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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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15 de outubro - Dia do Educador Ambiental
Em 15 de outubro comemora-se o Dia do 
Educador Ambiental. Profissão essa que é de 
extrema importância para a relação da so-
ciedade com a natureza, criando um ambi-
ente harmonioso e sustentável.
Esta é uma novidade da educação, já prati-
cada em alguns países. Foi proposta em 
1999 no Brasil e tem o objetivo de dissemi-
nar o conhecimento sobre o ambiente. Sua 
principal função é conscientizar à preser-

vação do meio ambiente e a utilização de 
forma sustentável dos recursos naturais. 
Este processo educativo envolve ciência, ética, 
compromisso, atitudes e valores em vários 
níveis, sejam no âmbito individual ou coletivo.
O educador ambiental atua na esfera da 
educação formal e informal com crianças 
e adultos em escolas, parques, empresas, 
ONG’s e comunidades.
Com competência, o educador aborda 

envolverde

temas diversos relacionados às questões 
ambientais, passando informações, con-
ceitos e técnicas necessárias que levem à 
reflexão e compreensão da realidade no 
sentido de conscientizá-las a uma mudança 
correta de atitudes.
Nesse sentido, o educador ambiental contri-
bui no relacionamento entre a sociedade e 
natureza, criando um ambiente harmonioso 
e sustentável diante da emergência ambiental.
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Venda antecipada da safra de soja já chega a 27,3% no MS
Os sojicultores sul-mato-grossenses já ven-
deram, antecipadamente, 27,3% da oleagi-
nosa, que só será colhida a partir de feve-
reiro de 2016. A média histórica de vendas 
antecipadas para esta época é de 10%. Tam-
bém a comercialização do milho segue em 
ritmo acelerado. Do milho safrinha, que será 
plantado a partir de março do próximo ano, 
já está comprometido 12%, fato inédito para 
o Estado. Os números, informados pela cor-
retora Granos Commodities Agrícolas, são 
impulsionados, entre outros fatores, pela 
disparada cambial. 
“Está muito adiantada”, observou o consul-
tor da Granos, Carlos Ronaldo Dávalos, em 
referência à comercialização dos grãos. “Isso 
se relaciona, sem dúvida, com o cenário 
cambial”, acrescenta. O dólar, que atinge 

patamares recordes, passando da casa dos 
R$ 3,70, torna as vendas interessantes, mes-
mo com o valor da commodity em queda. 
Ainda conforme números da Granos, as 
vendas no mercado spot (grãos disponíveis) 
correspondem a 82,75% da soja produzida 
em Mato Grosso do Sul. Isso representa 
5,85 milhões de toneladas de uma safra 
que somou 7,08 milhões de toneladas. 
Mesmo sem vender a totalidade da safra 
atual, os sojicultores já negociam, em per-
centual relativamente elevado, a soja que 
será colhida a partir de fevereiro de 2016. 
Os 27,30% são quase o triplo da média 
histórica para o período. “Nesta época do 
ano, a comercialização antecipada varia de 
8% a 12%”, informou Dávalos. Com infor-
mações do Agrolink.

sna

Agricultura negocia para ampliar mercado externo de carne
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Kátia Abreu, anunciou que o 
Brasil está em fase final de negociações 
com 18 países para incluir alguns produtos 
na pauta de exportações brasileiras, princi-
palmente carnes.
De acordo com estimativa do ministério, 
as negociações têm potencial para acres-
centar US$ 1,95 bilhão por ano às vendas 
externas do país. O montante se somará 
às negociações do primeiro semestre, que 
vão gerar divisas calculadas em US$ 1,438 
bilhão por ano.
De acordo com a ministra, a negociação 
mais significativa, que pode render US$ 502 

milhões/ano, é com o Japão, que está dispos-
to a assinar, no fim deste ano, acordo para 
compra de carne bovina processada. Ela ini-
ciou as conversas com o governo japonês há 
dois meses, durante viagem a Tóquio.
Há perspectiva de venda de carne bovina in 
natura também para o Canadá (US$ 190 mi-
lhões), México (US$ 165,7 milhões) e Arábia 
Saudita (US$ 73,9 milhões), além de carne suí-
na para a Coreia do Sul (US$ 107,8 milhões) 
e África do Sul (US$ 4,9 milhões) e carne de 
frango para a Malásia (US$ 46,3 milhões).
A ministra comemorou o avanço das ne-
gociações com a Arábia Saudita, que co-
municou a aprovação da documentação 

brasileira. Ela adiantou que falta apenas a 
assinatura do acordo de abertura de merca-
do para habilitar os frigoríficos interessados.
Além de carnes, há negociações para 
venda de produtos lácteos e alimentos de 
cães e gatos para a China, material gené-
tico de aves e sêmen bovino para a Costa 
Rica, complexo soja para o Sri Lanka, 
farinha de carne e alimentos de animais 
para Rússia, limões e limas para a Nova 
Zelândia e material genético de aves para 
a República Dominicana e para os países 
que formam a União Econômica Eura-
siática (Rússia, Armênia, Casaquistão, 
Bielorrússia e Quirguistão).

nftalliance
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Gestação coletiva aumenta competitividade da cadeia de suínos

Um modelo que traz mais competitividade 
para a suinocultura nacional, proporciona 
qualidade de vida às porcas no período 
da prenhez e ainda faz vivê-las por mais 
tempo. É a gestação coletiva, que já tem 
sido adotada por produtores brasileiros, 
visando a atender os princípios de bem-
estar animal e as tendências do mercado 
internacional.
Enquanto na gestação em gaiolas as porcas 
passam a vida inteira confinadas – sem espaço 
para se virar, apenas para deitar e levantar, além 
de comer, beber água, defecar e ser insemina-
das no mesmo local –, na prenhez coletiva há 
uma nova proposta: o animal pode viver em 
um ambiente no qual interage com os demais 
suínos e evita escaras – feridas causadas pela 
falta de movimentação –, estresse, problemas 
fisiológicos e sanitários.
Por muito tempo, os produtores acreditavam 
que criar os animais presos em gaiolas evi-
taria brigas entre eles e aumentaria a produ-
tividade das matrizes, prevenindo abortos, 
além de facilitar o manejo dos animais, con-
trolando o cio e a quantidade de alimento 
de cada uma das porcas.
Entretanto, de acordo com a represen-
tante da Comissão de Bem-estar Animal do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), Liziè Buss, pesquisas 
já mostram que matrizes em condições de 
confinamento até produzem dentro do espe-
rado, mas podem não estar bem.
“Essas porcas passam a vida produtiva in-
teira na gaiola. Só são levadas para uma 
gaiola um pouco maior na hora de parir. 

A vida delas acaba sendo frustrante e es-
tressante, por não conseguir expressar com-
portamentos naturais. Com isso, elas vivem 
menos do que deveriam, fazendo com que 
o produtor tenha de renovar as matrizes com 
mais frequência”, diz Liziè.
Tratar os animais adequadamente e melho-
rar suas condições de vida são algumas das 
premissas do bem-estar animal. “Um bom 
grau de bem-estar significa que o animal 

está confortável, saudável, bem nutrido, se-
guro e que não há prejuízos para sua saúde 
física e mental”, acrescenta a representante 
da Comissão de Bem-estar Animal do Mapa.
Como funciona
A gestação coletiva de porcas proporciona 
todos esses requisitos. O sistema funciona 
deste modo: a baia coletiva é subdividida 
em diversas baias menores, chamadas de 
baias de fuga. No centro, é instalada uma 
máquina de alimentação automatizada para 
cada 80 fêmeas. Assim, não há disputa por 

comida, evitando brigas entre os animais. 
Produtores menores podem alojar matrizes 
em grupo de seis a oito animais, usando ar-
raçoamento manual ou semiautomático.
As matrizes passam todo o tempo no galpão 
coletivo, onde podem caminhar, interagir, es-
colher local para deitar e área para defecar e 
urinar. As porcas ficam assim até o momento 
do parto, quando vão para gaiolas de parição, 
o que evita o esmagamento dos leitões.
Segundo Liziè, esse sistema melhora o confor-
to dos animais, além de aumentar a longevi-
dade deles. Isso, assinala, evita que o produtor 
tenha de fazer descarte prematuro de matrizes.
Mercado internacional
A gestação coletiva de matrizes suínas já é 
realidade entre os três maiores produtores 
mundiais de suínos – China, União Europeia 
e Estados Unidos, segundo a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
Quarto maior criador mundial de suínos, o 
Brasil está se adaptando à nova realidade 
para que seus produtores se mantenham 
competitivos e a sua suinocultura tenha boa 
imagem no exterior. Para tanto, a cadeia 
produtiva do setor também está investindo 
em técnicas de bem-estar animal.
Os produtores e empresas que atendem aos 
requisitos das diretrizes de bem-estar animal 
– destaca Liziè – estão em posiç ão privile-
giada nas negociações com os compradores. 
Isso porque o atendimento das exigências 
das diretrizes de bem-estar animal se torna 
uma característica intrínsecas do produto, 
expressando um valor econômico potencial 
e uma qualidade ética superior.

agroceresmultimix

Nesse modelo de criação, matrizes prenhas têm melhor qualidade de vida e vivem mais

O Decreto 46.813, publicado em agosto, altera o Regulamento do Imposto de 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para facilitar a vida do produtor 
de gado que precisa levar os animais para feiras, leilões e exposições. Agora, 
o proprietário não precisa expedir duas notas fiscais para o transporte (uma 
de ida e outra de retorno), como era até então. Em caso de fiscalização, basta 
que se apresente a Guia de Transporte Animal (GTA) expedida pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA), documento obrigatório para qualquer ani-
mal registrado, como já acontece com os equinos. A medida foi pensada de 
comum acordo entre as secretarias de Estado de Agricultura e de Fazenda, 
tendo como protagonistas os respectivos secretários João Cruz e José Afonso 
Bicalho. Somente em caso de venda de animais em leilões e exposições 
é que será preciso a expedição de somente uma nota fiscal. A decisão foi 
muito bem recebida pelos pecuaristas. Segundo o secretário de Estado de 
Agricultura, João Cruz, este era um anseio antigo dos produtores que foi 
finalmente resolvido. “Esse decreto facilita a vida dos dois lados envolvidos. 
Por um lado, o produtor não precisa mais emitir dois documentos. Do outro, 
ao reconhecer a Guia de Trânsito Animal (GTA) do IMA como documento 
único, os esforços administrativos do setor público e também o tempo são 
substancialmente reduzidos”, explica o secretário.

Decreto desburocratiza transporte de animais de pecuaristas em MG
questaoindigena
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Pronaf: desconto para 17 produtos
De 10 de setembro a 9 de outubro, agricul-
tores familiares que acessaram o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) terão descontos no paga-
mento dos financiamentos de 17 culturas. 
Açaí, algodão em caroço, babaçu (amêndoa), 
borracha natural cultivada, cacau (amêndoa), 
cana-de-açúcar, castanha de caju, feijão, 
juta/malva, laranja, leite, maracujá, milho, 
raiz de mandioca, sorgo, trigo e triticale são 
os produtos com desconto deste mês. 
A raiz de mandioca, por exemplo, tem 
desconto de 67,22% no Espírito Santo, e a 
borracha natural cultivada está com bônus 
em 11 estados, com 24,50% no Amazonas 

e 17,50% no Acre. Já a amêndoa do babaçu 
apresenta 55,82% no Ceará.
O bônus é calculado mensalmente pela 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e divulgado pela Secretaria da Agri-
cultura Familiar (SAF/MDA). A Conab faz 
um levantamento nas principais praças de 
comercialização dos produtos da agricul-
tura familiar que integram o Programa de 
Garantia de Preços para a Agricultura Fa-
miliar (PGPAF). O desconto é concedido aos 
produtos que tiveram o valor de mercado 
abaixo do preço de garantia (definido com 
base no custo de produção). O valor segue 
como referência os preços praticados em 

ebc

agosto de 2015. 
Cesta de produtos - Agricultores familiares 
que têm parcelas de operações de investi-
mento do Pronaf terão desconto correspon-
dente à média dos bônus do feijão, leite, 
mandioca e milho (cesta de produtos), con-
cedidos mensalmente pelo PGPAF.
Em setembro, 13 estados tiveram bônus com 
base na cesta de produtos. São eles: Alagoas 
(2,39%), Bahia (0,38%), Maranhão (0,55%), 
Sergipe (1,37%), Pará (1,56%), Pernambuco 
(0,11%), Tocantins (8,33%), Mato Grosso do 
Sul (9,58%), Espírito Santo (16,81%), São 
Paulo (7,15%), Rio Grande do Sul (5,62%), 
Santa Catarina (5,35%) e Paraná (6,63%).

Definidos novos requisitos fitossanitários para importação de sementes
O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) definiu novos requi-
sitos fitossanitários para importação de se-
mentes de diversas hortaliças e plantas orna-
mentais. As novas orientações contribuem 
para desburocratização de processos de 
fiscalização, além de reforçar a segurança 
para evitar entrada de pragas de importância 
quarentenária no país. Ou seja, pragas exis-
tentes em outras nações.
De acordo com os requisitos, as sementes de-
vem estar em embalagens novas, de primeiro 
uso, e livres de material de solo, resíduos ve-
getais e sementes de plantas daninhas quaren-
tenárias ausentes para o Brasil. Outra orienta-
ção é que as sementes terão amostras coletadas 
e enviadas para análise fitossanitária em labo-
ratórios oficiais ou credenciados ou para análise 
quarentenária em estações de quarentena.
“Mais de 600 processos individuais que es-
tavam parados na Defesa Vegetal vão poder 
ser concluídos com essas medidas. É uma 

iniciativa que visa a aumentar a segurança para evitar entrada de pragas no Brasil e ainda 
melhorar a eficiência dos serviços prestados pelo Mapa ao setor agropecuário”, disse o 
diretor do Departamento de Sanidade Vegetal do Mapa, Luís Rangel. As normas estão na 
Instrução Normativa (IN) 16, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

teiaorganica
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Data de fundação: 18 de outubro de 2000 - Endereço: Rua Ana Augusta, nº 4
e-mail: estoque@camda.com.br  - telefone: (18) 3502.3100

Data de fundação: 16 de outubro de 2000 - Endereço: Avenida Perobal, nº 154
e-mail: lavinia@camda.com.br - telefone: (18) 3698.1245

A Camda está em Lavínia desde 16 de outubro de 2000, onde 
recebe milho de cooperados e presta o serviço de limpeza, seca-
gem e armazenagem dos grãos. Todo milho comprado dos coope-
rados são utilizados em nossas rações. Aqui são produzidas ra-
ções que atendem todas as categorias de bovinos de leite e corte. 
Além de rações são produzidos concentrados proteicos e milho 
ensacado na forma de grão inteiro e triturado. Com uma equipe 
de 34 funcionários, em 2015 pretendemos produzir mais de 130 
mil sacos de milho e ultrapassar os 550 mil sacos de rações e 
concentrados.

Gerente Operacional de Produção: Vinicius Saraceni

Inaugurado em outubro de 2000, a filial logística da Camda 
comemora mais um ano de atividade. Estamos a cada ano cres-
cendo, melhorando e modernizando nossa estrutura e equipa-
mentos em logística de armazenagem e transporte, para assim 
atender com muito mais eficiência nossa rede de filiais e conse-
quentemente nossos cooperados. Parabéns a todos os colabora-
dores que fazem dessa filial parte de todo o sucesso da Camda!

Gerente: João Adilson Roncolato

Filial de Lavínia Filial Central de Logística
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Prática de IATF é abordado em treinamento na Camda
Ocorreu no auditório da Camda em Ada-
mantina um treinamento abordando as 
práticas de IATF. A atividade reuniu 17 ve-
terinários do grupo de colaboradores Camda 
e mais 25 cooperados.
Este curso teve como finalidade capacitar e 
indicar a IATF com o objetivo de projetar, 
implantar, acompanhar e avaliar os resulta-
dos de um programa de IATF além de discu-
tir a utilização correta e eficiente da técnica 
de IATF tanto em gado de corte ou leite, nos 
diferentes sistemas de criação. “Foram dis-
cutidos não apenas protocolos em si, mas 
em todas as suas situações que podem levar 
ao sucesso da IATF, considerando as particu-
laridades de cada propriedade”, relatou Ed-
son de Matos Pessoa (ger. neg. pec. Camda), 
responsável pela atividade.
O palestrante da ação foi Carlos Antonio de 
Carvalho Fernandes (Biotran Alfenas/MG).

Adamantina recebeu o cônsul geral do Japão em São Paulo, Takahiro Nakamae devido a inauguração oficial das obras de dois novos dor-
mitórios construídos no Lar dos Velhos com recursos financeiros do Consulado Geral do Japão, conseguidos a partir da atuação da vereadora 
Noriko Saito, que desenvolveu projeto dentro do Programa de Assistência Comunitária e de Segurança do Ser Humano (APC) do Governo 
Japonês e apresentou à Missão Diplomática do Consulado. Desta maneira, Takahiro visitou também a Camda – matriz, conhecendo toda a 
estrutura (incluindo fazenda experimental, laboratório de análise de solo e loja), acompanhado do diretor presidente, Osvaldo Matsuda e o 
diretor secretário, Gumercindo Fernandes da Silva, onde foi recebido em uma solenidade ocorrida no auditório da cooperativa.
“Ficamos lisonjeados em saber do interesse do cônsul em conhecer nossa cooperativa. Nossos sinceros agradecimentos pela visita”, fina-
lizou Osvaldo Matsuda.

Cônsul do Japão visita a Camda em Adamantina
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No dia 28 de agosto aconteceu a entrega do 
7º utilitário na cidade de Dracena referente 
a campanha Cooper Festa de Prêmios pro-
movida pela Camda em alusão aos 50 anos 
que completou neste ano.
O sétimo sorteio aconteceu no dia 4 de 
agosto na filial de Iturama e contou com a 
presença de cooperados, diretoria executiva 
assim como a imprensa local para acompa-
nhar a ação - que é auditada pela empresa 
Polypromo.
Ao todo foram 142.562 cupons gerados no 
mês de julho e após a movimentação de 
todos os cupons, um associado foi então o 

7º carro da campanha Cooper Festa de Prêmios é entregue em Dracena
sorteado: Virgílio Fioravanti Neto, da filial 
de Dracena.
Desta forma, após uma grandiosa carreata 
promovida na cidade, o contemplado aguar-
dava ansioso a chegada da pick-up na filial 
Camda de Dracena.
“Parabenizo toda diretoria da Camda em 
primeiro lugar, por alcançarem 50 anos 
de atividade com progresso e um porte de 
destaque no agronegócio. Recebo esta pre-
miação com muita gratidão e satisfação de 
estar inserido nesta grande família Camda. 
Parabéns Camda, queremos continuar nossa 
trajetória com solidez e unidos para colher-

mos bons frutos”, pontuou o associado Vir-
gilio ao receber das mãos do diretor presi-
dente 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 Dracena.
“Hoje entregamos mais uma pick up e é 
muito gratificante perceber que este gesto 
está sendo acolhido por nossos associados. 
A Camda completou 50 anos e acreditamos 
que, diante deste marco, nada mais justo do 
que comemorar premiando nossos coopera-
dos”, finalizou Osvaldo.

A filial de Assis promoveu juntamente com 
a Bayer CropScience o Ver Para Crer: um 
dia de campo onde foi abordado o tema 
“Tecnologia para no manejo do complexo 
de doenças foliares da cana-de-açúcar”. A 
atividade ocorreu na área comercial de um 

Dia de campo acontece em Assis
cooperado em uma variedade susceptível a 
ferrugem marrom Puccinia Melanocephala 
em cana planta, onde se realizou a aplica-
ção e obteve bom resultado. “Este tipo de 
evento propõe aos cooperados produtores 
e fornecedores ver pessoalmente o diferen-

cial do uso dos produtos, pois proporcionou 
o manejo da doença consequentemente 
contribuindo para um maior crescimento e 
desenvolvimento mais rápido da planta em 
relação a área testemunha sem aplicação do 
fungicida”, disse Ednelson, gerente da filial. 
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Membros da diretoria da Camda recebem homenagem da Ourofino pelos 50 anos de história da cooperativa

Camda é homenageada pelos 50 anos
A Camda completou 50 anos de história e a 
Ourofino Saúde Animal - uma de suas prin-
cipais parceiras há quase 30 anos - homena-
geou a empresa pelo meio século de trabalho. 
Em encontro na sede da indústria veterinária, 
em Cravinhos a diretoria da cooperativa foi 
recebida por diretores e pelo presidente da 
Ourofino.  “A Camda tem um papel muito 

relevante para o agronegócio brasileiro e não 
poderíamos deixar de homenageá-la. Ela tem 
uma atuação em segmentos onde o Brasil tem 
um mercado promissor levando tecnologia, 
serviços, ajudando no desenvolvimento da 
pecuária e do agronegócio”, comenta Wan-
der Prado, diretor comercial da Ourofino. “É 
extremamente importante essa parceria de 

muitos anos e estamos muito honrados em es-
tar aqui na sede da Ourofino recebendo essa 
homenagem”, disse Waldomiro Carvalho Ju-
nior, diretor-superintendente da Camda, du-
rante o encontro na Ourofino. Hoje a Camda 
está presente em cinco estados brasileiros 
com mais de 16 mil cooperados e quase 700 
colaboradores.

Através de uma parceria Camda – filial 
Cambará e Bayer ocorreu uma palestra com 
a presença de mais de 80 pessoas. A aber-
tura ocorreu pelo gerente da filial Camda 
de Cambará, Mario Sérgio Marchione, que 
apresentou a cooperativa aos produtores 
convidados, levando a eles informações da 
importância de ser um associado, além de 
seus benefícios. Logo após Dr. Marcos Kuva 
e Lucas Souza (RTV Bayer) ministraram a 

Manejo de plantas daninhas é tema de palestra
palestra sobre Manejo de Plantas Daninhas 
na cultura da cana-de-açúcar, falando do 
manejo a ser adotado com o aparecimento 
das plantas daninhas e a importância de se 
diagnosticar os danos que podem ser causa-
dos e os caminhos para eventual controle. 
“Essa ação foi de grande importância junto 
aos produtores, levando mais informações e 
conhecimento para nossos cooperados”, co-
mentou Mario Sérgio.

“Código Florestal e os Benefícios da nova lei (CAR)” - Palestra ocorrida na Camda em Junqueirópolis onde foram apresentadas as normas 
da nova lei. Os presentes puderam esclarecer dúvidas e receberam orientações sobre como realizar a inscrições no CAR. Uma ação ocor-
rida com o apoio da Geoflorestas.

Palestra
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A DuPont Proteção de Cultivos em parceria 
com a Cooperativa Camda, filial de Presi-
dente Prudente realizou na Escola Munici-
pal Profª. Odette Duarte da Costa, dois pro-
gramas da plataforma DuPont Segurança e 
Saúde no Campo – DuPont Escola e Du-
Pont Natureza. 
O projeto aborda o uso racional de água e 
energia e a importância das energias limpas 
e renováveis. Por meio de vídeos didáticos, 
inéditos e jogos e passatempos da revista Meu 
Herói, o Agricultor os educadores e profes-
sores das escolas rurais ensinam e estimulam 
boas práticas agrícolas entre os alunos.
“Sempre que investimos em uma criança, 
renovamos os conceitos de formação de 
base estrutural para um país melhor, um país 
sem roubo, sem violência e com esperança. 
Conte sempre com a filial de Prudente”, res-
salta o gerente da Camda, Luiz Siviero.
Finalizando o dia houve o plantio de mudas 
de hortaliças para a horta comunitária da es-
cola. “Esta ação, sem dúvida, vai ajudar a in-
crementar o cardápio das crianças”, finalizam.

Camda e DuPont levam projetos de sustentabilidade a escola de Presidente Prudente

O Mosaico Jovem é um programa cultural 
criado em 2013 através do Sescoop/SP obje-
tivando a formação do público escolar com 
espetáculos de temática cooperativista e de 
diversos gêneros teatrais e democratização 
do acesso à cultura, sensibilizado através da 
responsabilidade social das cooperativas. 
O evento aconteceu por intermédio da par-
ceria Sescoop/SP e as cooperativas da ci-
dade junto à Etec. Na ocasião ocorreram 
duas apresentações: a primeira na extensão 
principal da Etec para cerca de 70 alunos do 
ensino técnico e a segunda apresentação na 
extensão descentralizada (EE Manoel Bento 
da Cruz) para um público de 120 alunos do 
ensino técnico. 

Acontece em Araçatuba a primeira edição no Mosaico Jovem
Os espetáculos foram proporcionados pela 
Cia de teatro La Mínima através dos atores 
Filipe Bregantim (palhaço Mendonça) e Fer-
nando Paz (palhaço Montanha) representa-
do o teatro Reprise. A atividade ocorreu com 
a presença e colaboração de Tatiana Man-
zoni Albertini (Sescoop/SP), Diana Hagui 
(diretora de serviços Etec), Elaine Março 
(coordenadora de projetos Etec) e Daniel 
Mariano (Camda – representando também 
as demais cooperativas da cidade). “Após fi-
nalizarmos mais uma vitoriosa disseminação 
de cultura social e cooperativismo, tivemos 
total aprovação das coordenadoras da Etec 
Araçatuba para continuarmos essa parceria 
de sucesso”, pontuou Daniel.

Treinamento de Logística de Armazenamento realizado no auditório da Camda em Adamantina com os auxiliares e fieis de depósito das 
filiais, com a finalidade de padronizar os estoques da cooperativa. A ação ocorreu através do Sescoop com a instrutora Raquel Gregório 
da Gente e Gestão. Na ocasião 32 colaboradores de 25 filiais tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos, melhorando a 
qualidade de trabalho dentro de cada filial.

Treinamento
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O oitavo sorteio da promoção Cooper Festa 
de Prêmios ocorreu no dia 4 de setembro na 
filial Camda de Lençóis Paulista.
A ação reuniu um grande número de pes-
soas - entre cooperados, convidados, co-
laboradores e imprensa - que acompanhou 
de perto todo o procedimento para a rea-
lização do sorteio.
Na ocasião, Osvaldo Kunio Matsuda (dir. 
presidente Camda) assim como toda a equi-
pe de colaboradores da filial conduziram a 
cerimônia de abertura do evento onde foi 
retirado o cupom do oitavo cooperado con-
templado com a pick-up.
Segundo a empresa Polypromo – auditora 
da campanha – ao todo foram cerca de 
162.038 cupons gerados no mês de agosto.
“Este ano de 2015 é ainda mais especial para 
a Camda, pois completamos 50 anos. E esta 
promoção que caminha junto ao ‘jubileu de 
ouro’ da cooperativa é totalmente voltada 
aos nossos associados, que acompanham 
desenvolvimento da Camda”, pontuou Os-
valdo Matsuda.

8º sorteio Cooper Festa de Prêmios acontece em Lençóis Paulista
Após a movimentação dos cupons, um as-
sociado foi convidado a retirar o bilhete pre-
miado e o sorteado foi o cooperado Silvio 
Antonio Cordeiro Farinelli, da filial de Tupa-
ciguara, Estado de Minas Gerais.
“É com muito orgulho que realizamos mais 
um sorteio desta grandiosa promoção. Dei-
xamos aqui o nosso agradecimento pela par-
ticipação de todos vocês nesta ação. O mar-
co dos 50 anos nos dá a certeza de acreditar 
cada vez mais nos caminhos do cooperati-
vismo”, finalizou o presidente.
Cooper Festa de Prêmios – A Camda 
completou 50 anos e a cooperativa decidiu, 
diante deste marco, realizar uma grandiosa 
campanha durante todo o ano de 2015: 
Cooper Festa de Prêmios.
Ainda restam outros 4 utilitários (um a cada 
mês) a serem sorteados aos cooperados que 
efetuarem compras de produtos veterinários, 
lubrificantes, utilidades, nutrição animal, in-
sumos e defensivos agrícolas ou realizarem 
análises de solo, bromatológica e foliar até 
31 de dezembro de 2015. Estes terão direi-

tos a cupons que estão relacionados a de-
terminados valores e critérios explícitos no 
regulamento da campanha.
Para participar, o cooperado interessado 
em concorrer aos prêmios da presente pro-
moção, deverá realizar um cadastro prévio 
e único no hotsite da campanha 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!

Por intermédio da Camda de Ourinhos foi 
realizado um dia de campo no sítio Hat-
tori cedida pela família Hatori onde foram 
plantadas diversas variedades de sementes 
Nidera. Das variedades NS 90 PRO foram 
colhidas 127 sacos por hectare; NS 50 PRO 
(colhidas 110 sacas por hectare), NS 92 PRO 
resultou em 121 sacos por hectare e a NS 
56 PRO super precoce, sendo colhidas 101 
sacos.
Estiveram presentes nesse dia mais de 30 
cooperados onde puderam ver de perto os 
resultados: sementes com vigor e bastante 
peso - o que deixou todos os nossos asso-
ciados bastante satisfeitos.  “As sementes Ni-
dera vem atuando forte em nossa região e 
junto com a Camda formando uma grande 

Dia de campo ocorre em Ourinhos

parceria para poder proporcionar o que tem de melhor em tecnologia para os nossos coop-
erados”, comentou Adauto, gerente da filial de Ourinhos.  Depois foi oferecido um almoço 
para todos os participantes.
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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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9º sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: rua Floriano Peixoto, 201 – Assis/SP
Informações: (18) 3302.2366 – filial Assis
Data: 5 às 17h30

III Simpósio Mineiro de Produção Animal
Local: Diamantina /MG
Informações: simpa.dzo@ufvjm.edu.br
Data: 1º e 2

1º Congresso Brasileiro de Dermatologia Veterinária – SBDV
Local: Campos do Jordão/SP
Informações: http://congressosbdv.com.br/inscricao-2/
Data: de 5 a 8

II Seminário de Adequação Socioeconômica e Ambiental em Propriedades Rurais
Local: Jaboticabal/SP
Informações: http://funep.org.br/mostrar_evento.php?idevento=530
Data: 9 e 10

Curso de inseminação artificial
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 21 a 24

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

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

NOME
PAULO ROBERTO BACARO JUNIOR .....................................
ANDREY GABRIEL PESSOA DA CRUZ ......................
SUHELEN ARAUJO VIEIRA ...............................................
CRISTINA MESQUITA RAMOS ...............
DORVALINO PEREIRA .........................................
RICARDO CLAPES NETO .......................................
VANDERLEI DIAS ....................................................
WESLEY ANTUNES DO CARMO ...........................
PAULO SERGIO M DE ANDRADE ........................................
KELVIN ALEXSSANDER ZEDAN ..............................
MARCOS PAULO DE SOUSA ................
PEDRO HENRIQUE TESTA FERNANDES .........................
SUELY FRANCISCA DA S PEREIRA .........
TIAGO CESAR TAVONE ...............................
FABIO ROGERIO DA CRUZ JUSTO .....................
LUCAS RIBEIRO DE A VIANA .........................
JOSIMAR FIGUEIRO MARTINS ............................
VALMIR ALVES AGUIAR ..............................................
MIRIELE MELO HOMEM ..........................................
RAFAEL CEZAR BARRETO ........................
DANIEL HAYSTEN DE PAULA GOMES ....
LUIZ EDUARDO ALESSIO ............................
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA ..................................
MAURIVAN DE GOES MACIEL ................
ANNIELI OLIVEIRA DOS REIS .........................................
DOUGLAS MAITANO DE OLIVEIRA .......................
LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA ....................................
SANDRA CRISTINA DE O SALVIO ........................................
NATALIA F DO NASCIMENTO ............................
WESLEY ROBERTO VIANA ...................................
CLAUDEMIR DEODATO DE SA .............................................
GISLAINE BLANCO DE LIMA .......................
CARLOS H DE OLIVEIRA ZUCAO ...............
FRANCISCO DA SILVA ......................................................
GABRIEL PAULO DE SOUZA ................
JOSE ROBERTO FERREIRA .............................
VITORIO GIROTE ............................................................
JOSE SANTIAGO SANTOS ...........................
VALDOMIRO JULIANI .....................................................
SANDRA REGINA PIVA ...................................
DALVISON DANILO DE S SILVA ..................
LUIZ FERNANDO ANTUNES .........................
MICHELLY DOS SANTOS ALVES .......
EDUARDO RESENDE DE FARIAS ........................
ISADORA DA SILVA FERREIRA ...................
LUCINEI DE AZEVEDO ...............................................
PAULO SERGIO DA SILVA BRITO ............................
RAFAEL LIMA C DE OLIVEIRA ....................................
DIONY DE OLIVEIRA RODRIGUES .........
DANIEL DA SILVA ..................................................
JOAO ALVES SOBRINHO .......................................
ANIELE BEATRIZ XAVIER GRACIANO .............................
OSVALDO RAMOS .................................................
ADRIANA HARUMI LEOPIZE NAGANO ...............................
ADRIANA MENDES LIMA .................................................
ANTONIO CARLOS ALVES ....................................................
GABRIEL DA MATTA DIAS ...............................................
OSEIAS DE PAULO DOS SANTOS ......................
FERNANDA RAMOS SILVEIRA ................................................
RONDINELLI SILVA RODRIGUES ....................................

FILIAIS
JAU

OURINHOS
FRUTAL

CAMPO EXPERIMENTAL
COROMANDEL

BATAGUASSU
LOJA MATRIZ

BATAGUASSU
LINS

LENÇÓIS PTA
CAMPO EXPERIMENTAL

MATRIZ
CAMPO EXPERIMENTAL

NOVA ANDRADINA
COROMANDEL

SANTA FÉ DO SUL
AQUIDAUANA

DRACENA
DOURADOS

FABRICA ANDRADINA
FABRICA ANDRADINA 

CONSELHO FISCAL
MATRIZ

FABRICA ANDRADINA
NAVIRAI

LENÇÓIS PTA
MATRIZ

LINS
COROMANDEL
TUPACIGUARA

LINS
NOVA ANDRADINA
NOVA ANDRADINA

COXIM
PRESIDENTE PRUDENTE

CONSELHO FISCAL
MATRIZ

NOVA ANDRADINA
MATRIZ

JUNQUEIROPOLIS
NOVA ANDRADINA

LOJA ANDRADINA
SÃO JOAQUIM DA BARRA

COROMANDEL
CAFÉ COROMANDEL

LOGÍSTICA
DOURADOS

LOGÍSTICA
RIBAS DO RIO PARDO

BATAGUASSU
LOJA MATRIZ

MATRIZ
LOJA MATRIZ

SJRP
COXIM

SJRP
MATRIZ

COROMANDEL
JAU

FRUTAL

- ANIVERSARIANTES -
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Com economia em crise, veja 10 dicas para evitar dívidas
Com a economia em crise, inflação no maior nível desde 2004 e juros em alta, evitar o acúmulo de dívidas é necessário para a saúde financeira 
da família.
Veja, a seguir, dez dicas do professor Marcos Crivelaro para evitar dívidas indesejadas:
1) Avalie a necessidade da compra 
A compra que você está prestes a fazer é realmente necessária ou é apenas um impulso? Faça uma pausa para refletir antes de fechar a compra.
2) Busque descontos 
Verifique preços e produtos ou serviços alternativos usando a internet ou visitando lojas. Nas compras via internet, é preciso avaliar os 
fornecedores, prazo de entrega e qualidade dos produtos.
3) Combata a compra por impulso  
Saia de casa só com dinheiro vivo na carteira. Isso obrigará você a pensar se realmente precisa efetuar determinadas compras.
4) Entenda as condições de pagamento
Opções de pagamento (preço à vista x financiamento), prestações fixas e taxas de financiamento devem ser analisadas cuidadosamente, para 
avaliar qual condição é a mais vantajosa para o seu caso.
5) Economize nas contas de consumo 
Avalie se há gastos desnecessários de água, energia elétrica, gás, internet, mensalidades de clubes etc. Se precisar, refaça os pacotes ou até 
mesmo promova cortes.
6) Diminua os gastos com lazer 
Diminua a frequência de passeios, baladas, cinemas e teatros. Busque lazer alternativo: reuniões de amigos em casa, passeios em parques, visitas 
a parentes no litoral e interior.
7) Priorize o transporte público 
Insira na rotina semanal o transporte público; isso permite economia de combustível, estacionamento e até de multas de trânsito.
8) Diminua as refeições na rua 
Diminua o número de refeições feitas em restaurantes. Leve comida, lanches e frutas de casa.
9) Diminua os gastos com alimentação 
Cerca de 25% do orçamento vai para gastos com alimentação. Use a criatividade para montar um cardápio atraente e nutritivo gastando pouco 
e evitando desperdícios.
10) Otimize as roupas e calçados 
Privilegie roupas e calçados versáteis que possam ser utilizados em diversas situações, em vez daqueles que serão usados poucas vezes.

(Fonte: http://economia.uol.com.br) 
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_Nossa Gente

Cooperado 

Adilva Storto Scatulin (descendente de imi-
grantes italianos) nasceu no município de 
Olímpia, Estado de São Paulo, no dia 2 de 
agosto de 1930. Sua infância e adolescência 
se deu na zona rural junto à família, na lida da 
agricultura, de onde provinha a subsistência. 
Aos 20 anos de idade casou-se com Antenor 
Scatulin, oriundo de família italiana e também 
de agricultores. Dessa união nasceram quatro 
filhos: Vera Lucia Scatulin, Cleuza Maria Sca-
tulin, José Antenor Scatulin e Sandra Scatulin. 
O casal, seguindo a estrutura familiar, man-
teve a atividade que seria repassada aos filhos 
posteriormente. No ano de 1968 migraram da 

região de origem para região da Alta Paulista 
com o objetivo de administrar as propriedades 
rurais a eles pertencentes. Adilva, Antenor e 
filhos estabeleceram residência em Dracena, 
embora a propriedade mais próxima localiza-
se no município de Junqueirópolis, fazenda 
Boa-Vontade. 
Recém-chegados, na propriedade iniciava-se 
o cultivo de café - atividade em alta na oca-
sião - a qual Antenor dedicou-se com afinco. 
Em meio a essa empreitada, Antenor através de 
Mário Matsuda (presidente da cooperativa, na 
época) associou-se à Camda: uma cooperativa 
que nascia com perspectivas avançadas no in-
tuito de auxiliar os produtores rurais da região. 
“Antenor foi um dos primeiros contratos a 
ser formalizado junto a cooperativa em Jun-
queirópolis”, recordou Adilva. 
Nesse contexto, com trabalho persistente, a 
propriedade foi equipada com máquinas de 
beneficiamento de café, secadores, terreiros 
e demais instalações apropriadas para cul-
turas (as instalações permanecem até hoje no 
mesmo lugar). Num tempo mais adiante, An-
tenor dedicou-se à criação de gado nelore de 
alto padrão no local, como também, em outra 
propriedade na região, sempre com o suporte 

A cooperada Adilva Storto Scatulin faz parte do quadro de associados desde 1982

técnico da Camda. 
Essa parceria foi encerrada parcialmente com 
o falecimento de Antenor no ano 1981, porém, 
Adilva assumiu e deu continuidade às ativi-
dades, filiando-se também a Camda, no dia 
18 de setembro de 1982 - sob o número de 
matrícula 3.908.
“Num tempo mais recente, numa sucessão 
lógica, meus filhos também se tornaram filia-
dos à Camda, uma cooperativa estruturada em 
um trabalho sério, compromissada com seus 
cooperados, no fornecimento sob todos os as-
pectos, de apoio ao agronegócio; ao pequeno, 
ao médio e ao grande produtor rural, sem dis-
tinção”, apontou Adilva. 
Adilva continua residindo em Dracena, usu-
fruindo dos benefícios da cooperativa e não 
deixa de visitar a propriedade de quando em 
quando, onde mantém uma pequena criação 
de gado de corte e o cultivo de cana-de-açúcar. 
“Nossos agradecimentos a todos os cola-
boradores que contribuem com trabalho 
para a prosperidade da Camda”, finalizou a 
cooperada.
Nós do informativo Camda lhe prestamos esta 
singela homenagem, Adilva, em nome dos 
anos de parceria!

Sempre prestigiando
nossa gente

Nelson Victorelli nasceu em 23 de agosto de 1952 
no município de Tupã, Estado de São Paulo.
Sua primeira profissão foi nas lavouras de café 
da região aos 10 anos de idade. “Buscava algo 
para auxiliar a família e também uma ocupa-
ção. Naquela época, a agricultura estava em 
alta e aproveitei a situação”, recordou.
Quando completou 12 anos mudou-se para 
o bairro Alto Iris na cidade de Pacaembu e 
depois disso, morou em diversos municípios: 
Junqueirópolis, Flórida Paulista e em Ada-
mantina – inicialmente no bairro Aidelândia 
e em 1993 passou a residir na cidade (onde 
permanece até hoje).
“Por todo este período trabalhei na lavoura 
mas quando comecei a morar na cidade, 
busquei outras opções de emprego”, disse.
Desta maneira, começou a trabalhar na prefei-
tura municipal no setor agrícola e também como 
vigilante; em seguida passou a prestar serviços 
em uma empreiteira para a Ferrovia Paulista na 
função de serviços gerais e depois, seu serviço 
era como vigia em uma fábrica de roupas.

Funcionário 

Sua história com a Camda teve início em 
2001 quando um colega que era funcionário 
da cooperativa na época comentou com ele 
que tinha uma vaga como vigia na central de 
logística. “Sendo assim, passei por uma entre-
vista com o João Adilson (gerente) e logo em 
seguida fui contratado” – isso ocorreu em 1º 
de junho.
Nelson tem como responsabilidade em sua 
função, zelar pelo patrimônio da cooperativa, 
executando rondas nas dependências da em-
presa e identificando pessoas estranhas ou ou-
tras possíveis anormalidades.
Neste ano, este colaborador completou 14 
anos de serviços prestados à Camda. 
“Pelo que eu vejo, a Camda está crescendo 
muito a cada ano e isso me deixa feliz em saber 
que a empresa que trabalho está dessa forma. 
Isso nos dá segurança e garantia de emprego. 
Estou na Camda há 14 anos e tenho muito a 
agradecer esta empresa. Trabalho sempre com 
dedicação e contente pelo que faço. Estou 
muito satisfeito com meu trabalho”, finalizou.

O colaborador Nelson Victorelli completou 14 anos de Camda; é casado com Teresa e tem 3 filhos:
Graziele, Rafael e Danilo


