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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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30 de novembro – Dia do Estatuto da Terra
O Estatuto da Terra é um documento em que 
se encontra disciplinado de forma legal, o uso, 
ocupação e relações fundiárias em cada país. 
No Brasil, o estatuto foi um dos primeiros có-
digos inteiramente elaborados pelo Governo 
Militar no Brasil, a fim de colocar um freio nos 
movimentos campesinos que se multiplica-
vam durante o Governo João Goulart.

Tal Lei foi instituída em 30 de novembro de 
1964, pelo então presidente da República, 
Castelo Branco, após aprovação pelo Con-
gresso Nacional, por isso na mesma data se 
comemora o Dia do Estatuto da Terra.
Foi logo após assumirem o poder, que os 
militares incluíram a reforma agrária entre 
suas prioridades, formando um grupo de 

desconversa

trabalho sob a coordenação do Ministro do 
Planejamento, para a elaboração de um pro-
jeto de lei de reforma agrária.
O estatuto constituiu-se na primeira proposta 
articulada de reforma agrária, feita por um go-
verno, na história do Brasil e possuía as seguintes 
metas estabelecidas: a execução de uma reforma 
agrária e o desenvolvimento da agricultura.



00
3Agronegócio_ 00
3

Agronegócio_

Brasil importa 65% mais farinha da Argentina
O Brasil importou 193.302,77 toneladas de 
farinha da Argentina entre janeiro e agosto 
deste ano, representando um forte aumento 
em relação às 117.009,24 toneladas com-
pradas no mesmo período do ano pas-
sado. Na avaliação da Consultoria Trigo & 
Farinhas, isso mostra que a crise é “setorial, 
e não geral, e pode ser contornada”.
“A análise das importações de farinhas de 
trigo da Argentina por nosso país cresceram 
65,20% em plena crise, no comparativo dos 
períodos de janeiro-agosto de 2015 em rela-
ção a 2014. Considerando todas as origens, 
as importações cresceram 33,65% no período 
analisado, passando de 173.336,54 toneladas 
em 2014 para 231.671,68 toneladas neste ano 

de 2015”, aponta boletim da consultoria.
De acordo com a Trigo & Farinhas, esses 
dados apontam duas conclusões: Primeiro, 
“que o consumo de produto de boa quali-
dade não diminuiu com a crise, porque há 
uma camada da população que ainda está 
acima dela”. Segundo, “está sendo uma das 
causas da diminuição da moagem brasileira”.
“Como crise é sempre muito mais uma opor-
tunidade do que um pesadelo, a conclusão 
é que as indústrias brasileiras têm um longo 
caminho a percorrer em direção ao apri-
moramento dos seus produtos, como já co-
mentamos neste espaço em outra ocasião”, 
aponta o boletim editado por Luiz Carlos Pa-
checo, analista sênior da Consultoria.

bolsademulher

Minas Gerais deve colher 12,86 milhões 
de toneladas de grãos na safra 2015/2016. 
O volume é recorde no estado e supera o 
maior volume registrado em 2013, quan-
do a safra alcançou 12,1 milhões de tone-
ladas. Em relação à safra 2014/2015 (11,8 
milhões de toneladas), o crescimento re-
gistrado é de 8,7%. Os dados fazem parte 
do Primeiro Levantamento de Safra da 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab).
Segundo o secretário de Agricultura, João 
Cruz, os números sinalizam resultados ani-

Sai a primeira previsão para a safra 2015/2016: recorde histórico
Próxima  colheita deve ter volume de 12,86 milhões de toneladas. Os dados fazem parte do primeiro levantamento de safra da Conab

madores, mesmo levando-se em considera-
ção que esses dados são iniciais  e podem se 
alterar para cima ou para baixo no decorrer 
da safra, em função das condições climáti-
cas. “Mesmo sendo uma previsão inicial, 
o levantamento mostra a visão empreen-
dedora dos produtores mineiros, que acre-
ditam e investem na produção, garantindo 
a oferta de alimentos em quantidade para 
atender a demanda dos mercados externo e 
interno”, analisa.
A soja será a grande responsável pela safra 
recorde mineira, registrando crescimento de 

18,1% na produção e totalizando volume 
de 4,1 milhões de toneladas. Outros produ-
tos que também registrarão crescimento 
na próxima safra são: milho (+6,5%), trigo 
(+20,3%) amendoim (+3,3%), feijão (+4,5%) 
e girassol (+3,4%).
Safra Mineira de grãos 2015/2016
Soja – 4,1 milhões (+18,1%)
Milho – 7,3 milhões (+6,5%)
Trigo – 246 mil toneladas (+20,3%)
Feijão – 540 mil toneladas (+4,5%)
Amendoim – 9,3 mil toneladas (+3,3%)
Girassol – 21,2 mil toneladas (+3,4%)

canalrural
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Segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa
O que é a febre aftosa? 
É uma doença altamente contagiosa e se es-
palha rapidamente. Os animais têm febre, 
aftas na boca, nas tetas e entre as unhas, se 
isolam dos outros, babam, mancam, arre-
piam o pelo e param de comer e beber. 
Quais os animais que podem ser afeta-
dos pela febre aftosa? 
Bovinos, búfalos, caprinos, ovinos, suínos e 
animais silvestres que possuem casco fen-
dido (duas unhas). 
Como a febre aftosa é transmitida? 
O vírus está presente na saliva, no líquido 
das aftas, no leite e nas fezes dos animais 
doentes. Qualquer objeto ou pessoa que 

tenha contato com essas fontes de infecção 
se torna um meio de transmissão para ou-
tros rebanhos. A transmissão para humanos 
é raríssima. 
Quais os efeitos da febre aftosa? 
A doença pode ser fatal em animais jovens. 
Os animais afetados não conseguem se ali-
mentar e enfraquecem muito, com perda se-
vera de produção de leite e carne. O princi-
pal efeito da doença é comercial. Devido ao 
seu alto poder de difusão, os países estabe-
lecem barreiras comerciais às regiões onde 
ocorreu aftosa, causando sérios prejuízos 
econômicos e sociais. 
O que fazer em caso de suspeita da 

doença? 
Qualquer pessoa que verifique os sintomas 
nos animais deve comunicar imediatamente 
ao serviço veterinário oficial. Um veterinário 
oficial fará inspeção dos animais e tomará as 
providências necessárias. 
Como a doença é controlada? 
A vacinação é fundamental na erradica-
ção e prevenção da aftosa. Se confirmada 
a doença, a principal forma de controle é 
o isolamento e sacrifício de animais doen-
tes, e eliminação de fontes de infecção. 
Quanto mais rápido for detectada a doença, 
mais rápida será a contenção e menores os 
prejuízos.

www.camda.com.br
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Manutenção preventiva da plantadeira é essencial para um bom início de safra
Os produtores rurais já estão com a cabeça no 
plantio da nova safra, de olho em fatores como 
condições climáticas e perspectivas de preços 
futuros. Outro aspecto muito importante nessa 
etapa é a manutenção da plantadeira antes de 
colocá-la no campo. Alguns pontos essenci-
ais devem ser destacados nesse processo, ga-
rantindo o bom aproveitamento da máquina 
para que a cultura seja implantada no período 
ideal e obtenção de melhores produtividades.

Lubrificar os pontos de engraxamento da má-
quina impede que algumas peças se desgas-
tem, como buchas e rolamentos. 
A verificação de componentes, como disco 
de sementes, engrenagem, rolamentos e cor-
rentes, também é imprescindível, pois evita 
que o plantio seja interrompido por causa de 
peças danificadas. O ideal é que o produtor 
faça essa averiguação durante a entressafra, 
mas é importante refazê-la algumas semanas 

antes do período de entrada da máquina no 
campo, evitando surpresas indesejadas no 
momento da semeadura.
Outra etapa é a calibração da plantadeira, 
que é a definição do volume necessário de 
semente e adubo para as aplicações. No caso 
de sementes, por metro quadrado. Já para o 
fertilizante, em quilos por hectare, isso pode 
ser feito de modo mecânico ou hidráulico, 
através da taxa fixa ou variável.

Os estoques de passagem de café do Brasil 
deverão registrar o menor volume da história 
em março de 2016, previu o Conselho Na-
cional do Café (CNC), após o país atingir em 
2015 a sua terceira queda consecutiva na 
safra, segundo números oficiais.
Em nota, o órgão que representa o setor 
produtivo afirmou que o Brasil, maior 
produtor e exportador global de café, terá 
condições de honrar seus compromissos 
com os mercados externo e interno, ape-
sar da produção afetada pela seca nos úl-
timos anos. Contudo, o CNC alertou que 
“o estoque de passagem de 2016 será, cer-
tamente, o mais baixo de toda a história 
cafeeira do país”.
A projeção foi feita após a Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab) ter di-
vulgado uma queda de 5,6 por cento nos 
estoques privados em março de 2015 ante 
2014, para 14,4 milhões de sacas de 60 kg.
O CNC estimou que os estoques em 31 de 

Estoque de café do Brasil em 2016 será o menor da história, prevê CNC
março de 2016 poderiam somar algo em tor-
no de 6 milhões de sacas, levando em conta 
o saldo entre o consumo interno e exporta-
ções e a produção e os estoques anteriores.
A previsão do CNC, no entanto, é de uma 
colheita este ano de cerca de 40 milhões 
de sacas, abaixo das projeções do mercado, 
que variam de aproximadamente 45 mi-
lhões a 52 milhões de sacas.
De acordo com levantamento da Conab, 
os menores estoques privados de café da 
história foram registrados em 2012, de 8,4 
milhões de sacas.
O levantamento da Conab é realizado junto 
a integrantes do setor, por meio do envio de 
questionários. Para a realização da última 
pesquisa, 94 por cento dos 816 armazena-
dores responderam a sondagem.
O Brasil tem um consumo interno de cerca 
de 20 milhões de sacas por ano. As exporta-
ções de café verde em 2015 estão projetadas 
em cerca de 32 milhões de sacas.

mapfre

mfrural
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Data de fundação: 17 de novembro de 2010 - Endereço: Av. Prefeito Juca Padua, 424
e-mail: iturama@camda.com.br - telefone: (34) 3411-6555

Novembro para nós da filial de Iturama é um mês que além de 
comemorarmos os 5 anos de atuação na região temos muito que 
agradecer aos nossos parceiros - em especial Usina Coruripe, 
Coperama, Asforama e Sindicato Rural - e aos nossos cooperados 
que são nossa maior fortaleza. Obrigado por acreditar na Camda.
Parabéns aos colaboradores dessa filial que fazem parte de todo 
o sucesso da Camda.
Mês de novembro é o mês de vacinar o seu rebanho: passe na 
Camda e venha conferir nossas ofertas!

Gerente: Marcos Barbosa

Filial de Iturama

Tecnologia em suas mãos
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“Caravana da Produtividade” passa pela Camda

Os integrantes da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (Cipa) - gestão 2015/16 
da Camda promoveram a XIV Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
(Sipat) que teve o seguinte tema “Segurança, 
qualidade e conscientização”.
A semana contou com palestras sobre “Cui-
dados com a pele” ministrada pela derma-
tologista Juliana Carvalho; “Conscientização 
sobre o meio ambiente” aplicada pelo re-
presentante da Sabesp, Julio Villagra assim 
como “Direção defensiva” com o engenhei-
ro Helio Guastaldi.
Por intermédio do Sescoop ocorreram duas 
ações: o programa Cooperativa Saudável 
(onde houve aferição de pressão, peso, 

No dia 27 a Camda e demais cooperativas 
parceiras da cidade de Araçatuba, no obje-
tivo de difundir a cultura e a união entre as 
cooperativas, realizam mais uma apresenta-
ção de Mosaico na Estrada com o espetáculo 
“Alice o Musical” da produtora Valentona 
Produções. O espetáculo será apresentado 
Às 20 horas no Teatro COC – na rua General 
Glicério, nº 429 no centro de Araçatuba.  
A entrada é apenas 2 kg de alimentos não 
perecíveis (exceto sal) que será revertido a 
uma instituição da cidade.
Sinopse - O Musical Alice é baseado 
na história original do dramaturgo inglês 
Charles Lutwidge Dodgson, sob o pseudôni-
mo de Lewis Carroll, Alice no País das Mara-
vilhas (Alice’s Adventures in Wonderland) 
e ganhou em outubro de 2013, adaptação 
para os palcos brasileiros em forma de musi-

Um ônibus itinerante da empresa Merial 
percorrerá 12 estados brasileiros durante 
dois meses com intuito de levar conscien-
tização e conhecimento para os criadores 
de gado sobre cuidados com a sanidade ani-
mal. Neste trajeto, a Camda em Adamantina 
fez parte do roteiro e atraiu grande número 
de cooperados.
Para buscar resultados cada vez melhores 
em sua produção, o pecuarista precisa de 
conhecimentos técnicos sobre os principais 
problemas ligados à saúde do rebanho, que 
podem lhe trazer prejuízos na produção. 
Numa visão ampliada, a sanidade animal 
envolve questões relacionadas a enfermi-

dades dos animais, saúde pública e controle 
de riscos em toda a cadeia alimentar, asse-
gurando a oferta de alimentos seguros e bem 
estar animal, resultando em maior lucrativi-
dade. Para garantir a saúde do rebanho é 
necessário a assistência de veterinários ca-
pacitados e aptos para detecção e adoção 
preventiva de medidas de controle das prin-
cipais doenças do rebanho.
Os pecuaristas receberam palestras de es-
pecialistas do setor, com destaque para 
Antonio Chaker, zootecnista e consultor de 
gestão de pecuária da INTTEGRA (Instituto 
Terra de Métricas Agropecuárias) e embaixa-
dor da Caravana da Produtividade. 

Sipat 2015 é promovida pela Camda
medidas e orientações sobre atitudes e ali-
mentação) e uma apresentação teatral com 
a peça “Bem com a vida” falando sobre pre-
venção e segurança.
A Sipat tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 
Segundo a vice-presidente Angela Maria Mar-
tins, atividades como estas são extremamente 
importantes. “Temos que focar na segurança 
dos nossos funcionários e colaboradores. Isso 
é primordial”, falou. “Com estas palestras e 
atividades garantimos que se torne compatí-
vel diretamente o trabalho, com a preservação 
da vida e a promoção da saúde do trabalhador 
além de fortalecer o relacionamento interpes-
soal”, finalizou Angela. 

Em novembro tem Mosaico na Estrada em Araçatuba

cal. O enredo se desenvolve em cima de uma Alice pré-adolescente que, entre os questio-
namentos da puberdade e os anseios de envelhecer para ser “dona de seu próprio nariz”, 
acaba caindo no mundo mágico (o País das Maravilhas) através da leitura de um livro e 
passa a viver aventuras ao lado de personagens excepcionais, como o Chapeleiro Maluco, 
o Gato Sorridente e a Rainha de Copas. Para exemplificar a passagem à puberdade, o musi-
cal aborda problemas como o bullying e a cobrança pela adequação à ditadura da beleza. 



00
8

_Parcerias e Eventos

Em parceira, Camda e Ihara realizaram jun-
to as filiais de Lençóis Paulista e Macatuba, 
uma reunião técnica cujo tema abordado 
foi “Boas práticas no manejo de cana soca“, 
com o consultor José Tadeu Coleti. A Ihara, 
na ocasião, também apresentou ferramentas 
para o manejo da cultura da cana-de-açú-
car. O evento foi um sucesso, contando com 
a presença dos cooperados da região.

As filiais da Camda de Araçatuba e Penápo-
lis juntamente com a Ihara, realizaram uma 
palestra para os produtores de cana em Ara-
çatuba. A ação contou com a presença de 
40 pessoas, sendo elas das usinas, associa-
ções, fornecedores e consultores. A abertura 
foi feita pelo gerente de negócios agrícola 
Camda, Adalberto L. Bozoli, que apresen-
tou os benefícios de ser associado Camda. 
Em seguida o consultor José Tadeu Coleti 
iniciou a palestra abordando o tema: Boas 
práticas no manejo de cana de açúcar e para 
finalizar, os ATV’s da Ihara - Ramon e Ro-
dolfo Zapparoli - apresentaram o portfólio 
da empresa.

Ação sobre cana ocorre em Araçatuba

A filial Camda de Cambará realizou jun-
tamente com as sementes Nidera uma pa-
lestra apresentando sobre os híbridos de 
milho. A ação contou com a apresentação 
de Marcos que abordou o assunto aos mais 
de 80 participantes presentes. Abrindo o 
evento, o gerente de Negócios Camda, 
Adalberto, apresentou a cooperativa aos 
produtores convidados, levando a eles in-
formações relevantes. Para finalizar, Mario 
Sérgio (gerente filial) e Everton (vendedor 
externo Camda) explicaram os benefícios 
em se tornar um cooperado Camda.

Filial de Cambará realiza palestra em parceria com sementes Nidera

Camda e Ihara realizam reunião técnica na região de Lençóis Paulista

A Camda – filial de Iturama em parceria 
com a Dupont realizou um giro técnico so-
bre manejo de pragas, com o consultor José 
Francisco Garcia – Global Cana, focando o 
controle de broca da cana de açúcar onde 
foram avaliadas várias áreas da Usina Coru-
ripe realizando o controle químico com 
uso de Altacor. Mais de 64 pessoas partici-
param da ação.

Evento sobre cana ocorre em Iturama
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No dia 30 de setembro ocorreu a entrega do 
8º utilitário na cidade de Tupaciguara, Es-
tado de Minas Gerais referente à campanha 
Cooper Festa de Prêmios promovida pela 
Camda em alusão aos 50 anos que comple-
tou em abril de 2015.
O oitavo sorteio aconteceu no dia 4 de 
setembro na filial de Lençóis Paulista e con-
tou com a presença de inúmeros coope-
rados, diretoria executiva assim como a im-
prensa local para acompanhar a ação - que 
é monitorada pela empresa Polypromo.
Ao todo foram 162.038 cupons gerados so-
mente no mês agosto e após a movimenta-
ção de todos os cupons, um associado foi 
então o sorteado: Silvio Antonio Cordeiro 
Farinelli, da filial de Tupaciguara. Desta for-
ma, após uma grandiosa carreata promovida 

8º carro da campanha Cooper Festa de Prêmios é entregue em Tupaciguara
na cidade, o contemplado aguardava an-
sioso a chegada da pick-up na filial Camda. 
“Para nós da filial de Tupaciguara é um 
grande prazer estarmos entregando o 8º 
veículo da promoção a um dos nossos coo-
perados. Destaco aqui que o Sílvio Farinelli 
é grande merecedor do prêmio que ele con-
quistou. Além de ser um grande cooperado 
que conquistamos, ele é um excelente em-
presário do setor rural”, disse Willian, ge-
rente da filial de Tupaciguara.
“Fico muito feliz pelo fato de a sorte ter sor-
rido para mim e afirmo que este veículo 
veio em boa hora. Agradeço ao Osvaldo e 
ao Wilian pela forma organizada e festiva ao 
me fazer a entrega do prêmio”, pontuou o 
associado Silvio ao receber das mãos do di-
retor presidente da Camda, Osvaldo Kunio 

Matsuda, as chaves do utilitário.
“Hoje com quase 17 mil cooperados, to-
dos participando do sorteio, ter um coo-
perado de Tupaciguara como ganhador é 
muito prazeroso. Mais uma vez, este prê-
mio veio confirmar a seriedade do traba-
lho que a Camda sempre realizou, assim 
como o compromisso que a cooperativa 
tem com seus associados, o que vem re-
forçar que estar no mercado, enfrentando 
os altos e baixos da economia do país, e 
poder estar em franca atividade e pleno 
crescimento por 50 anos, mostra a credi-
bilidade que conseguimos alcançar no 
decorrer de toda a existência da Camda”, 
finalizou Osvaldo.
A imprensa seguiu a entrega do prêmio que 
finalizou com um coquetel aos presentes.

O grupo Atual apresenta o “Prêmio Ex-
celência 2015” em sua oitava edição. A 
premiação daqueles que se destacaram em 
seu setor - seja empresário ou profissional 
liberal - que através dos investimentos em 

Camda recebe destaque no Prêmio Excelência 2015
qualidade dos produtos, serviços oferecidos 
e atendimento diferenciado, foram reconhe-
cidas através de votação realizada no site 
AgitoFrutal.com, entre os dias 10 de agosto 
a 10 de setembro de 2015, seguindo a me-

todologia adotada pelos maiores meios de 
comunicação do país.
Desta maneira, a Camda foi a grande vencedo-
ra no setor de cooperativas com 47% dos votos. 
No total a empresa obteve 80 votos válidos.
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Com a finalidade de classificar a qualidade 
dos melhores cafés da região e valorizar os 
produtores rurais, a Aprup (Associação dos 
Produtores Rurais de Pacaembu) juntamente 
com a Camda realizou a 4ª edição do Con-
curso de Qualidade de Café de Pacaembu e 
região da safra 2015/ 2016.
Agregando ao evento, ocorreu no salão 
São José em Pacaembu um Workshop de 
Café para empresários de microempresas 
e produtores rurais de Pacaembu e região. 
O Workshop está em sua 2ª edição e é um 
evento acoplado ao 4º Concurso de Quali-
dade do Café. “São ações planejadas para 
o desenvolvimento da cafeicultura da região 
da Nova Alta Paulista, principalmente para 
o grupo de cafeicultores atendidos pelo Se-
brae-SP e Camda em Pacaembu”, pontuou 
Claudio Fagundes, gerente operacional de 
café Camda.
A palestra foi ministrada pelo Dr. Celso Ve-
gro do Instituto de Economia Agrícola, que 
discutiu estratégias comerciais visando posi-

Conheça os ganhadores do Concurso de Qualidade de Café de Pacaembu e região

cionamento lucrativo nos mercados de café, e ao fim da palestra houve um bate papo de 
perguntas e respostas entre cafeicultores e palestrante a fim de tirar dúvidas e uma melhor 
condução na cultura do café, desde implantação, manejo, compra e venda e transporte.
No dia seguinte, houve a cerimônia de premiação onde divulgaram os resultados do referi-
do concurso. “A cada ano notamos que o concurso tem conseguido a sua finalidade e vem 
despertando maior atenção dos produtores de toda a região”, ressaltou Claudio.

Modalidade Natural
MAURICIO DE OLIVEIRA ROCHA - 83,75 PONTOS - 1º
JURACI LOURENCETTI - 83,25 PONTOS - 2º
VANDERLY PASCHOAL BIANCHINI - 80,25 PONTOS - 3º
IDENOR ALVES DOS SANTOS - 79,25 PONTOS - 4º

JOÃO TEIXEIRA DELMONDES - 77,50 PONTOS - 5º

Modalidade Micro Lote
IDENOR ALVES DOS SANTOS - 84,25 PONTOS - 1º
WALDIR OSVALSO VISIOLI - 80,75 PONTOS - 2º
CARLOS ROBERTO MERLOTTI - 78,50 PONTOS - 3º
DORIVAL GOLBIATI - 78,25   PONTOS - 4º
RICARDO OLIVEIRA BOSCO - 77,50 PONTOS - 5º
GILBERTO LIVINO DE MELO - 77,50 PONTOS - 6º

Ocorreu por meio da filial Camda de Len-
çóis Paulista um dia de campo na proprie-
dade do cooperado Marcos Soares Sader, 
para o controle do Sphenophorus levis na 
cultura da cana. No dia da aplicação na mo-
dalidade corte de soqueira esteve presente 

Foi realizado pela filial de Bataguassu em 
parceria com Zoetis um treinamento para os 
colaboradores da fazenda Pouso Alto onde 
todos puderam aprimorar seus conhecimen-
tos e tirar várias dúvidas sobre manejo de 
maternidade e aplicação de medicamentos. 
“Este tipo de treinamento é muito importante 
para melhorar o conhecimento da equipe da 
fazenda”, finalizou Marcelo Stechi, gerente 
da filial de Bataguassu.

Dia de campo sobre cana
os colaboradores da Camda - Kelvin, Neto, 
Lucas e os colaboradores do cooperado – 
Cidão, Paião e o sócio-proprietário Nildo 
Gutierres (Titi).
“Nesta ocasião tivemos a participação das 
empresas Syngenta e Botânica onde rea-

lizamos o corte de soqueira com fertilizante 
líquido para cana soca. Posteriormente ire-
mos realizar as avaliações mensais com 
biometria da área aplicada para divulgar-
mos o resultado”, finalizou Lucas, gerente 
da filial Camda.

Treinamento

GANHADORES
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A Camda - filial de Lins em parceria com a 
Biomatrix sementes realizou um encontro 
técnico com os cooperados pecuaristas da 
região onde o tema abordado foi “Produção 
de silagem de alta qualidade”, palestra essa 
proferida pelo consultor e médico vete-
rinário Luis Eduardo Zampar onde foram 
esclarecidas todas as dúvidas à respeito da 

O nono sorteio da promoção Cooper Festa 
de Prêmios ocorreu no dia 5 de outubro na 
filial Camda de Assis, Estado de São Paulo.
A ação reuniu um grande número de pes-
soas - entre convidados, cooperados, cola-
boradores e imprensa - que acompanhou de 
perto todo o procedimento para a realização 
do referido sorteio.
Na ocasião, Waldomiro Teixeira de Carvalho 
Jr (dir. superintendente Camda) assim como 
Edinelson Tavanti (ger. filial Assis) conduzi-
ram a cerimônia de abertura do evento onde 
foi retirado o cupom do nono cooperado 
contemplado com a pick-up.
Segundo a empresa Polypromo – auditora 
da campanha – ao todo foram 175.660 cu-
pons gerados no mês de setembro.
“Chegamos ao sorteio de número nove e 
ainda temos mais utilitários para entregar 
aos nossos cooperados. Alcançar os 50 
anos de fundação da Camda comprova 
que estamos seguindo no caminho certo 
e nosso intuito é dividir com nossos asso-
ciados que acompanham de perto o pro-
gresso e desenvolvimento da cooperativa 
através da campanha Cooper Festa de Prê-
mios”, pontuou Waldomiro.
Após a movimentação dos cupons, um as-

Conheça o 9º contemplado da promoção Cooper Festa de Prêmios Camda
sociado foi convidado a retirar o bilhete pre-
miado e o sorteado foi o cooperado Anário 
Mariano Filho, da filial de Paranaíba.
“Aproveito este momento para novamente 
agradecer a confiança de vocês em nossa co-

operativa”, finalizou o diretor superintendente.
Cooper Festa de Prêmios – Neste ano de 
2015 a cooperativa Camda completou 50 
anos e decidiu, diante deste marco, rea-
lizar uma grandiosa campanha: Cooper 
Festa de Prêmios.
Posteriormente ao nono sorteio, ainda res-
tam outros 3 utilitários (um a cada mês) a 
serem sorteados aos cooperados que efetu-

arem compras de produtos veterinários, lu-
brificantes, utilidades, nutrição animal, in-
sumos 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 determi-
nados valores e critérios explícitos no regu-
lamento 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 
apurações dos contemplados serão rea-
lizadas na presença dos diretores e fun-
cionários da Camda, com livre e gratuito 
acesso aos interessados 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!

Camda Lins e Biomatrix: parceria de sucesso
produção, custos, uso e vantagens de sila-
gens de milho e sorgo. No final o técnico da 
Biomatrix, Afonso comentou sobre os princi-
pais híbridos da empresa.
“O evento foi um sucesso, pois estiveram 
presentes cerca de 115 cooperados todos em 
busca de conhecimentos e novas tecnolo-
gias”, finalizou Rodrigo, gerente filial de Lins.

Aconteceu um dia de campo através de uma 
parceria entre Camda – Naviraí e a empresa 
Magnojet na Usina Rio Paraná em Eldorado 
e na Fazenda Pai Cuê, no município de Juti. 
Na ocasião, colaboradores conheceram os 
diferentes tipos de bicos para pulverização 
e seu correto posicionamento no campo 
através do programa Rota de Qualidade. O 
treinamento foi ministrado por Erasmo Costa 
de Paula (Magnojet) e acompanhado pelos 
agrônomos da filial Camda - Jean Carlos e 
Clayton Bonfim (gerente unidade).  Mais de 
20 pessoas participaram da ação.

Dia de campo sobre pulverização
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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
Venda - tanque resfriador de leite Westfalia, capacidade 2150 lts, ano 2011. Ótimo estado – R$ 16 mil. Tratar com Ronaldo pelo fone (14) 99661.2904 – Bariri/SP

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

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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NOVEMBRO - 2015

10º sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: avenida Celestino Dayrell, nº 1.879 - Coromandel/MG
Informações: (34) 3841.7050 – filial Coromandel
Data: 4 às 17h30

III Simpósio de Tecnologia Sucroenergética e de Biocombustíveis
Local: Fatec - Jaboticabal/SP
Informações: www.funep.org.br
Data: de 3 a 6

VI Curso de Neurocirurgia de Coluna em Pequenos Animais
Local: Botucatu/SP
Informações: cursos@bioethicus.com.br
Data: de 6 a 8

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

Casqueamento de equinos
Local: Campo experimental Camda – Adamantina/SP
Informações: (18) 99132.1415 falar com Edinho
Data: de 23 a 27

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

10 -
10 -
11 - 
11 -
11 -
12 -
12 -
12 -
12 -
15 -
15 -
15 -
16 -
17 -
17 -
19 -
19 -
22 -
22 -
25 

25 -
26 -
26 -
26 -
26 -
28 -
28 -
29 -
30 -
30 -
30 -

NOME
MARCOS DE SOUZA SILVA .............................
SOLANGE PORTO MARQUEZIN ........................
OSMAR DONIZETH BALIEIRO ....................
SILVIO LUIZ DA SILVA ...............................................
RAFAEL CORREA DE ANDRADE ..................
GUILHERME P SOARES DOS SANTOS ....................
DANIEL PINOTTI MILAN .....................................
MARIANA MORI AURESCO ALEXANDRE ..........
APARECIDO JOSE BARBOSA .........................
ANDREIA AMARAL .........................................
ADRIANO PIGNATTI ZAGO ......................................
EDVALDO ANDRE SILVA ..................
PAMILA GONCALES DADAMO ..........
SEBASTIAO PEDRO ...................
EDRIANA QUEIROZ F SEVERINO ....................
RENATA M. O. CRUZ ..................
FABIANO VOLTANI DE SOUZA ....................
GABRIEL NOGUEIRA NANTES .................
MARIA CRISTINA LEAL MARTINS ....................
JESSICA FERNANDA PEREIRA .............................
GERUSA MORAES S DE OLIVEIRA ............
TIAGO MARCELO DOS SANTOS .......................
CLAUDIO CESAR CONTIERI ..............................
MARCOS FERNANDO PIERAZZO ......
OSMAR THEODORO .........................................
OSVALDIR DE MARCHI .....................................
VINICIUS DOUGLAS DA S BATISTA ....................
LIGIA MENDONCA CORREA ..............................
MATEUS BATISTA TAVARES ................................
GABRIEL ARAUJO GARCIA LOPES .....................
ANDERSON DE SOUZA ARAUJO .................
EDINELSON HIGINO TAVANTI ..............................
LUIZ AUGUSTO AMIGO GIMENES ....................
WESLEY DUARTE DURAES .....................
IRISMAR EUFRASIO FERNANDES ...............
DIOGO DISQUE DE SOUZA .......
CINTIA SANTOS DIAS .....................................
DAYANE CRISTINA FERREIRA ................
CLOVIS RAMAZOTTI JUNIOR ............................
JOSE RODRIGO C. NASCIMENTO ...........
BRUNO TUNES GUADANUCCI ..............................
ADRIANO SOLFA JUNIOR ........................................
LUIZ FELIPE MARTINS MARVULLE ..............
ALVARO GROHMANN NETO .......................
GILMAR PEREIRA JARDIM ........
VALDECIR A. DOS SANTOS ......................
FABIANO MANOEL DE SA .................................
ANA MARIA SOBRAL RIBEIRO ..........................
ROGERIO ANDRADE ...............................................
THACIANA ROSA MIRANDA .............................  

FILIAIS
DRACENA

MATRIZ
ARAÇATUBA

SJRP
OURINHOS

ASSIS
MATRIZ
MATRIZ

LOGISTICA
CAMBARA

JAU
LOJA ANDRADINA
CAMPO GRANDE

CAMPO EXPERIMENTAL
ITURAMA

FABRICA ANDRADINA
PENAPOLIS

BATAGUASSU
ITURAMA

MATRIZ
P. PRUDENTE

MATRIZ
MATRIZ

SÃO J. DA BARRA
MATRIZ
LAVINIA
COXIM
FRUTAL
MATRIZ
MATRIZ

PENAPOLIS
ASSIS

MATRIZ
AQUIDAUANA

ARAÇATUBA
FABRICA ANDRADINA

ITURAMA
QUIRINOPOLIS

MATRIZ
BATAGUASSU

LINS
SJRP

OURINHOS
DIRETORIA

CAMPO EXPERIMENTAL
P. PRUDENTE

NAVIRAI
NAVIRAI

LINS
FRUTAL

- ANIVERSARIANTES -

NOVEMBRO/2015
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Como passar de devedor para investidor em três etapas
É muito comum encontrar pessoas que gastam mais do que ganham e nem sequer se dão conta disso. Se sempre falta dinheiro no fim do mês ou 
a pessoa não consegue guardar uma parte do que ganha, a resposta é a falta de controle nos gastos, pois muitas pessoas não conseguem saber, 
ao final do mês, para onde foi todo o dinheiro que ganhou. O segredo está no controle dos gastos considerados pequenos.
1ª etapa: faça um diagnóstico da situação financeira
O primeiro passo para sair da situação de devedor é fazer um diagnóstico da situação financeira. Onde todos os gastos – todos mesmo – sejam 
anotados quando acontecem, imediatamente. Essa deve ser a base para todo o trabalho que será feito a seguir.
Como controlar seus gastos
 - Guarde os comprovantes: A maneira mais simples de ter controle sobre esses gastos é guardar todos os comprovantes de gastos e anotá-los 
diariamente.
 - Faça uma planilha: Após um determinado período, uma semana, por exemplo, esses gastos devem ser anotados em uma planilha. 
 - Cuidado com o dinheiro: Gastos em dinheiro podem ser controlados com nota fiscal ou ainda, ter sempre em mãos um pequeno bloco de 
papel ou planilhas no celular. 
- Pequenos gastos, grandes despesas: Não ignore os pequenos gastos, que podem ser uma fonte de grandes despesas. Exemplos: lanches, 
estacionamento, papelaria, jornais, gorjetas, pequenos presentes. 
2ª etapa: entenda a renda
O segundo passo é entender melhor os rendimentos. A pessoa não deve cair na armadilha de gastar mais do que ganha ou mesmo o equivalente 
ao valor do salário. É preciso gastar menos do que o valor recebido após todos os descontos. Os pequenos gastos são perigosos para o 
orçamento, mas as despesas fixas são as grandes vilãs.
6 dicas para diminuir as despesas fixas
1 – Alimentação: É um dos principais gastos. Comer fora em restaurantes caros ou comprar sempre produtos prontos pode pesar no orçamento. 
2 – Carro: É outra despesa grande. Só entre num financiamento se o carro for utilizado para aumentar a renda. Se for apenas para passeio, poupe 
para comprar o carro à vista. 
3 – Condomínio: Se o condomínio do prédio é alto, considere trocar de apartamento ou fazer parte do conselho de administração para tentar 
diminuir as despesas.
4 – Escola: É investimento para obter melhor renda no futuro, mas estudar em boas escolas não significa necessariamente estudar nas mais caras. 
Levar lanche de casa e escolher uma escola mais próxima para diminuir gastos com transporte são boas ideias.
5 – Imóvel: Se mora de aluguel, deve considerar a possibilidade de financiar uma casa para ter um imóvel próprio. A melhor opção é fazer um 
planejamento de longo prazo e aplicar o valor exato para que seja possível comprar um imóvel à vista ou dar uma boa entrada. 
6 – Telefone: É outro gasto importante. Certifique-se de que tem o plano adequado às suas necessidades. Use comunicação pela internet e 
mensagens. Verifique se vale a pena ter um telefone fixo e outro celular.
3ª etapa: comece a investir
Após três meses de controle rígido dos gastos, será possível ter uma boa ideia de como e onde se gasta e também começar a sobrar algum 
dinheiro para investir. Para a reserva de emergência, deve-se aplicar em investimentos de baixo risco e alta liquidez, como poupança, CDB, 
tesouro direto, fundos DI e renda fixa.
Para o plano de aposentadoria, é possível colocar o dinheiro num plano de previdência privada ou títulos do Tesouro Direto de longo prazo, 
além de investimentos em imóveis para alugar.
Investimentos mais arriscados como ações ou fundos multimercados devem ser acompanhados de perto.

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

Cooperado 

Neuza Aparecida Ferrarezi Scatolin nasceu 
em 16 de maio de 1948 no município de 
Guararapes, Estado de São Paulo.
Sua família tinha tradição na pecuária e des-
ta maneira, desde muito cedo Neuza seguiu 
os conceitos de seus pais – Albino Ferrareza 
e Orlanda Gasparini Ferrarezi. “Fui criada 
na fazenda e aprendi com a lida na roça 

desde criança. Tomei gosto e fiz desta tam-
bém a minha profissão”, comentou.
Sendo assim, houve algumas mudanças de 
cidade ao longo do caminho diante da ne-
cessidade de acompanhar de perto a cria 
dos rebanhos: em Valparaíso permaneceu 
até o ano de 1990 e nesta época, a pecuária 
de corte estava em ascensão. Os negócios 
prosperavam. “O giro aumentou e a neces-
sidade em adquirir produtos para manuten-
ção do gado também cresceu. Começamos 
a buscar melhores preços”, recordou Neuza.
Desta maneira, teve início sua história com 
a Camda em 26 de fevereiro de 1982 através 
da unidade de Adamantina. “Colegas agro-
pecuaristas apontavam a facilidade de com-
pra dos produtos e os preços atrativos que a 
cooperativa proporcionava. Fui conhecer de 
perto e também me cooperei” – sua matrícu-
la é de nº 3.909.

A cooperada Neuza Aparecida Ferrarezi Scatulin tem 3 filhos: Fábio, Sérgio e Henrique – e todos são as-
sociados Camda

Posteriormente, nova mudança: morou por 
6 anos em Paranaíba e por fim optou pela 
cidade de Araçatuba (local onde permanece 
até os dias atuais).
Neuza por mais de 30 anos atuou ativa-
mente com a pecuária de corte, mas fina-
lizou seu envolvimento após fazer doação 
das propriedades para os filhos, no ano de 
2010.
Hoje, já em seu merecido descanso, acom-
panha o desenvolvimento das propriedades 
como um hobby. “Após tantos anos de par-
ceria, meus filhos dão continuidade nos 
negócios – inclusive também são coopera-
dos da Camda. Só tenho que agradecer, pois 
a Camda auxilia e muito a vida dos agro-
pecuaristas. Esta é uma cooperativa amiga e 
companheira”, finalizou.
Nós do informativo Camda quem agradece-
mos a você, Neuza, pelos anos de parceria.

Franciele Esse é natural do município de 
Adamantina, Estado de São Paulo; nasceu 
em 29 de janeiro de 1981.
Sempre muito dedicada, realizou os estudos 
fundamentais e logo já se preocupou em 
procurar uma ocupação no mercado de tra-
balho. “A busca por uma profissão sempre 
foi um dos meus objetivos. Com isso, logo 
cedo já comecei a trabalhar”, comentou.
Desta maneira, enquanto cursava a gradua-
ção de Letras, começou a trabalhar como 
vendedora em uma loja de confecção infan-
til. Permaneceu por alguns meses, mas di-
ante de sua busca por novas alçadas, iniciou 
a procura por outra colocação profissional.
“Neste momento, soube de uma vaga para 
ingressar como auxiliar administrativo na 
loja matriz da Camda. Logo me interessei e 
corri atrás desta oportunidade”, pontuou.
Sendo assim, prestou uma prova e após 
aprovação, passou por uma entrevista; ten-
do um resultado positivo, começou a fazer 
parte do corpo de colaboradores da Camda 
em 15 de agosto de 2001.
Posteriormente, exerceu a função de auxiliar 

Funcionário 

de caixa por 2 anos, passando para a ras-
treabilidade também pelo mesmo período. 
“Após este tempo, houve uma vaga no setor 
de compras e decidi arriscar. Durante 5 anos 
trabalhei neste cargo na Camda”, recordou.
Houve novamente a necessidade de um 
colaborador como caixa na loja matriz da 
Camda, e como Franciele já tinha experiên-
cia na função, retornou ao cargo no qual 
permanece até os dias atuais.
Neste ano, esta colaboradora completou 14 
anos de serviços prestados à cooperativa.
“A Camda é uma empresa muito séria e ofe-
rece vários empregos para a cidade. Além 
disso, apresenta uma variedade de produtos e 
atendimento de profissionais preparados para 
prontamente estar junto aos cooperados”, disse.
“Posso dizer que foi na cooperativa que 
aprendi muita coisa, pois ela oferece um 
leque muito grande de opções para nosso 
desenvolvimento como cursos e treinamen-
tos. Trabalhei em algumas funções diferentes 
onde também obtive mais conhecimento. 
Aqui é nossa segunda família, pois passamos 
bastante tempo trabalhando e tendo a opor-

A colaboradora Franciele Esse completou 14 anos de Camda em 2015

tunidade de fazer novas amizades. Hoje sou 
uma pessoa bem melhor, pois aprendi muito 
e tenho muito a aprender a cada dia, sem-
pre”, finalizou.


