo para 
quem quer começar a fazer seu controle financeiro. Para ajudar nesta tarefa, você tem a opção de guardar todas as notinhas do 
cartão e anotar cada uma das suas despesas em uma planilha de gastos.
2. Crie metas para seus gastos:
Agora que você já sabe exatamente qual o seu custo mensal, é necessário criar metas para suas despesas, dividindo-as por 
categorias:
– 50% da renda para os gastos essenciais: todos aqueles necessários para você se manter no dia-a-dia: moradia, alimentação, 
transporte, educação etc.
– 15% da renda para prioridades financeiras: se você estiver endividado, sua prioridade será quitar as dívidas. Se não, poupar 
para o futuro.
– 35% da renda para estilo de vida: todos os gastos relacionados a hobbies e lazer - academia, salão de beleza, compras no 
shopping etc.
3. Despesas para cima, renda para baixo:
Na hora em que estiver criando as metas para seu orçamento, arredonde sempre as despesas para cima e a renda para baixo. 
Afinal, sua avó já dizia: é sempre melhor sobrar do que faltar.
4. Pague suas contas no mesmo dia:
Mude a data de vencimento de todas as suas contas fixas para logo após o dia em que cai o seu salário. Assim fica bem mais fácil 
se organizar. O dinheiro entra, você já paga tudo o que deve e fica na conta apenas com o dinheiro necessário para passar o mês.
5. Crie prazos para seus objetivos:
Você quer quitar suas dívidas? Até quando? Quer juntar dinheiro para comprar um carro? Daqui a quanto tempo? Quando as 
metas têm data ficamos mais motivados para cumpri-las no prazo.
6. Fale sobre dinheiro em família:
Se você é casado, o tema finanças deve fazer parte do dia-a-dia do casal. Se tem filhos, o mesmo vale para a família. Transparência 
e sinceridade são os caminhos mais fáceis para conseguir reorganizar as finanças familiares.
7. Busque outras fontes de renda:
Para que ficar dependendo apenas do seu salário, quando você pode distribuir os ovos em várias caixinhas? Já pensou em pegar 
um trabalho freelancer para fazer à noite ou nos fins de semana? Ou então, que tal transformar um hobby (costurar, pintar, 
cozinhar) em uma nova fonte de renda?

Fonte: blog.guiabolso.com.br
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Cooperado 

José da Angela Neto nasceu em 28 de junho 
de 1938 no município de Quintada, interior 
do Estado de São Paulo.
Quando completou um ano, seus pais (Al-
bino da Angela e Maria Aparecida Moreira 
da Angela) mudaram-se para Iacri e nesta 
cidade abriram um armazém de secos e 
molhados. Desta forma, José desde pequeno 
auxiliava-os na mercearia. No ano de 1951, 

Albino decidiu investir na fabricação de 
varas de pesca e repassou seus conhecimen-
tos ao filho José que começou a trabalhar 
com o pai neste novo negócio.
José se casou e no ano de 1960 adquiriu 
sua primeira propriedade. “Meus pais sem-
pre me ensinaram que o trabalho dignifica 
o homem e decidi então buscar uma nova 
alternativa para agregar nos negócios”, re-
cordou.
Inicialmente começou a lidar com a man-
dioca e também o gado. Após 9 anos en-
volvidos nos agronegócio, comprou outra 
propriedade e no ano de 1972 investiu no 
cultivo do café. “Os cafezais estavam em 
alta e aproveitei a oportunidade para tam-
bém investir nesta cultura”, disse.
Os negócios prosperaram e a necessidade de 
compras de insumo assim como beneficia-
mento do café se tornou primordial. Neste 
instante começou a parceria com a Camda. 

Cooperado deste 1981, José da Angela Neto é casado com Maria Geni e tem 3 filhos: José Wilson, Elaine 
Aparecida e Eliete Cristina

“Eu já era cooperado de diversas coopera-
tivas existentes na região, mas encontra-
va dificuldade em adquirir determinados 
produtos para minha lavoura. Foi quando 
conheci a Camda com sua ampla variedade. 
Logo me associei” – isso foi em novembro 
de 1981 (sua matrícula é de nº 3.851).
Atualmente, José continua com suas pro-
priedades com café e gado, assim como 
com a fábrica de varas de pescar que herdou 
do seu pai; no entanto seu filho (José Wilson) 
auxilia na administração dos negócios.
“A Camda tem hoje tudo que eu preciso 
para tocar os negócios em minha proprie-
dade. Além dos ótimos preços, oferece uma 
ampla facilidade e variedade de produtos 
assim como assistência diferenciada. Só 
tenho que elogiar esta parceria. Sou muito 
satisfeito com a cooperativa”, finalizou.
Nós do informativo Camda agradecemos a 
confiança, José, por todos esses anos!

Antonio João Ferreira é adamantinense e 
nasceu em 3 de março de 1960. Na época 
sua família morava em uma cidade vizinha 
chamada Mariápolis, mas aos 17 anos pas-
sou a residir definitivamente em Adaman-
tina e nesta cidade permanece até os dias 
de hoje.
Em busca de uma ocupação, seu primeiro 
emprego foi como servente de pedreiro aos 
18 anos de idade mas após 5 meses preci-
sou se desligar desta função em nome do 
serviço militar.
“Cumpri minhas obrigações com a pátria e 
logo voltei a procura de um trabalho”, lem-
brou.
Desta maneira, em 1979 estava empregado 
como carregador na Femecap e permane-
ceu neste emprego por 16 anos. Posterior-
mente, passou a exercer o mesmo serviço 
na destilaria Univalen no município de Val-
paraíso, ficando até 2001.
Mas Antônio almejava voltar para Adaman-
tina e neste instante, surgiu a Camda em 
sua trajetória profissional.
“Um amigo meu, João Batista, me infor-

Funcionário 

mou que a Camda estava contratando fun-
cionários. Sendo assim, passei por uma 
entrevista com o João Adilson – gerente da 
logística – e logo fui admitido”, recorda.
Seu ingresso na cooperativa ocorreu em 9 
de abril de 2001 na matriz e no mesmo 
ano foi transferido para logística na função 
de carregador.  
Antônio, neste setor, é responsável pela 
carga e descarga das mercadorias em geral 
comercializadas pela Camda.
Neste ano, este dedicado colaborador 
completou  14 anos de serviços prestados 
à cooperativa.
“Tenho a Camda como um exemplo de 
empresa, organizada, bem administrada, 
e com isso a tendência é sempre crescer 
a cada dia. Nesses 14 anos de Camda só 

O colaborador Antônio João Ferreira – casado com Vera Lúcia tendo os filhos 
Alessandra e Adriano – completou 14 anos de cooperativa

tenho o que agradecer. A Camda é minha 
família. Tenho orgulho em fazer parte do 
quadro de colaboradores dessa empresa; 
aqui fiz amigos e pretendo continuar por 
muitos anos”, finalizou.

www.camda.com.br


