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Datagro diz que venda de etanol do Brasil para a Califórnia saltará em 2016
As exportações de etanol do Brasil para a Ca-
lifórnia deverão crescer rapidamente no pró-
ximo ano, com os produtores brasileiros des-
frutando de prêmios para o seu produto depois 
de o Estado norte-americano retomar padrões 
de combustível de baixa emissão de carbono.
Plinio Nastari, presidente da consultoria Da-
tagro, disse que o Brasil deve enviar cerca 
908 milhões de litros de etanol para a Ca-
lifórnia em 2016.
O Brasil exportou 575 milhões de litros de 
etanol para os Estados Unidos de janeiro a 
setembro deste ano.
O etanol de cana do Brasil tem uma inten-
sidade de carbono mais baixa do que a do 
etanol à base de milho e uma pegada de 
carbono muito menor do que a gasolina ou 
outros combustíveis fósseis.
Empresas que têm de respeitar os limites má-
ximos da Califórnia para emissões de carbo-
no poderiam fazer uso de quantidades maio-
res de etanol, por exemplo, para ajudá-las a 
alcançar suas metas de redução de emissões.
Nastari disse que, considerando os prêmios 
atuais da Califórnia para combustíveis com 
baixas emissões de carbono e créditos de 
uso de biocombustíveis (conhecidos como 
RINs, na sigla em inglês), os produtores 
brasileiros poderiam receber 22 por cento 
mais ao vender seu etanol para a Califór-
nia do que se o comercializassem no Brasil, 
mesmo considerando os recentes aumentos 

dos preços do etanol no mercado interno.
Os RINs são créditos para o uso de com-
bustíveis renováveis, como o etanol. Eles 
podem ser vendidos em um mercado 
secundário para as empresas que precisam 
cumprir os mandatos para adição de bio-
combustíveis aos combustíveis fósseis.
“A readoção dos LCFS (Metas para Com-
bustíveis de Baixo Carbono) abriu uma 
janela de oportunidade para os exportado-
res brasileiros de etanol. Esperamos que este 
mercado continue atrativo nos próximos 
meses”, disse o analista.
Com os LCFS, a Califórnia está exigindo 10 por 
cento redução, até 2020, na intensidade de 
carbono de combustíveis de transporte. A le-
gislação aumenta o valor dos biocombustíveis.
A Datagro estima que o etanol anidro cer-

futurobio

tificado do Brasil com uma intensidade de 
carbono de 58,4 gramas de carbono por uni-
dade de energia (gCO2/MJ) está desfrutando 
de prêmios médios de 66 dólares por cada 
metro cúbico.
De acordo com essas estimativas, um produ-
tor de etanol de São Paulo receberia por seu 
biocombustível atualmente 1,62 real por li-
tro antes de impostos no mercado local, en-
quanto ele poderia buscar 1,98 real por litro 
se exportasse para a Califórnia.
Os preços do etanol no Brasil aumentaram 
recentemente, acompanhando um reajuste 
da gasolina nas refinarias da Petrobras.
Nastari acredita que o aumento dos preços 
do etanol no Brasil é um dos fatores por 
trás do recente escalada internacional nos 
preços do açúcar bruto.

As cooperativas brasileiras têm investido 
cada vez mais na gestão de seus negócios 
tendo em vista o aumento das exportações. 
De janeiro a setembro deste ano, as ven-
das das cooperativas para fora do país 
cresceram 1,35% na comparação com 
o mesmo período do ano anterior, totali-
zando um montante de US$ 4,13 bilhões 
(MDIC, 2015).
Com o intuito de potencializar os resulta-
dos cada vez mais expressivos, o Sistema 
OCB, entidade que representa as coo-
perativas brasileiras, lançou o Catálogo 
Brasileiro de Cooperativas Exportadoras, 
documento traduzido em sete idiomas 
em que os compradores podem encon-
trar informações sobre os principais 
produtos exportados. 
Ao longo de todo o ano passado, o to-
tal exportado pelas cooperativas foi US$ 
5,28 bilhões. Ao comparar-se os valores das 
ope-rações de exportação da última década, 
o resultado é ainda mais significativo: as ex-
portações feitas por cooperativas cresceram 
em torno de 2,6 vezes entre janeiro de 2005 

Exportações de cooperativas brasileiras somam US$ 4,13 bilhões em 2015
e setembro de 2015. Há 10 anos, a partici-
pação das cooperativas no montante global 
de exportação era de US$ 1,6 bilhão.
Segundo o presidente do Sistema OCB, 

Márcio Lopes de Freitas, as cooperativas 
exportadoras pretendem ampliar sua com-
petitividade fora do Brasil. “A partir dessa 
visão, o cooperativismo brasileiro tem ga-
nhado força e conquistado espaço em ou-

tros países. O resultado positivo das expor-
tações mostra que o segmento trabalha com 
produtos de qualidade, tornando-se refe-
rência no comércio de muitos desses itens. 

Dentre eles, estão: açúcar e álcool, al-
godão, artesanato, bebidas, cacau, café, 
calçados, carnes, castanhas, especiarias, 
produtos têxteis, frutas, grãos, sementes 
e cereais, horticultura, leite e derivados, 
milho, produtos minerais, soja e deriva-
dos, além de trigo”.
PARCEIROS COMERCAIS – No primei-
ro semestre deste ano, os produtos das 
coope-rativas foram absorvidos, princi-
palmente, pelos mercados da China, Ale-
manha, Estados Unidos, Emirados Árabes 
e Japão. 
ESTADOS EM DESTAQUE – As uni-
dades da federação que mais se destaca-
ram nos nove primeiros meses deste ano 

são o Paraná, com 36% das operações de 
exportação, respondendo pelo montante de 
US$ 1,48 bilhões e São Paulo, exportando 
US$ 812,7 milhões, equivalente a 20% do 
percentual total. 
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Brasil segue líder na produção de embriões bovinos e MS se destaca no setor
O Brasil fechará 2015 no topo do ranking 
da produção mundial de embriões bovinos 
pela técnica da Fertilização In Vitro (FIV). A 
estimativa da Seleon Bitecnologia é baseada 
nas divulgações da Sociedade Brasileira de 
Tecnologia de Embriões (SBTE), que apon-
tam para uma produção mundial de 600 mil 
embriões até dezembro deste ano, sendo que 
450 mil serão brasileiros. A posição do país 
neste setor, junto às exportações de carne 
para a Europa, Oriente Médio e América do 
Norte chamam a atenção e motivam os pe-
cuaristas de Mato Grosso do Sul que inve-
stem fortemente no mercado. 
De acordo com o técnico do Programa Em-
brapa Geneplus, Cesar Eduardo Horbach, 
Mato Grosso do Sul é um estado com pecua-
ristas antenados nas tendências que investem 
em tecnologia a favor da maior produtivi-
dade. O uso de embriões em vacas receptoras 
comuns é uma realidade, mas a utilização em 
vacas Puras de Origem (PO) como portadoras 
destes embriões superiores geneticamente é 
um diferencial. “Alguns criadores colocam 
os embriões em vacas comerciais com a fi-
nalidade de ampliar o plantel com genética 
de ponta. Em Mato Grosso do Sul pecuaristas 
se destacam por colocarem os embriões car-
regados de alto valor genético em vacas PO, 
com resultados ainda mais surpreendentes 
para os criatórios”, destaca o pesquisador. 

Um incremento de 10% na lucratividade do 
produtor de leite pode ser conseguido com a 
utilização de alfafa na alimentação de vacas 
leiteiras. O principal benefício da forrageira 
é a redução do uso de suplementação ali-
mentar e aumento do número de animais 
por hectare.
Uma pesquisa desenvolvida na Embrapa 
Pecuária Sudeste comparou um sistema 
de produção de leite tradicional e outro 
com uso de alfafa. No tradicional, as vacas 
foram alimentadas a pasto e concentrado 
no período das águas e silagem de milho e 
concentrado na época de seca. No experi-
mento com alfafa, diminuiu-se a área de 
capim (Tanzânia) e a destinada à produção 
de milho para silagem. A única interferência 
foi a introdução dessa leguminosa.
Sempre antes de receberem a suplementa-
ção, tanto pela manhã, quanto à tarde, os 
animais eram levados ao pastejo na alfafa, 
para estimular o consumo dessa forrageira. 
Dessa forma, foi possível reduzir da dieta 
a utilização de farelo de soja na época da 
seca e eliminar esse concentrado durante o 

Alfafa pode reduzir custos na produção de leite

período das águas. 
De acordo com o pesquisador Oscar Tupy, 
mesmo com um maior número de vacas no 
sistema que utilizou a alfafa, o consumo de 
concentrado e de silagem de milho foi redu-
zido na dieta. Para Reinaldo Ferreira, pes-
quisador que trabalha com melhoramento 
de alfafa, isso se deve ao potencial proteico 
desta leguminosa. Outro aspecto destacado 
por Ferreira é que o custo de formação de 
uma nova área com alfafa, que geralmente 

é elevado, deve ser dividido em três anos, 
tempo de vida útil de um alfafal. Ainda, a 
leguminosa serve de adubo para a próxima 
cultura cultivada, contribuindo com cerca 
de 100 kg/ha de Nitrogênio.
No entanto, a alfafa é uma forrageira exi-
gente. A planta requer calagem, adubação 
de plantio e de manutenção, irrigação e 
controle de plantas daninhas. Para isso, o 
produtor terá que investir em irrigação e 
mão de obra para manutenção da área.

sescoop

cppse
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Os produtos da safra brasileira de grãos se 
apresentam bastante competitivos frente ao 
mercado internacional. Um dos fatores é 
devido a recuperação da moeda norte-ame-
ricana, encarecendo os grãos produzidos 
nos Estados Unidos, um forte concorrente do 
Brasil, o que permite posicionar a produção 
brasileira em diferentes mercados com boa 
margem competitiva. A análise foi realizada 
durante o segundo levantamento do boletim 
de Acompanhamento da Safra Brasileira de 
Grãos realizado pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).
Mesmo com a expectativa de uma maior 
oferta na safra de grãos no país, a partir 
da colheita de mais uma safra recorde, os 
preços dos produtos aos agricultores apre-
sentam um cenário bastante positivo. Essa 
conjuntura positiva é influenciada pelo câm-
bio, pois se por um lado a alta do dólar influ-
encia na elevação dos custos de produção, o 
elevado valor da moeda mantém os preços 
finais remuneradores e atrativos ao produtor. 
Além da conjuntura internacional, outros 

Safra brasileira se mantém competitiva no mercado internacional

fatores influenciam neste panorama posi-
tivo para o campo. Entre eles, as ações de 
políticas agrícolas executadas ao longo 
deste ano, conduzidas pelo governo federal 
e implementadas pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária Abastecimento (Mapa) e pela 
Conab, possibilitando o desenvolvimento 
da nova safra dentro da normalidade, com 
aceso a política de financiamento, aquisição 
dos insumos e as ações de apoio à comer-
cialização em curso.

Essa junção de fatores indica a estabili-
dade do abastecimento no país, tanto para 
os produtos consumidos pela população 
como para os produtos utilizados pelas ca-
deias produtivas.
A safra de grãos 2015/2106 está estimada 
pela Conab entre 208,6 e 212,9 milhões 
de toneladas, com uma variação que pode 
chegar até a 2,1% (4.384 mil t) acima da 
safra 2014/15, quando registrou 208,5 mi-
lhões de toneladas.

Os ataques da praga Helicoverpa armigera 
estão sob controle no estado do Mato Gros-
so do Sul. A afirmação foi dada pela Agência 
Estadual de Defesa Animal e Vegetal (Iagro). 
Conforme a entidade, a lagarta ainda está 
presente, porém monitorada e controlada 
em lavouras de soja no Norte do estado em 
cidades como Chapadão do Sul, Água Clara 
e Paraíso das Águas.
O engenheiro-agrônomo e chefe da Di-
visão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, 
Filipe Petelinkar, assegura que na atual 

Helicoverpa armigera: Estado garante controle da praga em Mato Grosso do Sul
safra não houve necessidade de notificar 
o Ministério da Agricultura a fim de ob-
ter autorização para uso emergencial de 
produtos para conter os avanços da Heli-
coverpa armigera.
Para safra 2015/16, Petelinkar adiantou que 
já existem recursos para as atividades de 
vistoria e monitoramento da praga após a 
implantação das lavouras, especialmente, 
entre os meses de outubro de 2015 e janeiro 
de 2016. Dos 79 municípios do estado, 65 
são produtores de soja e milho. Na safra 

13/14, foram plantados 2 milhões e 117 mil 
hectares de soja, e na safra 14/15 as lavouras 
atingiram área de 2 milhões e 300 mil hec-
tares, conforme os dados do IBGE.
No ciclo 13/14, a proliferação da praga em 
lavouras de soja e algodão levou o estado 
do Mato Grosso do Sul a decretar estado de 
emergência fitossanitária devido ao risco 
de surto da praga. Os prejuízos foram con-
tabilizados em áreas de Chapadão do Sul, 
São Gabriel do Oeste, Naviraí, Maracaju e 
Paraíso das Águas.

centralgraos

biosphere
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Data de fundação: 16 de dezembro de 2008 - Endereço: Rua Osaka, 39 
e-mail: navirai@camda.com.br - telefone: (67) 3409.4400

É com muito prazer e satisfação que fui recepcionado por uma 
equipe muito competente e por uma cidade pujante, com coope-
rados determinados em produzir riquezas a este país. Assim esta-
mos comemorando mais um ano dessa consolidada cooperativa 
do setor agrícola e pecuária nacional.
Parabéns Camda Naviraí! Estamos em constante busca de tecno-
logias e inovações para nossos cooperados, assim continuaremos 
sendo o esteio desse país. Feliz Natal e um ano novo de conquis-
tas, a vocês equipe Naviraí e a todos os cooperados e familiares.

Gerente: Clayton R. Bonfim

Filial de Naviraí

Tecnologia em suas mãos
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Em sua décima primeira edição, o Anuário 
do Agronegócio publicou o ranking com as 
500 maiores empresas ligadas ao agro e os 
maiores destaques em 20 segmentos, além 
de destaques em sustentabilidade e a melhor 
empresa entre as pequenas e médias. 
A premiação do Melhores do Agro, trata-se 
do mais tradicional prêmio do agronegó-
cio brasileiro, que se caracteriza pelo rigor 
de sua seleção, feita pela Serasa Experian, 
com base dez critérios econômicos (receita 
líquida, rentabilidade, giro do ativo, margem 
líquida, entre outros).

O anuário traz uma análise das perspectivas 
do mercado agropecuário para 2016, retros-
pecto de 2014/15 e o perfil das 20 empresas 
vencedoras. Além do ranking das 500 maio-
res do agronegócio brasileiro, apresenta as 
50 maiores por categoria, as maiores por 
região e as maiores por estado.
E a Camda está presente nesta edição, se des-
tacando entre as 10 melhores empresas do 
setor de defensivos agrícolas no conceituado 
anuário, em uma posição de destaque que 
reconhece a eficiência e qualidade da gestão 
da cooperativa.

A Basf realizou um treinamento técnico de 
amendoim com a equipe Camda. Neste 
evento estiveram presentes gerentes e ven-
dedores da Camda das filiais de Adaman-
tina, Presidente Prudente, Junqueiropolis, 
Pacaembu e Dracena.
O treinamento foi realizado para ampliar os 
conhecimentos técnicos da cultura e elevar 
ainda mais a performance de produtos e 
atendimentos aos cooperados Camda.
O mesmo foi ministrado pelo DM Mauro 
Cotas da Basf com apoio do RTV Mauricio 
Zanetti e consultor de contas Fabricio Abilio 
- ambos da empresa Basf.
“A parceria entre estas empresas vem agre-
gando em muito o atendimento e diferencia-
ção de negócios para os cooperados Cam-
da”, disseram os participantes.

Camda entre as 10 melhores na categoria Defensivos Agrícolas

Treinamento técnico sobre amendoim

A filial Camda de São Joaquim da Barra realizou um dia de campo sobre combate as pragas de solo em parceria com a Syngenta. Na oca-
sião, mas de 65 pessoas participaram da ação.

Dia de campo
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A Bayer Saúde Animal em parceria com a 
Camda realizou na cidade de Araçatuba 
uma palestra sobre Manejo pré e pós-par-
to em vacas leiteiras na Cooperativa dos 
Produtores de Leite do Baixo Tietê.
Proferida pelo dr. Mauro Caliman (vet. Ba-
yer) a atividade falou sobre a importância de 
se realizar um manejo preventivo da Hipo-
calcemia - doença metabólica mais conhe-
cida como “febre do leite em vacas leiteiras” 

Manejo em vacas leiteiras é tema de palestra
- e na criação de bezerras explanou sobre 
a Coccidiose - doença parasitária que com-
promete o crescimento das bezerras, poden-
do levá-las a morte.
Na ocasião, Augusto Nardom Jr. (vet. Camda 
Araçatuba) complementou: “É muito impor-
tante investir na nutrição e na prevenção de 
doenças para conseguir melhores resultados 
na produção e aumentar a lucratividade”. 
Mais de 40 convidados participaram da ação.

No dia 29 de outubro aconteceu a entrega 
do 9º utilitário no município de Paranaíba 
referente a campanha Cooper Festa de Prê-
mios promovida pela Camda em alusão aos 
50 anos que completou neste ano.
O nono sorteio aconteceu no dia 5 de agosto 
na filial de Assis e contou com a presença de 
cooperados, diretoria executiva assim como 
a imprensa local para acompanhar a ação 
- que é auditada pela empresa Polypromo.
Ao todo foram 175.660 cupons gerados no 
mês de setembro e após a movimentação de 

9º carro da campanha Cooper Festa de Prêmios é entregue em Paranaíba
todos os cupons, um associado foi então o 
sorteado: Anário Mariano Filho, da filial de 
Paranaíba.
Desta forma, após uma grandiosa carreata 
promovida na cidade, o contemplado aguar-
dava ansioso a chegada da pick-up na filial 
Camda de Paranaíba.
“Muito bom ganhar um carro, principal-
mente em um ano difícil como este. A Cam-
da é uma empresa séria, tem credibilidade 
e para quem trabalha no campo oferece os 
melhores preços. Além disso os funcionários 

são muito atenciosos”, apontou o associado 
Anário ao receber das mãos do diretor secre-
tário da Camda, Gumercindo Fernandes da 
Silva, as chaves do veículo.
A imprensa seguiu a entrega do prêmio que 
movimentou não só a unidade como tam-
bém a cidade de Paranaíba.
“Estamos aqui hoje realizando mais uma entre-
ga em relação a esta campanha realizada pela 
Camda em total benefício dos nossos coopera-
dos. Parabéns Anário e agradecemos a confian-
ça em nosso negócio”, finalizou Gumercindo.
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A Camda – filial Penápolis e a Dispec (Bovitan) realizaram um café 
da tarde aos cooperados com a presença da médica veterinária 
Aline Souza (Dispec)

Ocorreu na filial de Macatuba através de uma parceria com a Arys-
ta um treinamento sobre o uso do EPI destinado aos colaboradores 
da referida unidade

Foi realizado no Hotel Fazenda Campo 
Belo, pela filial Camda de Presidente Pru-
dente a palestra Caminhos da cana II, com 
professor Dr. Marcos Fava Neves. Idealizado 
pela Bayer, Case e Camda esse projeto está 
sendo divulgado em todo país, onde são 
passadas informações atualizadas do setor 
sucroalcooleiro e sobre a situação política, 
econômica e social do país. A atividade 
contou com a presença de mais de 50 pes-
soas; ao final todos se confraternizaram em 
um jantar com roda de viola.
“A filial de Presidente Prudente agradece 
todos os cooperados, participantes e cola-
boradores que contribuíram para a realiza-
ção deste evento, em especial a Bayer”, fi-
nalizou Luiz Siviero, gerente da filial.

A Bayer CropScience em parceria com a 
Camda realizou o “ II Encontro Regional 
Bayer - Cana de Açúcar” contando com a 
presença de usinas, fornecedores e coopera-
dos produtores de cana de açúcar. O evento 
teve como objetivo compartilhar experiên-
cias e trocar informações aprimorando ai-
nda mais com as novas tecnologias desen-
volvidas no seguimento da cana de açúcar. 
O encontro contou com a presença do re-
nomado consultor Antonio C. Gheller res-
saltando em sua palestra a importância da 
“Isoporização e Florescimento na cana de 
açúcar”. Já o professor José O. Machado 
Menten (Esalq) explanou a importância 

Camda e Bayer realizam atividade sobre cana
da doença “Ferrugem Alaranjada”. Outra 
palestra existente na ocasião foi com o dr. 
Mauricio Felipe A. Oliveira que falou sobre 
“Inovação no manejo de Cigarrinhas-das-
raízes: visando novos patamares de produ-
tividade e redução de custos da produção 
canavieira”. 
Finalizando o AGD Bayer\Camda Renan 
Diego apontou: “Queremos compartilhar ex-
periências e trocar informações aprimorando 
ainda mais os nossos relacionamentos”. O 
evento contou com a presença de gerente e 
técnicos das filiais Camda de Araçatuba, Lins, 
Penápolis, Andradina e Adamantina. Cerca 
de 70 pessoas participaram do encontro.

Palestra Caminhos da cana II acontece em Presidente Prudente

Negócios Treinamento
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O décimo sorteio da promoção Cooper Fes-
ta de Prêmios ocorreu no dia 4 de novembro 
na filial Camda de Coromandel.
A ação reuniu um grande número de pessoas 
- entre cooperados, convidados, colabora-
dores e imprensa - que acompanhou de 
perto todo o procedimento para a realiza-
ção do sorteio. Na ocasião, Gumercindo 
Fernandes da Silva (dir. secretário Camda) 
assim como toda a equipe de colaborado-
res da filial conduziram a cerimônia de a-
bertura do evento onde foi retirado o cu-
pom do décimo cooperado contemplado 
com a pick-up. Segundo a empresa Poly-
promo – auditora da campanha – ao todo 
foram 202.884 cupons gerados somente 
no mês de outubro (a maior quantidade 
até o momento de campanha).
“Neste sorteio reunimos a maior quanti-
dade de cupons desde que a campanha se 
iniciou. Isso significa que nossos coopera-
dos aderiram ao conceito desta ação pen-
sada exclusivamente para o benefício deste 
que nos levou a chegar ao jubileu de ouro 
da Camda. Toda diretoria agradece a confi-
ança”, pontuou Gumercindo.
Após a movimentação dos cupons, um asso-
ciado foi convidado a retirar o bilhete premi-
ado e o sorteado foi o cooperado Jorge Alves 

Conheça o ganhador do 10º sorteio Cooper Festa de Prêmios Camda 
Pereira, morador da cidade de Caiabu e as-
sociado pela filial de Adamantina.
“É com muita satisfação que realizamos 
mais um sorteio desta grandiosa promoção. 
Ainda existem mais dois carros para fina-

lizarmos esta campanha que já mostrou ser 
sucesso. Mais uma vez, deixamos nosso 
muito obrigado a todos os cooperados”, fi-
nalizou o secretário.
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 2 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 di-
reitos a cupons que estão relacionados a 
determinados valores e critérios explíci-
tos no regulamento da campanha.
Para participar, o cooperado interessado 
em concorrer aos prêmios da presente 
promoção, deverá realizar um cadastro 
prévio e único no hotsite da campanha 
promocional, através do site www.cam-
da.com.br, informando seus dados pes-
soais ou cadastrais (nome ou razão so-
cial, endereço, CPF/MF, RG ou CNPJ/MF, 
telefone, e-mail, cidade, Estado e CEP) e 
responder a pergunta da promoção “Qual 

Coo-perativa faz 50 anos em 2015?”.
Todos os meses ocorrerão sorteios e as apu-
rações dos contemplados serão realizadas 
na presença dos diretores e funcionários da 
Camda, com livre e gratuito acesso aos inte-
ressados em assistirem as referidas apurações.
Mais informações, acesse o regulamento 
disponível em nosso site e em nossas lojas. 
Cooper Festa de Prêmios: comemore e parti-
cipe. A festa é de todos nós!

Uma palestra foi realizada no restaurante 
Varanda do Golf em São José do Rio Preto 
através de uma parceria Camda e Bayer 
onde esteve presente 25 produtores de cana 
de grande representatividade na região. O 
evento contou com o apoio do RTV Luiz San-
tini e seu gerente Amilton Figueiredo onde 
o assunto tratado foi a “Nova proposta de 

Controle de cigarrinha na cana é tema de palestra
controle de cigarrinha em cana-de-açúcar” 
com uso do inseticida Curbix. “O evento  
foi um sucesso com 100% de presença dos 
convidados e de aquisição da tecnologia. A 
filial de Rio Preto agradece a presença de 
todos os cooperados e a Bayer pela parceria 
e reciprocidade”, finalizou Odirley Maioli, 
gerente da filial.

A Camda e a Dow realizaram no hotel HD 
em Assis um treinamento de todo o portfólio 
da empresa, onde o destaque mais impor-
tante foi sobre o herbicida Coact.
Participaram do evento as filiais de Assis, 
Londrina, Cambará e Ourinhos; a palestra 
foi comandada pelos eng. agron. José Paulo 
e Eduardo Maraccini (Dow).
Estiveram presentes os gerentes e os técnic-
os de todas as filiais envolvidas e também 
quem participou da atividade foi Adalberto 
Bozoli (Camda) que falou da grande parce-
ria entre a Camda e a Dow.

Treinamento ocorre em Assis
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Sabendo da importância de uma boa apli-
cação dos defensivos agrícolas, fertilizantes 
foliares e inseticidas na cultura da cana de 
açúcar a Camda – filial de Lençois Paulista 
em parceria com a TechFertil buscou o mais 
renomado professor para ocasião, Glauber-
to Moderno Costa (prof. “Moderno”) para a 
realização de um treinamento.
Diante dos custos dos insumos agrícolas foi 
abordado sobre a boa aplicação. “Quando 
bem feita, com o equipamento na veloci-
dade certa, com as pontas de aplicação cor-
retos, respeitando os horários, temperatura, 
umidade e checando os instrumentos do 
equipamento - como, por exemplo, manô-
metro, filtro, mangueiras etc - melhoramos 
muito a performance dos produtos e reduzi-
mos ao máximo os danos ao meio ambien-
te”, comentou Moderno.
“É primordial que seja usado todos os equi-
pamentos de proteção individual para evi-
tarmos contaminação, intoxicação e aciden-
tes com produtos químicos”, alertou.
A Camda tem disponível ao cooperado todos 
os itens necessários para segurança do trabalha-

Treinamento sobre aplicação ocorre em Lençóis Paulista

dor: roupa, máscara, luva, óculos, bota de bor-
racha, botina de segurança, kit para aplicação 
de defensivo agrícola com selo de qualidade.
“A cooperativa trabalha com adjuvantes de 
calda para aplicação de produtos agríco-
las onde sua função é preparar a água para 
receber os agrotóxicos e reduzir a deriva, 
melhorando a qualidade da aplicação”, co-
mentou Lucas Pauli, gerente da filial Camda.
“Esse evento foi realizado no centro agrícola 
do cooperado Adilson José Rosseto do con-
domínio Rio Claro. Muito bem organizado 
- com o apoio e participação do Juninho 
(que faz parte do grupo Rio Claro) no even-

to foi marcante a presença da maioria dos 
franqueados: nosso cooperado José Roberto 
Baptistella, Roberto Rodrigues Alves, repre-
sentantes do Grupo BPZ, Marcelo (PHD), 
Grupo Jo etc”, pontuou.
Todos participantes receberam certificados 
do curso de tecnologias de aplicação - ao 
todo 62 pessoas participaram da atividade.
“Meu agradecimento vai para todos os 
cooperados presentes da região de Lençóis 
Paulista, aos representantes da Techfertil em 
especial Reginaldo, aos colaboradores da 
Camda de Lençóis Paulista e ao nosso gestor 
regional Adalberto”, finalizou Lucas.

“Este prêmio demonstra que, praticando a 
autogestão, as cooperativas podem melho-
rar cada vez mais seu trabalho, criar felici-
dade para os associados e ajudar o Brasil 
a superar o momento difícil que vive”. Foi 
assim que o presidente do Sistema OCB, 
Márcio Lopes de Freitas, saudou as coopera-
tivas participantes e os convidados, durante 
a cerimônia de entrega do Prêmio Sescoop 
Excelência de Gestão (ciclo 2015/2016), 
realizada em Brasília. “As 32 cooperativas 
reconhecidas com o Prêmio representam o 
universo do cooperativismo brasileiro. Hoje, 
mais de mil cooperativas de todo o país já 
participam do Programa de Desenvolvimento 

Prêmio Sescoop Excelência de Gestão reconhece a Camda como destaque
da Gestão das Cooperativas (PDGC). E nossa 
expectativa é de que, em cinco anos, as mais 
de seis mil cooperativas do país tenham ade-
rido ao Programa”, concluiu Márcio Lopes de 
Freitas.
Desta maneira, Gumercindo Fernandes 
da Silva (dir. secretário Camda) e Antonio 
Avelino dos Santos (dir. financeiro e admi-
nistrativo Camda) participaram da cerimônia 
onde a cooperativa Camda recebeu a faixa 
Bronze se destacando no Prêmio Sescoop 
Excelência de Gestão.
Sobre o Prêmio
O Prêmio Sescoop Excelência de Gestão 
visa ao reconhecimento e ao incentivo das 

melhores práticas de gestão e governança 
de cooperativas participantes do PDGC. 
Este ano, 246 cooperativas se inscreveram. 
As cooperativas são reconhecidas nas faixas 
Ouro, Prata e Bronze. Também são escolhi-
dos um vencedor no Destaque Governança 
e outro no Destaque Melhoria Contínua. 
O Programa de Desenvolvimento da Gestão 
das Cooperativas segue o modelo de ex-
celência da gestão da Fundação Nacional 
da Qualidade. As cooperativas inscritas pas-
sam por uma sequência de avaliação e con-
sultoria para mapear pontos fortes e opor-
tunidades, criando processos de otimização 
e, muitas vezes, de reestruturação. 
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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
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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DEZEMBRO - 2015

11º sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: av. Marcelino Pires, nº 5.285 – Dourados/MS
Informações: (67) 3416.4900 – filial Dourados
Data: 4 às 17h30

Elaboração de Estudos de Outorga do Uso da Água
Local: Belo Horizonte/MG
Informações: cursos@ietec.com.br
Data: 1º

Introdução ao Gerenciamento Holístico
Local: Piracicaba/SP
Informações: oficinas@pecege.esalq.usp.br
Data: 4

XL Curso de Treinamento em Métodos de Diagnóstico e Controle de Brucelose e Tuberculose
Local: Jaboticabal/SP
Informações: contato@funep.org.br
Data: de 7 a 11

Workshop ISO 17025
Local: São Paulo/SP
Informações: fooddesign@fooddesign.com.br
Data: 17 e 18

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

10 -
11 -
12 -
12 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
19 -
19 -
20 -
20 -
20 -
21 -
21 -
21 -
21 -
22 -
22 -
22 -
22 -
22 -
23 -
25 -
25 -
25 -
26 -
27 -
28 -
28 -
29 -
29 -
30 -
30 -

NOME
CELIO ISALINO CARDOSO .......................
LUIZ FERNANDO MENIN .............................
JORGE LUIS DOS SANTOS ................................
FABIO MESQUITA MORCELI ..............
MARCIO ROBERTO BARBOSA ...........
CAIO CEZAR GIL DE OLIVEIRA ..............................
NICOLY ROSSI JACCOUD ..................................
FAGNER PERON .........................................
CILENE DA SILVA ................................................
ENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA ....................
MOISES DIONISIO ......................
MICHELE MARTINS BLINI ...................................
ANDRESSA ALDIVINA M PIRES ....................
ANGELA MARIA MARTINS .................................
LUCIANA MARQUES C ESPERANCA ............
THAYS CRISTINA B DA SILVA .............................
MARLI APARECIDA O DANTAS ..........................
ADRIANA RODRIGUES P HERRERA ...................
FABIO FRANKLIN T F DIAS ................
AGNES CRISTINE D VIANA .....................
ANTONIO GONCALVES ROSA ..................
VALENTIM GENTIL LONGARINI ...............
CARLOS ROBERTO DA CRUZ ...........................
TIAGO CRUZ DE FIGUEIREDO .....................
DOUGLAS DE OLIVEIRA .................................
LUIS WILLIAN DE SOUZA ...........................
EVERTON DE A MUCHAGATA .......................
KELLY CRISTINA DA SILVEIRA ............................
WASHINGTON ARLINDO SALEME ..................
LUIZ FELIPE BARBOSA TORRES ..................
RUBIA TAIS MENEGUETTI ..................................
CRISTIANO ZLATIC VARGAS ..........................
CARLOS ALBERTO DA SILVA ......
ROSANA BATISTA DE OLIVEIRA .............................
TAMIRIS DIAS DA SILVA .....................................
ELISANDRA M DE ANDRADE ............
MARCO ANTONIO TORREZAN ...................
ODAIR MARCOS FIORENTINI ............................
ANTONIO CARLOS BASSO ................................
JOSINEI CARVALHO ..................................
LUIS CANGIRAO ...........................................
SUELY APARECIDA P ALEGRETI ........
ANDREI CESAR BARBIERO ............................
ANIBAGIL JOSE MENDES .............................
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ................
FLAVIANO FERREIRA RAMALHO ............
PAULO ROBERTO NUNES DA CRUZ ...........
ANGELO NATALINO DALL A RUGONI .............
CLAUDIO APARECIDO GHEDINI ......................
CLAUDEMIR NATALINO FERRAREZI ...........
VALMIR G. DOS SANTOS ..................
VERA LUCIA MONTEIRO ALVES ..................
LAURA AGOSTINHO DA SILVA ................................
DANILO DE PAULO SANTANA ..............................
CRISTIANO LIRA BARBOSA ...............................
MATEUS FURTADO BACHEGA ..................
LIDIO RODRIGUES DE JESUS .............................
RAFAEL OLIVO ................................................

FILIAIS
ANDRADINA

LOGISTICA
LAVINIA

CAMPO GRANDE
SÃO J. DA BARRA

ASSIS
MATRIZ

ANDRADINA
MATRIZ

LOGISTICA
FÁBRICA ANDRADINA

MATRIZ
PENAPOLIS

MATRIZ
PENAPOLIS

FRUTAL
MATRIZ
MATRIZ

CAMPO GRANDE
LOGISTICA MS

ARAÇATUBA
ANDRADINA

LAVINIA
PRUDENTE

SANTA FÉ
OURINHOS

CAMBARÁ
FRUTAL

NAVIRAÍ
DOURADOS

MATRIZ
DRACENA

FÁBRICA ANDRADINA
ASSIS

MATRIZ
CAMPO GRANDE

PENAPOLIS
MATRIZ
MATRIZ

ANDRADINA
LOGISTICA

JUNQUEIROPOLIS
LOGISTICA
PENAPOLIS

LENÇÓIS PTA
LOGISTICA MS

LOGISTICA
MATRIZ
MATRIZ

PACAEMBU
CAMPO GRANDE

OURINHOS
JAU

ASSIS
MATRIZ

ARAÇATUBA
MATRIZ

SANTA FÉ

- ANIVERSARIANTES -
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Conta de luz, gás, gasolina, cebola, carne. Os preços estão em alta, e a inflação acumulada em 12 meses tem rondado perto de 10%. Nesse 
cenário, como fazer para esticar o salário até o fim do mês e, quem sabe, conseguir guardar um pouco para o futuro?
Veja abaixo 12 dicas para reorganizar o orçamento da família e sobreviver à crise.
1) Exterminar as dívidas
Dívidas têm juros, um custo alto e que cresce rápido. Por isso, quem está endividado deve resolver isso em primeiro lugar. A recomendação é 
não fazer nada antes de cuidar das dívidas: não se investe dinheiro, não se fazem novas dívidas. 
2) Acabar com o tabu e ter conversas francas
Para quem não vive sozinho, como casais e famílias, é preciso conversar sobre o orçamento familiar de forma aberta e transparente, sem manter 
segredos. É importante ter transparência e lutar juntos pelos objetivos.
3) Eleger um líder e envolver todos
Num casal ou entre pais e filhos, em geral, um é mais organizado. É possível eleger essa pessoa como líder do orçamento na casa. Assim todos 
os membros da família devem ter disciplina para guardar e lhe entregar as notas fiscais, os canhotos de gastos e assim por diante.
4) Definir objetivos e prioridades
É preciso que a pessoa, o casal ou a família definam quais são seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso ajuda a unir as pessoas em 
busca de objetivos comuns e motivá-las. Decidir o que é prioridade ajuda a manter o foco e evitar desperdícios.
5) Fazer escolhas
A vida financeira envolve escolhas e renúncias, É quase impossível uma pessoa ter tudo o que deseja, por uma questão de dinheiro e de tempo 
também. A partir do momento em que os objetivos e prioridades estão claros, é possível definir do que se pode abrir mão.
6) Revisar contratos
Antes de contratar um serviço, o consumidor, em geral, faz uma pesquisa para ver qual o melhor custo-benefício para seu caso, mas depois ele 
esquece que tipo de serviço foi contratado. Portanto, de tempos em tempos é preciso rever esses contratos. 
7) Mudar hábitos de consumo
Nos últimos anos, o brasileiro assumiu péssimos hábitos de consumo, com compras impulsivas, sem fazer contas, como um consumidor 
imaturo e deslumbrado. É hora de mudar e sempre se perguntar se realmente aquilo é necessário, não tomar decisões de compra dentro de um 
estabelecimento comercial, domar nosso impulso consumista, raciocinar criticamente antes de tirar o cartão do bolso.
8) Colocar as despesas na ponta do lápis
Antes de decidir onde cortar, é preciso saber para onde o dinheiro está indo. É importante colocar tudo no papel, literalmente, para conseguir 
enxergar e raciocinar melhor. Os controles financeiros podem ser feitos uma vez por mês, quando cai o salário, por exemplo. Já o controle de 
gastos deve ser feito diariamente, anotando as despesas no dia, e consolidando quando chega o salário.
9) Classificar as despesas
Os especialistas recomendam classificar as despesas em diferentes categorias. Os nomes variam, mas a ideia geral é a mesma.
 - Básico ou necessidades: são custos fixos de sobrevivência nos quais não dá para mexer. Exemplos: moradia, alimentação, escola, plano de 
saúde, remédios.
 - Conforto: são gastos importantes para a qualidade de vida, mas podem ser reduzidos ou suspensos se necessário. Por exemplo, uma família 
com dois carros pode ficar com um só ou nenhum e usar transporte público. 
 - Luxo ou supérfluo: são custos esporádicos, em geral coisas que dão um pouco de prazer na vida. Exemplos: comprar roupas ou livros, ir ao 
cinema, jantar fora. 
 - Desperdício: pode ser cortado sem nenhum impacto na qualidade de vida. Por exemplo: matrícula na academia para quem não usa ou TV a 
cabo com vários canais para quem só vê TV aberta.
10) Não comprometer demais o salário
Recomenda comprometer, no máximo, metade da renda líquida familiar com os custos básicos de sobrevivência. Outros 30% podem ser 
destinados a custos esporádicos, de lazer, e 20% devem ser poupados. 
11) Avaliar o desempenho e estipular metas
Ao final de cada mês, é importante analisar o que aconteceu, sendo assim a meta tem que ser factível, se não, gera frustração.
12) Revisar o orçamento
De tempos em tempos, é importante fazer uma revisão dos gastos. Se estiver tudo bem, o ideal é fazer uma revisão pelo menos uma vez por 
ano; se não estiver tudo bem, é preciso revisar imediatamente; depois que as contas entrarem nos eixos, vale dar uma olhada a cada três meses, 
depois espaçar para seis meses, e assim por diante.
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_Nossa Gente

Cooperado 

Mauro Frazilli é natural do município de Val-
paraíso, Estado de São Paulo; nascido em 10 
de novembro de 1942.
Seus pais – Vicente Frazilli e Emilia Marinelli 
Frazilli – sempre se preocuparam com o futuro 
dos filhos e diante disso, o incentivo aos estu-
dos era constante.
“Sou formado em magistério, Técnico em Con-
tabilidade e Administrador de Empresas pela 
Faculdade de Administração de Araçatuba - 
turma de 1976. Trabalhei como vendedor, fui 
bancário, diretor da Usina Univalem no iní-
cio das atividades (primeira e segunda gestão. 

Posteriormente, diretor da Coopervale no setor 
agrícola da Usina Univalem por 14 anos. 
Sócio-fundador e fui diretor da AFCOP (Asso-
ciação dos Fornecedores de Cana da Região 
Oeste Paulista) por cerca de 20 anos, diretor 
Vogal do Sindicato das Cooperativas do Brasil 
por 3 mandatos, diretor da FEPLANA (Federa-
ção dos Plantadores de Cana) por 3 mandatos 
em Brasília; vereador na cidade de Valparaiso 
por 4 mandatos (18 anos) e participei do Con-
selho Fiscal da Siccob Central por 5 mandatos 
em São Paulo e Ribeirão Preto”, descreveu.
Diante deste vasto currículo, sua história com 
a Camda teve início no ano de 1982 com a 
fundação da Usina Univalem, através de visitas 
de Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior (a-
tual diretor superintendente Camda). “Sempre 
muito prestativo, recebi a visita de Waldomiro 
para apresentar a Camda. Me tornei coopera-
do numa compra em conjunto de adubo entre 
os acionistas da Usina Univalem”, recordou 
(isso foi em 25 de fevereiro – sua matrícula é 
de nº 3.923).
Desta maneira, no agronegócio trabalhava 
como fornecedor de cana de açúcar, pecuária 
leiteira e de corte e até hoje ainda fornece cana 

O cooperado Mauro Frazilli e sua esposa, Maria de Jesus, tem 3 filhos:  Suise, Lúcio e Lélio

para as Usinas Branco Peres, Raizen e Renuka 
do Brasil, além de pecuária de corte em São 
Paulo e no Mato Grosso do Sul.
Atualmente, Mauro é diretor Administrativo 
da Coopcred (Cooperativa de Crédito dos 
Fornecedores de Cana e Agropecuaristas da 
Região Oeste Paulista), secretário Administra-
tivo do Sindicato Rural de Valparaiso e con-
selheiro Administrativo da Siccob Central em 
Ribeirão Preto.
“Nunca fiz nada sem a Camda e sempre pro-
curo direcionar grande parte de minhas com-
pras para o canavial e pecuária para nossa 
cooperativa. A Camda é uma cooperativa que 
sempre esteve ao lado do cooperado na situa-
ção que ele estiver, muita transparência, ori-
entação e solidez financeira. Conheço e par-
ticipo desta cooperativa desde os tempos de 
Mario Matsuda”, pontuou. 
“No estágio de vida atual que vivemos, não dá 
para fazer nada sem o apoio de uma coopera-
tiva do porte e valor da nossa Camda, onde se o 
produtor não correr com seus negócios ela chega 
primeira para lhe ajudar”, finalizou.
Nós do informativo Camda agradecemos sua 
parceria, Mauro Frazilli.

Sempre prestigiando
nossa gente

Maria das Graças Moura Lima nasceu em 16 
de junho no município de Cedro, Estado do 
Ceará. Ao completar 9 anos, mudou-se para a 
cidade de Pirapozinho, Estado de São Paulo, 
juntamente com seus familiares, em busca de 
qualidade de vida.
“Na vida sempre precisamos lutar e buscar o 
crescimento”, comentou.
Neste período, buscava uma colocação profis-
sional. “Trabalhei em um convento de freiras 
com um grupo de jovens na limpeza; posteri-
ormente como pagem em uma creche e tam-
bém como diarista”, recorda.
Após 2 anos, outra mudança: o local escolhido 
foi Itapecerica da Serra, onde Maria das Gra-
ças se casou e teve 4 filhos. 
No ano de 1993 – após se separar – procurou 
uma outra cidade para dar continuidade em sua 
jornada e o local escolhido foi Junqueirópolis. 
Inicialmente, prestou serviços como doméstica 
e também cuidadora de idodos até que soube 
de uma vaga de emprego como auxiliar de 
limpeza na Camda. “Na época, o gerente da 
filial – Sergio Caldato – me convidou para tra-

Funcionário 

balhar na unidade de Junqueiropolis. Fiquei 
um período em experiência onde prestava ser-
viços tanto na Camda quanto na Cocrealpa - 
pois o banco era no mesmo prédio”, citou.
Desta forma, no dia 11 de outubro de 2001 
Maria das Graças passou a fazer parte do 
quadro de colaboradores da Camda, como 
auxiliar de serviços gerais e permanece até os 
dias de hoje.
Neste ano, esta dedicada funcionária comple-
tou 14 anos de serviços prestados à Camda.
“A Camda é uma empresa muito responsável, 
que me dá muita segurança e é administrada 
por pessoas competentes e humanas na qual 
tive o prazer de conhecê-las há pouco tem-
po em uma festa extraordinária realizada em 
Cornélio Procópio. Me sinto realizada e muito 
feliz por trabalhar nessa empresa onde estou 
rodeada de amigos sinceros que me dão ânimo 
e força para lutar cada vez mais. Hoje estou 
cursando o 3º ano de pedagogia na faculdade 
de Junqueirópolis e só tenho a agradecer por 
todas as oportunidades que me propuseram”, 
finalizou.

A colaboradora Maria das Graças Moura Lima completou 14 anos de serviços prestados à Camda


