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9 de setembro – Dia do Veterinário
Foi no dia 9 de setembro de 1933, através 
do Decreto nº 23.133, que o então presi-
dente Getúlio Vargas criou uma normatiza-
ção para a atuação do médico veterinário e 
para o ensino dessa profissão. Em reconhe-
cimento, a data passou a valer como o Dia 
do Veterinário. Mas escolas de veterinária já 
existiam no Brasil, desde 1910.
A formação em medicina veterinária dura, 
em média, cinco anos, com os dois primeiros 
anos tratando das disciplinas básicas anato-
mia, microbiologia, genética, matemática, 
estatística, além de nutrição e produção ani-
mal. Depois é a vez de estudar as doenças, 
as técnicas clínicas e cirúrgicas e então op-
tar pela especialização.
As especializações são clínica e cirurgia de 

animais domésticos e silvestres, e de reba-
nhos; trabalhar nas indústrias de produtos 
para animais, acompanhando a produção de 
alimentos, rações, vitaminas, vacinas e medi-
camentos; trabalhar em manejo e conservação 
de espécies, observando os animais silvestres 
em cativeiro para estudar a sua reprodução e 
conservação, implantando projetos em reser-
vas naturais; fazer controle de saúde de re-
banhos em propriedades rurais ou fiscalizar os 
estabelecimentos que vendem ou reproduzem 
animais; usando tecnologia, fazer melhora-
mentos de qualidade dos rebanhos.
A Camda possui em seu quadro de cola-
boradores excelentes profissionais da área. 
Parabéns veterinários pela sua profissão e 
dedicação aos animais. focanacarreira

21 de setembro – Dia da Árvore
O dia 21 de setembro, além de ser o dia 
da árvore, marca também a chegada da 
primavera. Por esta razão o dia da árvore 
foi escolhido nesta data. O objetivo em se 
comemorar este dia é explicar para as pes-
soas a importância das árvores para o meio 
ambiente e como a qualidade de vida me-
lhora com a ajuda delas além de impulsio-
nar a todos uma cultura de preservação am-
biental.  Criar projetos de reflorestamento, 
visando aumentar a arborização; incentivar 
o combate à exploração ilegal das árvores 
valorização do meio ambiente e sensibili-
zar a população sobre como é importante a 
preservação das árvores é outra vertente im-
portante para refletir nesta data.
Benefícios - Com as árvores a qualidade do 

ar é melhor, e nas grandes cidades a poluição diminui; atuam como moradia para várias 
espécies de pássaros; as frutíferas proveem de alimentos para os seres humanos e espécies 
animais; a sombra gerada por elas favorecem a redução da temperatura em praças, parques; 
em dias secos, as árvores ajudam a umidificar o ar; podem evitar a erosão do solo, em ter-
renos íngremes e ajudam a produzir o oxigênio que nos mantém vivos.

osmais
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Agronegócio contribui com 33% das exportações mineiras
O agronegócio contribuiu com 33% da pau-
ta mineira de exportações, no acumulado de 
janeiro a julho deste ano, totalizando US$ 
4,35 bilhões. O valor é próximo ao alcan-
çado no mesmo período do ano passado, e a 
expectativa é de que, neste ano, o agronegó-
cio mantenha o valor alcançado em 2014, 
que foi de US$ 8,1 bilhões. A informação 
é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) com base em dados 
do Ministério de Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC).
De acordo com o levantamento, o grupo 
“Café e derivados” manteve a posição de 
liderança do ranking do estado entre os prin-
cipais produtos vendidos para o exterior. As 
exportações deste segmento, principalmente 
de café verde, atingiram R$ 2,1 bilhões. Em 
relação ao volume, foram exportados 10,9 

milhões de sacas, que representam 46,2% 
da produção esperada nesta safra que deve 
ficar em 23,6 milhões de sacas.
O café mantém a posição de principal produ-
to da balança comercial do agronegócio 
mineiro, contribuindo com 48,7% da pauta 
exportada. Os principais países compradores 
do café produzido no estado, nesses sete me-
ses, foram Alemanha, (21,9% das importa-
ções), Estados Unidos (19,2%), Itália (9,4%), 
Bélgica (9,2%) e Japão (9%). A venda de café 
para esses países representou 68,7%. Os de-
mais (72 países) contribuíram com 31,3%.
A segunda posição ficou com o “Complexo 
soja”. De janeiro a julho, as vendas externas 
desse grupo somaram US$ 708,39 milhões. 
O valor é 8,3% superior ao obtido no mes-
mo período do ano passado.
“Houve uma ampliação do volume comer-

genteemercado

cializado em 40%, mas o preço médio des-
ses produtos (grão, farelo e óleo) sofreram 
redução no mercado internacional devido 
ao crescimento da produção nos principais 
países produtores”, diz o secretário estadual 
de Agricultura, João Cruz.
Os principais parceiros do Complexo soja 
foram China (71,7%), Tailândia (6,9%), 
Holanda (6,4%) e Alemanha (3,3%). Esses 
países responderam por 88,3% das negocia-
ções desse grupo.
Para os produtos lácteos, a expectativa é 
de que o grupo supere o resultado positivo 
de 2014, que foi de US$ 138 milhões. Até 
julho deste ano, o faturamento mineiro com 
as exportações foi de US$ 85,5 milhões. 
Esse valor representa 62% do total obtido no 
ano passado. A Venezuela se mantém como 
principal mercado importador.

2015 será difícil, mas PIB do agronegócio deve acelerar no 2º
O PIB do agronegócio brasileiro deverá ter 
uma recuperação no segundo semestre, após 
um começo de ano combalido, mas possivel-
mente não fechará 2015 dentro da previsão 
inicial de crescimento feita pela Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
disse um economista sênior da entidade.
“A gente espera que até dezembro o PIB 
do agronegócio cresça. Tínhamos uma pre-
visão de 1,8 por cento (de crescimento em 
2015). Não sei se vamos conseguir isso”, 
disse o coordenador do Núcleo Econômico 
da CNA, Renato Conchon.
O PIB do agronegócio somou R$ 1,210 tri-
lhão em 2014, segundo estimativas ajusta-
das à inflação, de acordo com dados com-
pilados pela CNA e pelo Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 
da Universidade de São Paulo.
A CNA apontou que a produção agrícola foi 
bastante prejudicada no início deste ano, 
afetando as estatísticas.

Na média das culturas acompanhadas, houve 
redução de 6,77 por cento das cotações de 
janeiro a abril de 2015 ante o mesmo perío-
do de 2014. Ao mesmo tempo, a produção 
agrícola cresceu 3,65 por cento, “o que não 
foi suficiente para compensar a retração em 
preços”, segundo a confederação.
A CNA e o Cepea calculam o Produto In-
terno Bruto (PIB) do agronegócio com me-
todologia mais ampla, diferente dos estudos 
oficiais publicados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE).
Enquanto o “PIB do agronegócio”, da CNA, 
inclui setores como insumos, produção agro-
pecuária, agroindústrias e serviços - o que 
abrange mais de 20 por cento da economia 
brasileira -, o IBGE avalia, no seu “PIB da 
agropecuária”, apenas a produção das fazen-
das, englobando menos de 6 por cento das 
riquezas produzidas no país.
Segundo Conchon, um aquecimento do 
agronegócio é esperado no segundo semes-
tre, com mais negociações de insumos agrí-
colas, devido aos preparativos para a safra 
de grãos 2015/16, que começa a ser plan-
tada a partir de meados de setembro.
“Começa a compra de fertilizantes. O produ-
tor (de grãos) está retomando as atividades”, 
disse o economista, defendendo a recupera-
ção da previsão para o PIB do agronegócio 
no transcorrer dos próximos meses, em fun-
ção da entrada de dados atualizados. Com 
informações do  Agrolink.

brasilagricola
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Na criação de bezerros, prevenir também é melhor do que remediar
Quando avaliamos os principais fatores de 
risco associados à ocorrência ou não de 
doenças em bezerros, podemos dividir estes 
fatores em dois grupos. De um lado, temos 
fatores relacionados à resistência dos bezer-
ros, como a falha na transmissão de imuni-
dade passiva (colostragem), o baixo status 
nutricional dos animais ou situações que 
possam causar estresse nos bezerros. A ocor-
rência destes fatores de risco, de forma iso-
lada ou em conjunto, reduzem a resistência 
dos animais favorecendo o desenvolvimento 
e aparecimento de doenças.
Quando falamos em desafio, falamos da in-
tensidade com que a doença está presente 
no ambiente. Sabemos que quanto maior o 
desafio, maior o risco dos animais adoece-
rem. Uma boa notícia, é que podemos atuar 
nos dois grupos de fatores de risco, ou seja, 
podemos intervir na resistência dos animais 
e no grau de desafio a que os animais serão 
ou estarão submetidos.
Os cuidados com os bezerros devem se ini-
ciar antes mesmo do nascimento. Alguns 
pontos a serem observados são: o local onde 
os bezerros irão nascer, ou chamados por 
alguns de piquetes maternidade, a vermifu-
gação e a vacinação da vaca no pré-parto.
Após o nascimento dos bezerros, a cura do 
umbigo com iodo e a colostragem são im-
portantes pontos a serem observados.
É através do colostro que a vaca transfere 
toda resistência que adquiriu durante sua 
vida para o bezerro. O colostro é a primeira 
secreção eliminada pela glândula mamária 
da vaca logo após o parto, sendo rico em 
proteínas, devido a grande quantidade de 
anticorpos presentes. São considerados pon-
tos chave da boa colostragem:

§  a quantidade de colostro ingerida pelo be-
zerro, o ideal deve ser em torno de 4 litros 
ou 10% do peso vivo;
§  o tempo, sendo que o colostro deve ser 
fornecido até 6 horas após o nascimento;
§  e a qualidade do colostro, que está relacio-
nada à quantidade de anticorpos presente no 
colostro e a higiene no momento do forneci-
mento. Dentre as doenças mais importantes, 
as diarreias infecciosas em bezerros são con-
sideradas sérias e podem ser causadas por 
vírus, bactérias, protozoários e vermes.
De uma maneira geral, as diarreias que 
acometem os bezerros, nos seus primeiros 
15 dias de vida, podem ser devido a in-
fecções virais, principalmente a coronavi-
rose e a rotavirose, ou bacteriana, sendo a 
colibacilose, a mais importante.
A salmonelose também se destaca como uma 
importante causa bacteriana das diarreias em 
bezerros, acometendo os animais, normal-
mente, entre 2 semanas e 2 meses de vida.
As diarreias causadas pela Eimeriose ou a 
Coccidiose, também tem grande importân-
cia devido aos prejuízos causados aos be-
zerros, afetando de forma significativa o de-
senvolvimento dos animais, sendo que em 
muitos casos, os bezerros não apresentam os 
sinais caraterísticos da diarreia.
A Coccidiose é uma doença que tem ampla 
ocorrência e causa maior impacto em ani-
mais jovens, podendo predispor a ocorrên-
cia de outras diarreias e afetando o ganho de 
peso, a capacidade reprodutiva e produtiva 
inclusive dos animais na fase adulta.
Trata-se de uma doença multifatorial, ou 
seja, a sua manifestação clínica e a sua se-
veridade varia de propriedade para proprie-
dade dependendo da relação entre vários fa-

tores, como: a idade dos animais, a nutrição, 
o estado imunitário, o manejo, a higiene, 
presença de fatores estressantes e a quan-
tidade de oocistos, que podemos entender 
como sendo os ovos do agente presente no 
ambiente. Em resumo, quanto mais oocistos 
(ovos) no ambiente, maior o risco dos ani-
mais se contaminarem e maior a probabili-
dade dos sinais clínicos serem mais severos.
Os bezerros que apresentam diarreia causa-
da pela Coccidiose, normalmente, apresen-
tam diarreia a partir de três semanas de vida, 
em função do período do ciclo do agente. 
Os sinais clínicos mais comuns são: diarreia 
com muco e sangue (curso negro), perda de 
apetite, atraso no crescimento, desidratação 
e casos severos podem levar a morte.
A diarreia, ou a doença clínica, mais severa, 
normalmente afeta a minoria dos animais. 
Na grande maioria dos casos, os animais 
não apresentam sinais clínicos evidentes, ou 
seja, possuem a doença na forma subclínica. 
Mas estes animais, normalmente, apresen-
tam desempenho ou desenvolvimento insa-
tisfatório. As lesões causadas pelo agente nas 
células intestinais dos bezerros provocam as 
diarreias e atrapalham a absorção dos nutri-
entes pelo intestino, atrapalhando assim, o 
ganho de peso destes animais.
Visando auxiliar aos produtores no controle 
desta doença que muitas vezes passa desper-
cebida, mas que é uma causa importante de 
ineficiência na criação de bezerros, a Bayer 
trouxe para o mercado veterinário brasileiro 
o produto Baycox.
O Baycox é um produto a base de Toltrazuri-
la, potente coccidicida, indicado para o trata-
mento e para prevenção das diarreias causa-
das pela coccidiose e suas consequências.

ruralpecuaria
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Mapa discute critérios para reavaliação de agroquímicos
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) anunciou que chamou es-
pecialistas do governo e do setor privado para 
discutir a utilização dos agroquímicos usados 
na produção agrícola brasileira. O ministério 
quer levantar dados científicos e econômicos 
que mostrem a importância dos seis princípios 
ativos que são questionados por outras autori-
dades como o lactofen, carbofurano, abamec-
ticina, tiran, paraguate e o glifosato.
Entre os especialistas convocados estão pes-
quisadores de indústrias, técnicos da Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), do Ministério do Meio Ambiente e do 
próprio Mapa. A Anvisa tem um prazo até 
o dia 23 de setembro para terminar a rea-
valiação dos defensivos, segundo decisão 
do Ministério Público Federal.
Apesar da determinação, o diretor do Depar-
tamento de Fiscalização de Insumos Agríco-
las, Girabis Envagelista Ramos, o período é 
muito curto para fazer uma análise técnica, 
que julga complicada. “A reavaliação tem 
que ser um ambiente científico e não base-

conclusion

ada em questões suspeitas e não compro-
vadas. Há um contraponto. O Mapa quer 
mostrar a importância dos ingredientes ati-
vos para a agricultura e conhecer os aspec-
tos toxicológicos”, disse Ramos.
O pedido da Anvisa para revisão da de-
cisão ainda não foi apreciada. Os questio-
namentos sobre os seis agroquímicos por 
parte Ministério Público Federal foram feito 
em função de uma pesquisa divulgada pela 
Agência Internacional de Pesquisa sobre o 
Câncer. Com informações do Agrolink.

Comissão aprova isenção para máquinas destinadas à agricultura familiar
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural aprovou 
proposta que isenta da contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins a compra de máquinas 
agrícolas destinadas à agricultura familiar e 
a cooperativas e associações rurais.
Pelo texto, a isenção deverá ser reconhecida 
pela Receita Federal, a partir de verificação 
prévia de que o beneficiário preenche os re-
quisitos mencionados. A medida está prevista 
no Projeto de Lei 1266/15, do deputado Luiz 
Cláudio (PR-RO), e recebeu parecer favorável 

do relator, deputado Alberto Filho (PMDB-MA).
O relator destacou o papel da agricultura 
familiar na geração de emprego e renda 
no país. Dados do Censo Agropecuário de 
2006, citados por Alberto Filho, indicam que 
há mais de 4,3 milhões de estabelecimentos 
de agricultura familiar no país, empregando 
cerca de 12,3 milhões de trabalhadores ou 
74,4% da mão de obra do campo.
“Entretanto, apesar da relevância do setor, 
a agricultura familiar não dispõe das 
condições necessárias para competir com 

o agronegócio empresarial. Esses pequenos 
produtores produzem em escalas reduzidas, 
o que implica em margens de lucro meno-
res”, observou.
Daí a necessidade, segundo o relator, do trata-
mento tributário diferenciado aos agricultores 
familiares, cooperativas e associações rurais.
Tramitação - O projeto tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisado pelas 
comissões de Finanças e Tributação (inclu-
sive quanto ao mérito); e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

secco
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Mais um ano se passa e cada vez mais a Camda vai 
se perpetuando na cidade de Ourinhos.
Nesse mês de aniversário queremos agradecer aos 
nossos cooperados e colaboradores por acreditarem 
em nós e fazer da Camda uma das mais conceitua-
das empresas dessa cidade. A filial da Camda de 
Ourinhos com sua equipe técnica está sempre no 
campo levando aos nossos cooperados conheci-
mento e tecnologia de ponta e as melhores alternati-
vas de preço e prazo de safra para gerar bons lucros.  
Nesse mês de aniversário estaremos com condições 
especiais de toda nossa linha de produtos em nossa 
loja, venham conferir.

Gerente: Adauto Fuad Haddad

Filial de Ourinhos

Fazer empréstimos e financiamentos é 
alternativa para pagar dívidas e despesas não 
previstas no orçamento. Considerando essa 
realidade, a Fundação Procon-SP resolveu 
indicar algumas ações práticas para orientar 
aqueles que buscam uma solução para o seu 
endividamento. 
1º ORGANIZE-SE: 
•Todas as dívidas (para quem deve, quanto 
deve e a quanto tempo); 
•Seus créditos (salário, rendimentos extras, 
colaboração de familiares, aplicações etc.); 
•Todas as despesas (visualize onde é possível 
realizar cortes de despesas).
2º CONTROLE-SE: 
•Adequar seu padrão de vida aos seus 
rendimentos; 

5 ações para quitar suas dívidas e sair do vermelho
•Cortar supérfluos; 
•Planejar sempre suas compras, não 
comprando por impulso e gastando somente 
o necessário; 
•Pesquisar preços e formas de pagamento 
antes de comprar qualquer produto. 
3º EDUQUE-SE
•Elabore um plano para controlar todas 
as despesas. Se for o caso, envolva toda a 
família;
•Acompanhe com frequência seu saldo 
bancário e despesas pagas no cartão de 
crédito; 
•Em todas as ações, procure sempre uma 
oportunidade de economizar, mesmo em 
hábitos cotidianos, tais como utilização de 
energia elétrica, telefone, água, entre outros. 

4º AJUSTE-SE 
•Se tiver algum dinheiro aplicado, avalie 
a possibilidade de utilizá-lo para quitação 
das dívidas;
•Tente negociá-las diretamente com os 
credores;
•Caso não tenha recursos para saldar as 
dívidas, avalie também a possibilidade de 
obter crédito com taxas menores, tais como 
o empréstimo consignado ou utilizar a 
portabilidade de crédito. 
5º REGULARIZE-SE: Ao firmar um acordo de 
renegociação ou obter a quitação de uma 
dívida, mantenha tudo bem documentado 
e providencie a regularização da situação 
perante os cadastros de inadimplentes. 

(Fonte: http://www.procon.sp.gov.br)

financaspessoais

Data de fundação: 24 de setembro de 2005 - Endereço: Rua dos Expedicionários, nº 1.113
e-mail: ourinhos@camda.com.br - telefone: (14) 3302.6080

_Filiais
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Camda está entre as Melhores & Maiores do país

O desempenho das cooperativas foi - mais 
uma vez - destaque no anuário “Melhores 
& Maiores: as 1000 maiores empresas do 
Brasil”, divulgada pela revista Exame. A 
publicação especial ranqueia os destaques 
de vários segmentos da economia, segundo 
seus resultados. O periódico listou dezenas 
de cooperativas, entre as empresas que ti-
veram o melhor desempenho em 2014 e a 
Camda mais uma vez surgiu com destaque 
nesta edição, com a expressiva posição de 
221ª entre as 400 do ranking nacional volta-
do ao agronegócio.
“A Camda, nestes 50 anos de atividade e pro-
gresso, tem se caracterizado pela sua gestão 
racional e eficiente sem, entretanto, deixar de 
valorizar e incentivar seu corpo de colabora-
dores e assessores. E tudo isso com as atenções 
voltadas para a plena satisfação dos coopera-
dos, os quais, cada vez mais reconhecem e 
prestigiam esta posição”, falou Osvaldo Mat-
suda, diretor presidente da cooperativa. 

É assim que, por anos consecutivos, a Camda 
demonstra sua presença entre as maiores e 
melhores no setor do agronegócio e com ele-
vado nível de satisfação de seus associados. 
“Ao constatarmos novamente o reconhe-
cimento de nossos esforços, reafirmamos a 
certeza de que a parceria Camda/homem 
do campo nos tornou a todos mais fortes 
para superar as dificuldades pelas quais to-
das as empresas passam, e esse resultado 
nos mostra que estamos no caminho certo”, 
conclui Osvaldo.
NÚMEROS – Segundo dados da OCB, 6.827 
cooperativas estão registradas em seu banco 
de dados, com referência a 2013. Juntas, elas 
congregam mais de 11 milhões de associa-
dos e geram 340 mil empregos diretos. Em 
todo país, cerca de 44 milhões de pessoas 
estão ligadas ao movimento cooperativista. 
Em relação aos dados mundiais, os últimos 
números da Aliança Cooperativa Internacio-
nal apontam para 1 bilhão de pessoas liga-

das ao cooperativismo, direta ou indireta-
mente, e 100 milhões empregos gerados por 
cooperativas e seus processos.
PUBLICAÇÃO – Criado há 41 anos pela Edi-
tora Abril, o anuário tornou-se o mais amplo 
e confiável retrato do ambiente empresarial 
brasileiro. O levantamento está fundamenta-
do no balanço do exercício 2014 e em base 
de dados oficiais.
As empresas ranqueadas foram avalia-
das conforme critérios de excelência em-
presarial, desenvolvidos pelo ranking 
Melhores&Maiores: uma ponderação de 
resultados obtidos em crescimento das 
vendas, lucro, patrimônio, rentabilidade, 
capital circulante líquido, liquidez geral, 
endividamento, riqueza criada, número de 
empregados, riqueza criada por empregado, 
controle acionário e EBITDA, abreviatura da 
expressão inglesa que significa lucro antes 
de descontar os juros, os impostos sobre o 
lucro, a depreciação e a amortização.

A Camda – filial de Assis e a Basf realizaram 
mais um evento técnico para a cultura de 
cana-de-açúcar, onde desta vez contou 
com a participação do consultor em herbi-
cidas Michel Fernandes da Silva, que abor-
dou o tema sobre seletividade e resultados 
de produtividade comparando diversas 
moléculas. A palestra também contou com a 
participação do RTV Jairo Passilongo, André 
Mattiello (des. Mercado), Adriano de Souza 
(Marketing) e o AT Tiago Paes. A (Camda). 
Cerca de 70 pessoas participaram da ação.

Revista Exame apresenta ranking das empresas brasileiras, segundo seus resultados, comprovando que o cooperativismo é um 
modelo econômico viável e sustentável

Evento técnico para cultura de cana ocorre em Assis

No dia 16 a Camda e outras cooperativas par-
ceiras, no objetivo de difundir a cultura e a 
união entre as cooperativas, levam para esco-
la técnica de Araçatuba (ETEC), o espetáculo 
“Reprise” da Cia Teatral La Mínima através do 
Mosaico Teatral – promovido pelo Sescoop.
“O espetáculo terá duas apresentações 
fechadas apenas para os alunos da ETEC, 
porém amantes da cultura não fiquem tristes, 
pois em novembro teremos o Mosaico na 
Estrada - este aberto ao público em geral”, 
disse Daniel, promotor de cultura (Camda).

Mosaico Teatral é dia 16 em Araçatuba
Reprise - Ao chegarem no local de sua apre-
sentação, dois palhaços descobrem que 
foram contratados para o mesmo evento. 
No mesmo horário, pela mesma pessoa. De-
pois de infrutíferas tentativas de provar um 
do outro sua prioridade no picadeiro tomam 
uma decisão: por sua honra de seu fiel públi-
co, realizarão este trabalho juntos. Mas com 
uma coisa eles não contavam. No decorrer 
no show descobrem que juntos seus talentos 
multiplicam e também é oportuna maneira 
de renovar seu repertório.
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A filial de Naviraí realizou uma “noite de 
negócios” onde reuniu diversos produtores 
no Salão de Eventos da Acen – Associação 
Comercial e Empresarial de Naviraí.  A pa-
lestra foi sobre Reprodução ministrada pelo 
Carlos da Biotran e teve como tema: “Como 
organizar a propriedade no Sistema de IATF”. 
Diversos pecuaristas estiveram presentes na 
reunião e foi abordado o manejo praticado 
em cada propriedade e a saúde animal. “O 
evento foi um sucesso. Os cooperados intera-
giram, trocaram informações e se mostraram 
bastante interessados no assunto”, finalizou 
Clayton, gerente da filial. 

A Camda – filial de Araçatuba e Basf rea-
lizaram um evento na “Terra do Boi” onde 
abordaram temas de grande importância para 
a agricultura local. Este evento contou com 
destacados fornecedores de cana, bem como 
funcionários de usinas da região. A palestra 
foi ministrada pelo consultor Michel Fer-
nandes (prof. mestre da UEMG e gerente agrí-
cola da Usina Cerradão em Frutal-MG) onde 
abordou o tema manejo de plantas daninhas. 
A ação reuniu cerca de 50 pessoas.

Filial de Araçatuba realiza palestra em parceria com a Basf

Camda – filial de Bataguassu participa do 5º Leilosul Agronegócio. Na foto, colaboradores da filial e o Marcos Vinicius Soriano (proprietário 
e realizador do evento)

Em Quirinópolis, a Camda em parceria com a 
Basf promoveu uma palestra com o consultor 
e gerente agrícola da Usina Cerradão, Michel 
Fernandes, com o tema “Seletividade de her-
bicidas em cana-de-açúcar”. Posteriormente, 
o representante técnico de desenvolvimento 
de mercado Rafael Factor Feliciano apresen-
tou os resultados dos trabalhos realizados 
pela Basf com o produto Plateau, ressaltando 

Seletividade de herbicidas em cana-de-açúcar
a eficiência e seletividade desse herbicida em 
diversas situações de manejo assim como o 
melhor posicionamento de uso para a cultura 
da cana de açúcar.
O evento contou com a presença de 41 pes-
soas, dentre as quais, produtores de cana de 
açúcar da região de Quirinópolis; técnicos 
da Usina São Francisco (Grupo São João 
Cargil); equipe técnica da Basf e Camda.

Camda Naviraí realiza noite de negócios

Exposição
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Mais uma vez ocorreu através da Camda o 
5º Simpósio de Reprodução Bovina: Repro-
ducamda. Entre dois dias de evento a ação 
reuniu mais de 600 participantes.
Neste ano as atividades ocorreram em duas 
etapas. Inicialmente, no primeiro dia, teve 
o Lançamento do Programa Reproducamda 
voltado aos cooperados que fazem IATF e 
tiveram a assistência da Camda na estação 
de monta passada. Palestrantes como prof. 
Pietro Sampaio Baruselli da USP- SP coman-
daram o lançamento além de uma mesa re-
donda onde teve como mediador Waldomiro 
Teixeira de Carvalho Jr. (dir. Sup. Camda), 
cooperados representando os pecuaristas 
como Décio Rotter (Agropecuária Caramu-
ru) e Ricardo Viacava (dir. Grupo CV). Re-
presentando a Nutrição Minercamda, Carlos 
Alberto Tolentino (Camda); Jorge Duarte (Alta 
Genetics) e José Henrique (Invitro) - repre-

5º Simpósio de Reprodução Bovina é promovido pela Camda
sentando sêmen e embriões respectivamente 
e da Marfrig, Felipe falou sobre benefícios do 
programa de carnes Angus.
Logo após, houve a parte prática onde foram 
coletadas 25 vacas - sendo Guzerá, Nelore e 
Brahman. Estas atividades ocorreram na fa-
zenda experimental da Camda na cidade de 
Adamantina.
No segundo dia o simpósio foi voltado aos 
cooperados e interessados nos assuntos liga-
dos à reprodução e ocorreu no município 
de Presidente Prudente. A programação 
começou com uma palestra sobre “Como 
a gestão da IATF pode interferir nos resul-
tados” por meio de Edmundo Rocha Vilela 
(Lageado Consultoria Agropecuária Ltda); 
na sequência “Estratégias Nutricionais para 
a melhora da eficiência reprodutova de 
fêmeas bovinas” foi o assunto abordado por 
André Souza (Planpec Consultoria) e finali-

zando a manhã Michel da Rocha Cavalcante 
(Ceo BeefPoint) falou sobre “Tendências do 
Mercado do Boi e da Carne Bovina”.
Após o almoço, teve a abertura da Feicamda 
– Feiras de Negócios e Oportunidades onde 
na presença de 21 estandes comerciais ocor-
reram preços e prazos especiais de produtos 
agrícolas e pecuários. Além disso, ocorreu 
uma exposição de touros e vacas de reno-
mados plantéis assim como uma exposição 
de carros e maquinários.
Finalizando o 5º Reproducamda ocorreu o 
sorteio de prêmios aos compradores con-
comitante a um jantar com música ao vivo.
“A cada ano ficamos mais motivados com 
a participação mais efetiva por parte dos 
cooperados e dos nossos fornecedores par-
ceiros. Agradecemos a diretoria e todos os 
colaboradores envolvidos”, finalizou Edson 
de Matos Pessoa, responsável pelo evento.

Foi realizada uma palestra através da filial 
de Bataguassu sobre “Nutrição digestiva de 
ruminantes” ministrada por Carlos Alberto 
Tolentino “Caca” (ger. neg. pecuária Camda) 
onde cerca de 80 pecuarista participaram do 
evento e puderam tirar várias dúvidas sobre 
a nutrição e conhecer um pouco mais a res-
peito da tecnologia aplicada nos produtos 
Minercamda. “Estas ações referentes a no-
vas tecnologias é de extrema importância 
aos pecuaristas”, finalizou Marcelo Stechi, 
gerente da filial de Bataguassu. 

Nutrição digestiva de ruminantes é tema de palestra

A filial de Iturama realizou um evento de apre-
sentação da cooperativa em Campina Verde 
- cidade localizada no triângulo mineiro, onde 
sua economia vem basicamente da pecuária 
de corte e leite. A ação ocorreu na comuni-
dade de furnas, com a presença 38 pecuaristas 
que puderam conhecer toda estrutura da Cam-

Camda realiza ação em Campina Verde
da e os benefícios em se tornar cooperado. A 
equipe de Iturama – composta por Lucas Pau-
li, Donizete, Silvanei, Edriana, Maria Cristina 
e Marcos Pauli – sanou as dúvidas dos partici-
pantes e coletaram assinaturas para cadastros. 
“Estamos empenhados a levar informa-
ção aos pecuaristas e agricultores da nossa 

região. Sabemos da importância de uma 
cooperativa sólida dando suporte técnico e 
comercial nas negociações dos cooperados. 
A equipe de Iturama está de portas abertas 
para receber você cooperado e agradecemos 
o apoio de todos participantes do evento”, 
finalizou Lucas Pauli, gerente da filial.
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Ocorreu a entrega do 6º utilitário na cidade 
de Nova Andradina referente a campanha 
Cooper Festa de Prêmios promovida pela 
Camda em alusão aos 50 anos que comple-
tou neste ano.
O sexto sorteio aconteceu no dia 4 de ju-
lho na filial de Três Lagoas e contou com a 
presença de inúmeros cooperados, diretoria 
executiva assim como a imprensa local para 
acompanhar a ação - que é monitorada pela 
empresa Polypromo.
Ao todo foram 144.835 cupons gerados so-

6º carro da campanha Cooper Festa de Prêmios é entregue em Nova Andradina
mente no mês junho e após a movimenta-
ção de todos os cupons, um associado foi 
então o sorteado: Roberto Dal Pra, da filial 
de Nova Andradina. Desta forma, após uma 
grandiosa carreata promovida na cidade, o 
contemplado aguardava ansioso a chegada 
da pick-up na filial Camda. 
“Fiquei extremamente contente em ser um 
dos contemplados da campanha Cooper 
Festa de Prêmios. A Camda está de parabéns 
pela promoção desenvolvida”, pontuou o 
associado Roberto ao receber das mãos do 

diretor de vendas e marketing da Camda, 
Laercio Vechiatto, as chaves do utilitário.
A imprensa seguiu a entrega do prêmio que 
finalizou com uma confraternização.
“Este ano a Camda chegou ao jubileu de 
ouro e decidimos presentear os nossos as-
sociados com 12 pick ups, uma por mês. 
É muito gratificante estar aqui e represen-
tar toda diretoria da Camda ao entregar 
em mãos a chave da sexta pick up para o 
cooperado Roberto. Parabéns”, finalizou 
Laercio.

Ocorreu em Assis, através de uma parceria entre Camda e Nortox uma palestra técnica no salão de reuniões do CREA-Assis ministrada 
pelo engº agrº e mestre em produção Vegetal, Luiz Gustavo Floss. O tema abordado foi “Manejo para alta produtividade de soja” e a ação 
foi prestigiada por agricultores do cultivo da referida cultura.

Palestra
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O sétimo sorteio da promoção Cooper Festa 
de Prêmios ocorreu no dia 4 de agosto na filial 
Camda de Iturama, Estado de Minas Gerais.
A ação reuniu um grande número de pessoas - 
entre convidados, cooperados, colaboradores 
e imprensa - que acompanhou de perto todo 
o procedimento para a realização do sorteio.
Na ocasião, Waldomiro Teixeira de Carvalho Jr 
(dir. superintendente Camda), e Antônio Aveli-
no dos Santos (dir. administrativo e financeiro 
Camda) assim como Lucas Pauli (ger. filial Itu-
rama) conduziram a cerimônia de abertura do 
evento onde foi retirado o cupom do sétimo 
cooperado contemplado com a pick-up.
Segundo a empresa Polypromo – auditora 
da campanha – ao todo foram 142.562 cu-
pons gerados no mês de julho.
“Alcançamos o sétimo sorteio e ainda te-
mos mais utilitários para entregar aos nossos 
cooperados. Chegar aos 50 anos de funda-
ção da Camda comprova que estamos no 
caminho certo e nossa satisfação é dividir 
com nossos associados que acompanham o 
progresso e desenvolvimento da cooperativa 

Saiu o 7º contemplado da promoção Cooper Festa de Prêmios Camda
através da campanha Cooper Festa de Prê-
mios”, pontuou Waldomiro.
Após a movimentação dos cupons, um as-
sociado foi convidado a retirar o bilhete pre-
miado e o sorteado foi o cooperado Virgílio 
Fioravanti Neto, da filial de Dracena.
“Aproveito este momento para novamente 
agradecer a confiança de vocês em nossa 
cooperativa. Acreditem que nossa função é 
trabalhar sempre voltados ao bem-estar dos 
negócios de cada um dos nossos associados 
que são os responsáveis pelo sucesso do 
agronegócio brasileiro”, finalizou o diretor 
superintendente.
Cooper Festa de Prêmios – Neste ano de 2015 
a cooperativa Camda completou 50 anos e de-
cidiu, diante deste marco, realizar uma gran-
diosa campanha: Cooper Festa de Prêmios.
Posteriormente ao sétimo sorteio ocorrido em 
Iturama, ainda restam outros cinco utilitários 
(um a cada mês) a serem sorteados aos coope-
rados que efetuarem compras de produtos 
veterinários, lubrificantes, utilidades, nutrição 
animal, insumos e defensivos agrícolas ou 

realizarem análises de solo, bromatológica 
e foliar até 31 de dezembro de 2015. Estes 
terão direito a cupons que estão relacionados 
a determinados valores e critérios explícitos 
no regulamento da campanha.
Para participar, o cooperado interessado em 
concorrer aos prêmios da presente promoção, 
deverá realizar um cadastro prévio e único 
no hotsite da campanha promocional, através 
do site www.camda.com.br, informando seus 
dados pessoais ou cadastrais (nome ou razão 
social, endereço, CPF/MF, RG ou CNPJ/MF, 
telefone, e-mail, cidade, Estado e CEP) e re-
sponder a pergunta da promoção “Qual Co-
operativa faz 50 anos em 2015?”.
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 inter-
essados 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!

A filial de S.J.Rio Preto realizou uma pales-
tra no “Losteria Ristorante” onde esteve pre-
sente 25 produtores de cana de grande rep-
resentatividade na região. O evento ocorreu 
em parceria com a Basf representada pelo 
RTV Marcos Queiroz e seu assistente técnico 
Danilo C Cobacho do Prado onde o assunto 
tratado foi manejo de plantas daninhas em 
cana soca com uso do herbicida Plateau. 
“A atividade foi um sucesso com 100% de 
presença dos convidados e de aquisição da 
tecnologia”, disse Odirley, gerente da filial. 
Esteve presente o diretor comercial Laercio 
Vechiato que explanou sobre  a história, es-
trutura atual e projetos que a Camda possui. 
“A filial de Rio Preto agradece a presença de 
todos os cooperados, esposas e a Basf pela 
parceria e reciprocidade”, finalizou Odirley.

Manejo de plantas daninhas em cana-soca 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 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
Compra - pulverizador comum de 2000L - barra curta para aplicação em eucalipto. Tratar com Ari Feltrin pelo fone (14) 3581.1153 – Pongai/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

Veículos
Venda - Camionete Mitsubishi L-200,  Sport HPE, 2.5 CD, DTI, diesel, 4X4, cor preta, modelo 2006, banco em couro, airbag, ABS, câmbio automático, completa, pneus novos,  2º dono. Tratar 
pelo fone (18) 99116.8457. Preço abaixo da tabela Fipe

Agora a Camda comercializa também toda linha de pneus! 
Visite uma de nossas filiais e confira!
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8º sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: Av. Papa João Paulo II, nº 810 – Lençóis Paulista/SP
Informações: (14) 3269.6200 – filial Lençóis Paulista
Data: 4 às 10h00

Curso de Atualização em Marketing em Alimentos e Agronegócios
Local: av. Padua Dias – Piracicaba/SP
Informações: comunica@pecege.esalq.usp.br
Data: 2

Simpósio IPNI Brasil sobre Boas Práticas para Uso Eficiente de Fertilizantes em Fertirrigação
Local: Campinas – Itupeva/SP
Informações: kfurlan@ipni.net
Data: de 8 a 10

Curso de inseminação artificial
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 16 a 19

Tratorista com aplicação de defensivo
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 24 a 26

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

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

NOME
ANTONIO AVELINO DOS SANTOS ................................
ELISANGELA PEREIRA DOS REIS ................................
BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PERES ............
HUMBERTO CANDIDO DE MOURA ..................
MARCIO RESENDE VALADARES .........................
EVANDRO MARCOS F COLANTONIO ..................
FABIO PECORARO DEMARQUE .....................................
PAULO SERGIO GONCALVES .....................
SIMONE CRISTINA D P E SILVA .................................
LUIZ ANTONIO DELFINO DE MOURA .....................
JULIO MARCIO P DE OLIVEIRA ....................
RICARDO MARTINS DO CARMO .......................
CLEBER ROGERIO PAULINO ................................................
RICARDO JOSE DA SILVA ...........................................
ANTONIO LUIZ CRUVIEL ...................................
CLAUDINEY SOUZA DA SILVA ........................................
LUIZ GUSTAVO CARDOSO MACHADO ........................
RENATA TOME MASIERO ........................................
TEODORO CICERO DE ARAUJO ....................
LOAN APARECIDO BATISTA ................................................
MARIO SERGIO MARCHIONE ....................................
TIAGO XIMENES PRATES .......................................
VALDESON MARTINS DA SILVA ...............................
FLAVIO ROGERIO DE SOUZA ........................................
TIAGO PENHAS DA COSTA ............................................
ARNALDO DA SILVA BATISTA .................
FAUSTO ANTUNES MACIEL NETO .................................
ANDRE FELIPE PALMA .....................................
DAIANE CRISTINA S DE OLIVEIRA ..................................
DOUGLAS CORDEIRO ....................................................
MARCOS VALERIO DA SILVA .........................
SILVIA CRISTINA ROGATO .....................................................
CRISTIANO JOSE DA SILVA ........................................
LUCAS CANASSA DE ANDRADE .............
WALTER DE SOUZA LIMA ...............................................
NELSON TADAO MATSUDA ........................
RUITTER SOUSA COSTA .......................................................
SONIA MARIA R. SABATINE ..................
GABRIEL GOMES CABRAL LIMA ...............................
ELYN CRISTINA C NEPOMUCENO ......................
ROSANGELA GORDILHO S BENINE ...............................
ANDERSON DE LIMA F DA SILVA ...................................
LAUZAMAR UMBELINO DE LIMA ...........
LUCIANO BRITO DIAS ..........................................
PEDRO JOSE GOMES .......................................................
ADELSON MARQUES CALDEIRA ....................................
ANTONIO DE FREITAS CALORE .....................................
ELIAS BATISTA J DA SILVA ....................................
JOSE AMERICO CORDONI JUNIOR .........................
LEONARDO GIOLO DOS SANTOS ........................
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS ..................................
CAMILA APARECIDA M DA SILVA .............................
MARCIA SIDINEIA L DA SILVA .............................
CARLOS EDUARDO STEVANI .........................................

FILIAIS
MATRIZ

PRUDENTE
COROMANDEL
TUPACIGUARA
COROMANDEL

LOJA MATRIZ
MATRIZ

NOVA ANDRADINA
PRUDENTE
PENAPOLIS

CONSELHO FISCAL
QUIRINOPOLIS

LINS
LOGISTICA

COROMANDEL
FRUTAL
MATRIZ

ANDRADINA
CAMPO GRANDE

ASSIS
CAMBARA

TRÊS LAGOAS
PARANAIBA

LAVINIA
MATRIZ

RIBAS DO RIO PARDO
MATRIZ

CAMPO GRANDE
MATRIZ
MATRIZ

JUNQUEIROPOLIS
JAU

PRUDENTE
FABRICA ANDRADINA

MATRIZ
CONSELHO FISCAL

LINS
CAFÉ JUNQUEIROPOLIS

LONDRINA
AQUIDAUANA

MATRIZ
MATRIZ

FABRICA ANDRADINA
TRÊS LAGOAS

MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

TUPACIGUARA
PARANAIBA

LOJA MATRIZ
MATRIZ

PENAPOLIS
COROMANDEL

LAVINIA

- ANIVERSARIANTES -
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5 ações para quitar suas dívidas e sair do vermelho 
Fazer empréstimos e financiamentos é alternativa para pagar dívidas e despesas não previstas no orçamento. Considerando essa 
realidade, a Fundação Procon-SP resolveu indicar algumas ações práticas para orientar aqueles que buscam uma solução para o 
seu endividamento. 

1º ORGANIZE-SE: 
•Todas as dívidas (para quem deve, quanto deve e a quanto tempo); 
•Seus créditos (salário, rendimentos extras, colaboração de familiares, aplicações etc.); 
•Todas as despesas (visualize onde é possível realizar cortes de despesas).

2º CONTROLE-SE: 
•Adequar seu padrão de vida aos seus rendimentos; 
•Cortar supérfluos; 
•Planejar sempre suas compras, não comprando por impulso e gastando somente o necessário; 
•Pesquisar preços e formas de pagamento antes de comprar qualquer produto. 

3º EDUQUE-SE
•Elabore um plano para controlar todas as despesas. Se for o caso, envolva toda a família;
•Acompanhe com frequência seu saldo bancário e despesas pagas no cartão de crédito; 
•Em todas as ações, procure sempre uma oportunidade de economizar, mesmo em hábitos cotidianos, tais como utilização de 
energia elétrica, telefone, água, entre outros. 

4º AJUSTE-SE 
•Se tiver algum dinheiro aplicado, avalie a possibilidade de utilizá-lo para quitação das dívidas;
•Tente negociá-las diretamente com os credores;
•Caso não tenha recursos para saldar as dívidas, avalie também a possibilidade de obter crédito com taxas menores, tais como o 
empréstimo consignado ou utilizar a portabilidade de crédito. 

5º REGULARIZE-SE: Ao firmar um acordo de renegociação ou obter a quitação de uma dívida, mantenha tudo bem documentado 
e providencie a regularização da situação perante os cadastros de inadimplentes. 

(Fonte: http://www.procon.sp.gov.br)

CREDI - CAMDA

financaspessoais
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_Credi-Camda

Mais um ano se passa e cada vez mais a Camda vai 
se perpetuando na cidade de Ourinhos.
Nesse mês de aniversário queremos agradecer aos 
nossos cooperados e colaboradores por acreditarem 
em nós e fazer da Camda uma das mais conceitua-
das empresas dessa cidade. A filial da Camda de 
Ourinhos com sua equipe técnica está sempre no 
campo levando aos nossos cooperados conheci-
mento e tecnologia de ponta e as melhores alternati-
vas de preço e prazo de safra para gerar bons lucros.  
Nesse mês de aniversário estaremos com condições 
especiais de toda nossa linha de produtos em nossa 
loja, venham conferir.

Gerente: Adauto Fuad Haddad

Filial de Ourinhos

Fazer empréstimos e financiamentos é 
alternativa para pagar dívidas e despesas não 
previstas no orçamento. Considerando essa 
realidade, a Fundação Procon-SP resolveu 
indicar algumas ações práticas para orientar 
aqueles que buscam uma solução para o seu 
endividamento. 
1º ORGANIZE-SE: 
•Todas as dívidas (para quem deve, quanto 
deve e a quanto tempo); 
•Seus créditos (salário, rendimentos extras, 
colaboração de familiares, aplicações etc.); 
•Todas as despesas (visualize onde é possível 
realizar cortes de despesas).
2º CONTROLE-SE: 
•Adequar seu padrão de vida aos seus 
rendimentos; 

5 ações para quitar suas dívidas e sair do vermelho
•Cortar supérfluos; 
•Planejar sempre suas compras, não 
comprando por impulso e gastando somente 
o necessário; 
•Pesquisar preços e formas de pagamento 
antes de comprar qualquer produto. 
3º EDUQUE-SE
•Elabore um plano para controlar todas 
as despesas. Se for o caso, envolva toda a 
família;
•Acompanhe com frequência seu saldo 
bancário e despesas pagas no cartão de 
crédito; 
•Em todas as ações, procure sempre uma 
oportunidade de economizar, mesmo em 
hábitos cotidianos, tais como utilização de 
energia elétrica, telefone, água, entre outros. 

4º AJUSTE-SE 
•Se tiver algum dinheiro aplicado, avalie 
a possibilidade de utilizá-lo para quitação 
das dívidas;
•Tente negociá-las diretamente com os 
credores;
•Caso não tenha recursos para saldar as 
dívidas, avalie também a possibilidade de 
obter crédito com taxas menores, tais como 
o empréstimo consignado ou utilizar a 
portabilidade de crédito. 
5º REGULARIZE-SE: Ao firmar um acordo de 
renegociação ou obter a quitação de uma 
dívida, mantenha tudo bem documentado 
e providencie a regularização da situação 
perante os cadastros de inadimplentes. 

(Fonte: http://www.procon.sp.gov.br)

Data de fundação: 24 de setembro de 2005 - Endereço: Rua dos Expedicionários, nº 1.113
e-mail: ourinhos@camda.com.br - telefone: (14) 3302.6080

_Filiais

financaspessoais
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_Nossa Gente

Cooperado 

Valmir Carvalho nasceu no município de 
Elisiário, Estado de São Paulo, em 22 de 
julho de 1944.

Seus pais – Manoel Carvalho e Arcidia San-
são – mudaram-se para a cidade de Jun-
queirópolis quando Valmir ainda tinha 2 
anos de idade e deste local, não mais saíram.
“Viemos para Junqueirópolis porque meu pai 
queria comprar mais terras. Vendemos nossa 
propriedade em Elisiário e compramos aqui 
na região por um valor bem mais barato e 
em maior quantidade. Fizemos as derruba-
das das matas e demos início na plantação 
de café”, recorda.
Desta maneira, a lavoura prosperou e in-
vestiram também no algodão, amendoim e 
milho. Desta maneira, para auxiliar no es-
coamento da produção, decidiram então 

O cooperado Valmir Carvalho tem 4 filhos - Josimar, Alex, Ana e Jaqueline – frutos de sua união com Elidia

associar-se a Camda. “Muitos agricultores 
comentavam que a cooperativa auxiliava 
em seus negócios. Decidi também me asso-
ciar” – isso foi em 10 de dezembro de 1981 
(sua matriculo é de nº 3.882). Sendo assim, 
permaneceu com o café por 25 anos e atual-
mente, Valmir se envolveu mais na pecuária 
e arrendamento de cana-de-açúcar.
“Ser cooperado Camda me trouxe muitos 
benefícios como por exemplo preços competi-
tivos, ótimo atendimento e assistência técnica. 
Tudo que eu busco hoje para minha proprie-
dade eu encontro na Camda”, comentou.
Nós do informativo Camda agradecemos a 
sua confiança, Valmir.

Rogério Aparecido Silva de Queiroz nasceu 
no dia 27 de julho de 1976 na cidade de 
Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul.
Logo aos 14 anos de idade conseguiu seu 
primeiro emprego, como entregador de jor-
nal e nesta ocupação permaneceu por 1 ano.
“Sempre fui muito dedicado e por isso, a 
todo instante estava em busca de um tra-
balho”, comentou.
Sendo assim, Rogério ao longo de sua vida 
trabalhou também em um supermercado 
realizando entregas e controlando estoque; 
cobrador em loja de roupa; entregador de 
loja de construção além de alguns serviços 
como chapa.
Nesta sua última ocupação, soube de uma 
vaga de emprego na Camda por intermédio 
de um funcionário que trabalhava no estoque 
da cooperativa e se candidatou a vaga.
Realizou a entrevista e conseguiu o emprego: 
em 1º de maio de 2001 ingressou na Camda 
pela filial de Paranaíba na função de carga e 
descarga. Por 6 anos permaneceu com este 
cargo passando a exercer o serviço de fiel 
de estoque a partir de maio de 2007 con-
tinuando até os dias atuais. Desta maneira, 
Rogério é responsável por zelar pelos bens 
e estoque da empresa, estar sempre atento 
ao layout da filial, orientar a equipe de carga 
e descarga, coordenar entregas e garantir o 

Funcionário 

correto giro dos produtos, não deixando sair 
produtos novos ao invés dos mais velhos, 
assim como não sobrar e nem faltar merca-
dorias na loja. Neste ano, Rogério comple-
tou 14 anos de serviços prestados à Camda.
“Esta é uma cooperativa com visão empre-
sarial que já cresceu e ainda vai crescer mui-
to, a qual ao longo de sua trajetória nunca 
deixou de ser séria e idônea, valorizando 
seus funcionários e se mostrando muito forte 
perante o mercado”, pontuou.
“Tenho muito carinho por essa empresa e 
me sinto muito orgulhoso e satisfeito em fa-
zer parte deste time. A cooperativa vem me 
proporcionando um emprego num ambiente 
de trabalho muito favorável à minha satisfa-

O colaborador Rogério Aparecido Silva de Queiroz completou 14 anos de serviços prestados à Camda

ção pessoal e profissional, sendo assim pre-
tendo continuar fazendo parte dessa equipe 
por muitos anos”,finalizou.

www.camda.com.br

Sempre prestigiando
nossa gente


