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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) 3281-6006 - 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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A Camda comemora 51 anos de fundação 
no próximo dia 4 de abril. Cumprindo sua 
missão de ser âncora para os produtores, cru-
zou muitas outras crises amparando seu coo-
perado. Aliás, sua fundação se deu no esforço 
conjunto em busca de melhores condições 
na comercialização do café. Depois de cada 
década, foram surgindo alternativas: milho, 
gado, profissionalização da cooperativa, 
qualidade nos produtos e serviços e em cada 
um desses avanços a Camda esteve à frente, 
balizando os preços dos produtos, propor-
cionando desenvolvimento tecnológico, ga-
rantindo renda e desenvolvimento social.
Fundação 
A finalidade de constituir uma cooperativa sur-
giu inicialmente de um produtor rural - Mário 
Matsuda. Este nasceu na cidade de Araçatuba 
e desde jovem, começou a bata-lhar para con-
seguir um futuro promissor. No ano de 1958, 
depois de transitar por algumas cidades, seus 
pais Chujiro Matsuda e Toshe Matsuda muda-
ram-se para o município de Adamantina. 
E neste local Mário continuou a empreitada 
em busca de trabalho e progresso. Seus fa-
miliares, na época, também cultivavam o 
café e por estarem em uma cidade do interi-
or, dificuldades e dúvidas apareceram: valor 
elevado na compra do produto, qual a me-
lhor época para a venda, altas taxas cobra-
das por cooperativas distintas entre outros. 
Insatisfeito ante desta realidade surgiu o 
conceito de fundar uma cooperativa, no ano 
de 1964. Em um bar, na avenida Rio Branco, 
Mário se reuniu com outras 11 pessoas e dis-
cutiram sobre organizar uma sociedade coo-
perativa para terem preço melhor na venda 
do café e na compra de insumos em geral. 
Formalizada a constituição pela Ata lavrada 
em 4 de abril de 1965 começou a existir, 

4 de abril: Camda comemora 51 anos de fundação
então, a Cooperativa Agrícola Mista de Ada-
mantina – Camda, formada na época por a-
penas 23 associados, com um capital inicial 
no valor de Cr$ 22 mil.
O objetivo era fortalecer a comercialização 
da produção, aquisição de insumos, mudas, 
sementes e outros produtos necessários para 
o plantio e a colheita. Outra finalidade desta 
união era fundar uma representação firme e 
coesa aos órgãos governamentais da época, 
sendo que a importante tarefa consistia em ser 
uma espécie de indicador da rota a adotar, o 
divulgador da mais moderna tecnologia e cria-
dor de processos para o manuseio da terra.
Mário Matsuda, Amador de Oliveira Ramos, 
Benjamim de Amorim Ramos, Francisco 
Cavacini, Geraldo Fernandes da Silva, João 
Miguel, José Maria da Silva, Octavio de 
Oliveira Ramos, João Pereira da Silva, Tada-
toshi Matsuda e Takeshi Matsuda foram os 
fundadores da Camda. 
Outras pessoas associaram-se de imediato, 
perfazendo 23 associados fundadores; são 
eles: Arvino Pereira da Silva, Akira Haga, 
Aureliano Fonseca, Chujiro Matsuda, Caio 
Minoru Haga, José Marcelino Filho, José 
Miguel, Mario Miguel, Silvio Miguel, Shigue-
nobu Okita, Tadashi Matsuda e Tsuneo Okita.
Crescimento e consolidação
Ao longo desses 51 anos, a cooperativa 
Camda apresentou um crescimento cons-
tante e seguro. Atualmente a diretoria está 
composta por Osvaldo Kunio Matsuda, 
presidente; Waldomiro Teixeira de Carva-
lho Jr., superintendente e Gumercindo Fer-
nandes da Silva, secretário. No quadro de 
funcionários existem 727 profissionais de 
diversas áreas atuando sempre no atendi-
mento constante ao cooperado. A coopera-
tiva Camda, atualmente, abrange – através 

de suas filiais – cinco Estados brasileiros: 
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rias, Goiás e Paraná. No município de A-
damantina (SP) fica situada a matriz (centro 
administrativo e loja), central de logística, 
fazenda experimental, viveiro de mudas e 
laboratório de análises. As outras unidades 
estão nas cidades de Andradina (loja, silo e 
fábrica de suplemento mineral), Aquidauana, 
Araçatuba, Assis, Bataguassu, Campo Grande, 
Cambará, Coromandel, Coxim, Dourados, 
Dracena, Frutal, Iturama, Jaú, Junqueirópolis, 
Lavínia (silo e fábrica de ração), Lençois Pau-
lista, Lins, Londrina, Macatuba, Naviraí, Nova 
Andradina, Ourinhos, Pacaembu, Paranaíba, 
Penápolis, Presidente Prudente, Quirinópo-
lis, Ribas do Rio Pardo, Santa Fé do Sul, São 
Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, Três 
Lagoas e Tupaciguara.  
“A união de forças que se fez presente nos 
permite registrar mais uma vitória. Graças à 
confiança e sintonia entre cooperados e coo-
perativa conseguimos chegar aos 51 anos 
fortes. Buscamos o crescimento cada vez 
maior da Camda”, disse Osvaldo Kunio Mat-
suda, diretor presidente da Camda.

História iniciada em 1965 começou por um grupo de 11 produtores

Número de cooperados *

* Números relativos ao final de cada ano

1996 - 5.157
2002 - 6.758
2004 - 10.003
2011 - 12.222
2013 - 14.411
2015 - 17.263

1965 - 30
1969 - 158
1972 - 625
1975 - 1.978
1982 - 2.603
1984 - 3.377
1987 - 4.926
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USDA projeta aumento no estoque de soja dos EUA
Os estoques finais de soja norte-americanos 
serão de 12,52 milhões de toneladas na safra 
2015/16, de acordo com o novo boletim de 
oferta e demanda do USDA (Departamen-
to de Agricultura dos Estados Unidos). O 
relatório divulgado ficou dentro das expec-
tativas do mercado, que estavam entre 11,97 
milhões e 13,09 milhões de toneladas. 
A mudança na projeção do órgão oficial não 
trouxe alterações muito expressivas, con-
forme já era esperado por analistas e consul-
tores de mercado. A projeção anterior dos 
estoques finais dos EUA estavam em 12,25 
milhões de toneladas em janeiro de 2016. 
Houve uma redução na estimativa de es-
magamento da oleaginosa nos Estados Uni-
dos – de 51,17 milhões de toneladas no mês 
passado para 50,89 milhões de toneladas 
nessa parcial. A projeção de vendas externas 
permaneceram em 45,99 milhões. 

tmffertilizantes

A demanda por etanol no Brasil, que dis-
parou 20 por cento em 2015, não deve ter 
mais qualquer ganho este ano e pode cair 
com os preços mais altos e a crise econômi-
ca atingindo as vendas, aumentando a pos-
sibilidade de mais exportações de açúcar, de 
acordo com especialistas.
A vantagem dos preços do combustível ante 
a gasolina pode também evaporar em vários 
Estados do Brasil, uma vez que os valores 
não devem cair tanto quanto no ano pas-
sado, quando a colheita da cana estava em 
pleno andamento.
A demanda doméstica por etanol é um fator 
essencial para a quantidade de açúcar que 
o país exportará, já que ambos os produtos 
competem pela cana, e o uso da capaci-
dade das usinas é parcialmente baseado em 
condições de mercado.
“Mantido o cenário do jeito que está, temos 
uma perda de competitividade do (etanol) 
hidratado, porque as usinas têm mais caixa 
e o açúcar subiu, levando o etanol junto”, 
disse o analista de açúcar e etanol da Agro-
consult, Fabio Meneghin.
A empresa projeta que a parcela de mercado 
do etanol hidratado, que é usado pela frota 
flex do país em vez da gasolina, caíra para 
28 por cento em 2016, ante 30 por cento 
em 2015, o equivalente a uma queda de 600 
milhões de litros.
O presidente da consultoria Datagro, Plinio 
Nastari, também espera muito menos 
pressão nos preços do etanol no pico da sa-
fra de cana. Ele disse que as usinas fizeram 
bons acordos de hedge de seu açúcar com 

Demanda por etanol no Brasil em 2016 deve cair com aumento dos preços

boas cotações e que não precisam vender o 
biocombustível para obter dinheiro rapida-
mente, como visto no ano passado.
“No início da safra normalmente o preço cai, 
pelo acúmulo de oferta. Na safra passada esse 
piso foi de R$ 1,15 por litro para os produ-
tores, sem impostos. A estimativa para 2016 
está entre R$ 1,5 e R$ 1,55”, disse Nastari.
Os preços da gasolina no Brasil - estabeleci-
dos pelo governo - estão atualmente acima 
dos níveis internacionais e provavelmente 
devem continuar dessa maneira, com o go-
verno tentando restaurar o fluxo de caixa da 

altamente endividada Petrobras.
A Datagro também projeta uma queda de 
3 por cento no consumo combinado de 
gasolina e etanol este ano, devido à severa 
recessão econômica, que eliminaria o con-
sumo de 1,6 bilhão de litros em gasolina 
equivalente.
Uma recente mudança de impostos em al-
guns Estados do Nordeste, favorecendo o 
etanol em relação à gasolina, deve aumen-
tar os volumes na região, mas especialistas 
dizem que é improvável que isso impulsione 
muito o consumo.

filomedios
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Vendas de vacina antirrábica fecham 2015 com aumento de 12% em MG
O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) 
registrou em 2015 a venda pelos estabeleci-
mentos especializados de 14,4 milhões de 
doses de vacina antirrábica, volume 12% 
maior que o registrado em 2014, quando 
foram vendidas 12,7 milhões de doses.  A 
vacina é utilizada para imunizar bovinos, 
equinos, caprinos e suínos, entre outros 
animais que compõem o plantel pecuário 
do estado, contra a raiva transmitida pelo 
ataque do morcego hematófago Desmodus 
rotundus.
“Esse aumento demonstra que os criadores 
mineiros estão cada vez mais atentos para a 
importância de se vacinar os rebanhos, pois 
os animais atacados geralmente morrem, 
com prejuízo para os produtores”, argu-
menta o gerente de Defesa Animal do Insti-
tuto, Bruno Rocha Melo.  Para informar aos 
produtores sobre as formas de prevenção e 

incentivar a vacinação dos animais  o  IMA 
promove palestras e seminários e distribui 
material informativo para os criadores.
Controle
Além do estímulo à vacinação, o Instituto 
realiza ao longo do ano vistorias em abrigos 
onde podem haver colônias de morcegos 
como cavernas e  ocos de árvores. Nesses 
locais é feito o controle populacional des-
ses animais que, após a captura, recebem a 
aplicação de uma camada de pasta vampiri-
cida.  Após receberem a pasta os morcegos 
são soltos e, retornando às colônias, outros 
morcegos terão contato com a pasta, que 
leva esses animais à morte por hemorragia.
O fiscal assistente agropecuário do IMA e 
coordenador do Programa Nacional de Con-
trole da Raiva dos Herbívoros (PNCRH) em 
Minas Gerais, Jomar Otávio Zatti Pereira, ex-
plica que esse método faz um controle po-

pulacional num raio de até um  quilômetro 
do abrigo dos animais. “Para cada morcego 
aplicado com a pasta, estima-se que de 10 
a 20 venham a morrer”,  informa. Em 2015 
servidores do IMA em diversas regiões do 
estado fizeram a captura de 1.667 morcegos 
hematófagos em 639 abrigos vistoriados.
Jomar Pereira ressalta que é importante que 
os produtores informem ao IMA sempre que 
ocorrer a morte de animal com suspeita de 
raiva. “Os profissionais do Instituto farão 
a coleta de material encefálico do animal 
morto para análise laboratorial e, se confir-
mada a doença, farão uma vistoria preven-
tiva na propriedade”.  No caso do ataque a 
humanos, a pessoa que teve contato com o 
morcego ou com animal doente com sus-
peita de raiva deve procurar um hospital ou 
posto de saúde para tomar as vacinas curati-
vas contra a raiva.

sjp
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Um estudo publicado recentemente pela 
revista Science revela que o processo de 
polinização, no qual as abelhas e outros 
insetos atuam como agentes, é responsável 
por cerca de 24% do déficit de produtivi-
dade agrícola observado em pequenas pro-
priedades rurais (até dois hectares). Fatores 
associados à irrigação, nutrientes e técnicas 
de cultivo também foram listados no levan-
tamento e respondem pelos demais 76% do 
déficit nas áreas monitoradas.
Pesquisadores de 18 países, incluindo o Bra-
sil, participaram da iniciativa, financiada 
pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente 
(GEF) da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO).
Durante cinco anos (2010-2014), os es-
pecialistas monitoraram 334 propriedades 

Estudo mostra a importância dos polinizadores na produtividade agrícola

pequenas e grandes de doze países da Áfri-
ca, Ásia e América do Sul. Eles observaram 
o número de agentes polinizadores, a bio-
diversidade e o rendimento de 33 cultivos 
(maçã, pepino, caju, café, feijão, algodão e 
canola, entre outros). Uma mesma dinâmica 
foi identificada em todas as nações que par-
ticiparam do levantamento: o rendimento 
agrícola cresce de acordo com a densidade 
de polinizadores. Esse resultado mostrou 
que populações reduzidas de abelhas e ou-
tros insetos poderiam ser parcialmente res-
ponsáveis pela queda de produtividade.
“O trabalho mostra o impacto positivo po-
tencial na produção agrícola resultante do 
aumento de polinizadores nas culturas”, 
explica Breno Freitas, da UFC, pesquisador 
responsável pelos dados da cultura do caju. 

“Percebemos também que, em propriedades 
pequenas, a redução do déficit de poliniza-
dores com aumento na produtividade pode 
ser alcançada apenas com o aumento da 
quantidade de polinizadores visitando as 
flores. Já nas grandes propriedades, além 
disso, é necessário ainda aumentar a diversi-
dade de espécies de polinizadores nos culti-
vos”, explica o pesquisador.
“Uma das principais contribuições desse es-
tudo é a constatação de que é possível con-
ciliar agricultura com conservação da bio-
diversidade e ter como resultado o aumento 
da produtividade agrícola.  Nessa relação os 
dois lados saem ganhando. O estudo tam-
bém abre uma janela de oportunidade de 
mudança para o novo paradigma da sus-
tentabilidade, por meio da intensificação 
ecológica da agricultura”, explica Blandina 
Viana, da UFBA, pesquisadora responsável 
pela cultura da maçã.
Neste contexto, os especialistas destacam 
o conceito de intensificação ecológica, ou 
seja, adotar medidas para promover a bio-
diversidade na agricultura com o intuito de 
oferecer melhores condições aos poliniza-
dores, como por exemplo, a construção de 
cercas-vivas, a redução do uso de pesticidas 
e a recuperação das matas nativas próximas 
aos cultivos.

1wallpaper

Ministério defende aumento da irrigação para enfrentamento da crise hídrica
O coordenador-geral de Irrigação e Estra-
tégias contra a Seca do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
Demétrios Christofidis, defendeu o aumento 
das áreas irrigadas no Brasil como forma de 
enfrentar a crise hídrica na agropecuária.
Christofidis participou de uma audiência na 
Comissão Especial da Câmara dos Deputa-
dos destinada a debater os efeitos da escas-
sez de água no país e propor medidas que 
minimizem os impactos.
O Brasil tem potencial de 30 a 45 milhões de 
hectares de áreas irrigáveis, mas atualmente 
apenas 6,5 milhões de hectares são efetiva-
mente irrigados, informou o coordenador.
Atlas da água
Para mitigar os impactos da seca, o Mapa 
defende a ampliação das áreas e o aper-
feiçoamento dos perímetros que já estão 
sob irrigação. Christofidis afirmou que, em 
parceria com a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) e com a Agência Nacional de Águas 
(ANA), o ministério está desenvolvendo o 
Atlas da Água, que vai mapear detalhada-
mente a situação.
“A partir desse atlas, poderemos, com peque-

na inflexão nos cuidados com as áreas irriga-
das, seja por expansão, seja por melhoramen-
to, modificar nossa capacidade produtiva”, 
disse o coordenador aos parlamentares.
O Mapa trabalha em três linhas de ação para 
enfrentamento da crise hídrica. A primeira 
é melhorar o funcionamento das áreas já ir-

rigadas, aperfeiçoando práticas e instalando 
unidades demonstrativas. Em segundo lugar, 
está a implantação de infraestrutura hídrica, 
de energia e de estradas de modo a agilizar 
a outorga para irrigação. Por fim, vai estudar 
e planejar as áreas irrigáveis, com intuito de 
identificar áreas com aptidão.

fontecomunicacao
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Cooperado 

Alfeu Benez Filho - natural de Valparaíso, 
Estado de São Paulo - nasceu no dia 3 de 
setembro de 1957.
Seus pais – Alfeu Benez e Maria Ferraresi 
Benez – lidavam com o agronegócio e des-
ta maneira esta atividade sempre esteve em 
contato com Alfeu desde criança.
Sendo assim, permaneceram no referido 
município até 1968, quando então houve a 
mudança para a cidade de Araçatuba – local 
onde reside até hoje.

“Meus pais tinham a preocupação dos filhos 
estudarem em escolas mais reconhecidas, 
tanto que vim antes para Araçatuba no inter-
nato do colégio Salesiano”, comentou.
Naquela época seu pai - que já tinha tra-
balhado com café e pecuária em sociedade 
com seus irmãos - voltou-se para pecuária 
que era a aptidão natural da terra que her-
dou, na beira do rio Feio, quando da dis-
solução daquela sociedade.
“Meu pai sempre foi muito cauteloso, 
por isso diminuiu mas não abandonou a 
pecuária quando iniciou o cultivo da cana-
de-açúcar nos idos de 1978, sendo, então, 
um dos pioneiros na região. O mesmo fato 
ocorreu em 2006, quando aderiu ao plantio 
de seringueira, diminuindo a área de cana, 
mas que ainda é a nossa principal ativi-
dade”, pontuou.
Nesta vida ligada ao agronegócio desde 
então, começou também a parceria com a 
Camda, através de um convite realizado ao 
pai de Alfeu.

O cooperado Alfeu Benez Filho é casado com Silvia e tem dois filhos: Alfeu Benez Neto e Bruno Benez.

 “Somos cooperados da Camda desde a é-
poca de nosso início na cana, ou seja  prati-
camente desde os primórdios da cooperativa. 
Nossa propriedade fica no município de 
Flórida Paulista vizinho de Adamantina - área 
pioneira da atuação dos agentes da Camda.”
Atualmente, Alfeu administra, em nome da mãe 
e irmãos, a fazenda São José em Flórida Paulista.
“A Camda foi incomparável e fundamental 
no apoio dado no início da cana, cultura 
em que éramos completamente leigos e na 
época, me lembro, até o Waldomiro - hoje 
diretor - nos visitava trazendo orientações 
básicas do cultivo”, disse.
“Como toda empresa bem administrada e 
que bem atende seus clientes, vi a Camda 
se expandir e evoluir para o melhor aten-
dimento de seus cooperados. Sinto-me em 
família quando adentro o recinto da coope-
rativa”, finalizou.
Nós do informativo Camda agradecemos 
a vocês, Alfeu, por participar desta grande 
família Camda.

Tiago Campo Garcia Parra nasceu em 3 de 
fevereiro de 1978, no município de Ada-
mantina, Estado de São Paulo.
Nesta mesma cidade realizou seus estudos 
fundamentais assim como sua graduação 
em Direito. “Na faculdade, inclusive, foi 
onde tive meu primeiro emprego. Comecei 
a atuar como estagiário na área administra-
tiva para custear meus estudos”, recorda.
Com isso, por 3 anos, exerceu esta atividade 
concomitante à dedicação que dispensou 
para concluir um curso superior.
Posteriormente, deu início a batalha por 
uma colocação no mercado de trabalho 
e foi neste instante que sua história com a 
Camda teve início.
“Existia na época uma vaga como auxiliar 
de auditoria na cooperativa e fui indicado 
para a função. Após uma entrevista e testes, 
ingressei na Camda”, comentou – isso ocor-
reu em 7 de janeiro de 2002.
Esta função foi exercida até o final do ano 
de 2006 e com a necessidade de expandir 

Funcionário 

as fiscalizações na cooperativa, no início do 
ano de 2007 estruturaram outra equipe de 
auditoria para fazer visitas às filiais. A par-
tir daí, Tiago passou a ser o responsável por 
esta turma, onde permaneceu até fevereiro 
de 2015. “Em março do mesmo ano, após 
uma reestruturação da Camda, comecei a 
coordenar todas as atividades desenvolvidas 
no setor de maneira direta.” 
Neste cargo, tem como responsabilidade 
coordenar e distribuir as atividades a serem 
desenvolvidas por cada membro do setor e 
fazer visitas periódicas em todas as unidades 
da cooperativa para realizar fiscalização dos 
procedimentos internos.
Este dedicado funcionário completou neste 
ano 14 anos de serviços prestados à Camda.
“Esta é uma empresa sólida do ponto de vis-
ta administrativo e comercial, que procura 
estar sempre inovando no segmento agro-
pecuário, com um planejamento ousado 
direcionado para o futuro e com objetivos 
claros daquilo que pretende realizar. Eu par-

O colaborador Tiago Parra – casado com Lilian – completou 14 anos de Camda

ticularmente, só tenho a agradecer a direção 
da empresa, pela oportunidade concedida 
e pela confiança que depositaram no meu 
trabalho, uma vez que tenho total liberdade 
para realizar esta atividade de fiscalização 
na empresa - trabalho este, que acredito ser 
de extrema importância para a política orga-
nizacional de qualquer empresa, na  iden-
tificação dos riscos e falhas de controles de 
seus trabalhos”, finalizou.

Gerusa Moraes Stigliano de Oliveira é natural de 
São Paulo, capital; nascida em 10 de novembro 
de 1978.
Desde criança era extremamente dedicada aos 

estudos e seus pais a incentivavam para tal prática. “Na 
minha época o ensino municipal era muito bom e o respeito 
entre aluno e professor ainda existia”, recordou.
Sempre cultivando efetuar sua graduação em uma faculdade 
pública, após um ano de curso preparatório e junto ao esfor-
ço dos pais, no ano de 1997 passou no curso de agronomia 
na Unesp em Jaboticabal assim como para enfermagem na 
USP de Campinas. 
“Na ocasião, a condição financeira assim como a distância 

da família pesou em minha decisão e diante disso, optei pela 
agronomia”, pontuou.
Neste período, a Camda buscava cada vez mais profissionais 
da área para agregar ao grupo de colaboradores e por inter-
médio de uma solicitação à Unesp, abriu aos interessados 
recém-formados em agronomia a possibilidade de uma en-
trevista na cooperativa. 
“Logo senti que esta seria uma maneira de ingressar no mer-
cado de trabalho e mandei meu currículo para análise. Fiz 
uma prova assim como uma entrevista na matriz da Camda. 
Fiquei muito empolgada e meus pais me levaram para Ada-
mantina. Tinham várias pessoas concorrendo à vaga e uma 
semana depois, ligaram em casa dizendo que havia passado 
nas entrevistas e seria contratada”, relembrou.
Gerusa se recorda que na época esta contratação fez parte 
de um projeto pioneiro na Camda, pois foram 13 agrônomas 
contratadas para atender os cooperados internamente nas 
filiais. “Participei de uma reunião onde soube que prestaria 
serviços para filial de Dracena”, disse – isso ocorreu em 1º 
fevereiro de 2002.
Ficou na unidade até abril de 2009 quando devido mudanças 
e reestruturação da filial, ocorreu a transferência para cidade 
de Presidente Prudente. “Novos amigos, novos cooperados 
pra atender, um novo desafio, mas de um crescimento imen-
so tanto profissional quanto pessoal”, falou.
Nesta função, Gerusa realiza atendimento e venda ao coope-
rado, assinatura de receituário agronômico, orientação 
agronômica, pedido de defensivos agrícolas e adubos, orga-
nização da loja e visitas nas propriedades dos cooperados.
Em 2016 esta dedicada colaboradora completou 14 anos de 
serviços prestados à Camda.
“Agradeço à diretoria da Camda, em especial ao Waldomiro, 
por acreditar na minha capacidade e no meu trabalho. Me or-
gulho disso, de fazer parte da história da cooperativa e espero 
poder contribuir e participar da história da Camda por mais 
50 anos. Cada ano que passa a cooperativa se profissionaliza 
e se estrutura para melhor atender seus cooperados, não se 
esquecendo do crescimento profissional e pessoal dos seus 
funcionários”, finalizou.

Nossa Gente

A colaboradora Gerusa Moraes Stigliano de Oliveira – casada com 
Cleber (tendo os filhos Rafaella e Igor e a enteada Isabela) – comple-
tou 14 anos de Camda

Gerusa Moraes Stigliano de Oliveira 

www.camda.com.br
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Ocorreu na matriz da Camda uma ação em 
parceria com a Texaco destinada à saúde 
e bem estar dos cooperados e funcionários 
da Camda. Na ocasião, cerca de 90 pessoas 
puderam realizar testes de acuidade visual, 
pressão arterial, glicemia e uma avaliação 
clínica geral.
“O objetivo é estreitar ainda  mais o rela-
cionamento junto a cooperativa Camda, 
proporcionando, através de nossos produ-
tos, longa durabilidade dos  equipamentos, 

Carreta Ursa realiza ação na matriz da Camda
oferecendo soluções completas para o ma-
quinário agrícola e contribuindo, dessa for-
ma, para os resultados de sua colheita.  No 
entanto, entendemos que não basta assegu-
rar a saúde e integridade dos equipamentos. 
É fundamental garantir também o bem-estar 
e a qualidade de vida de seus cooperados”, 
disseram os organizadores.
Projeto - O projeto “Carreta Ursa” da marca 
Texaco, pertencente à Chevron Brasil Lubri-
ficantes, chega a seu terceiro ano de sucesso. 

Trata-se de um caminhão itinerante, de 15m 
de comprimento, totalmente caracterizado 
com a marca dos lubrificantes Ursa que, em 
2015, visitou mais de 30 cidades e atendeu 
7000 pessoas. 
Até dezembro deste ano, a Texaco Lu-
brificantes continuará com a jornada da 
“Carreta Ursa” por todo o país, realizando 
serviços gratuitos de saúde e ministrando 
treinamentos relacionados aos produtos e 
serviços da Texaco.

Acorreu na matriz da Camda um trein-
amento de NR-35 - Trabalho em altura 
realizado pelo Sescoop em parceira com 
Senai de Presidente Prudente. Na ocasião 
12 colaboradores da área de manutenção 
da cooperativa – envolvendo pedreiros, 
serventes, eletricista e auxiliares – partici-
param da atividade.

Treinamento

A empresa Ouro Fino Saúde Animal realizou na cidade de Araçatuba na filial da Camda juntamente com os balconistas e técnicos, um 
treinamento sobre produtos recém-lançados em seu portfólio. Proferida por Diego Francisco Bernardo (vendedor técnico da Ouro Fino) 
abordou sobre posicionamento dos lançamentos e também sobre a importância de se realizar manejos preventivos - esses com excelentes 
custos aos cooperados. Finalizando o evento, Diego ressaltou: “É muito importante estar atualizado sobre as novas tecnologias na preven-
ção e sanidade de doenças, para conseguir melhores resultados na produção e aumentar a lucratividade”.
Na foto, Jair (ger. filial), Diego Francisco Bernardo (Ouro Fino), Daniel (balconista Camda), Claudemir (balconista Camda) e Osmar (vend. externo).

Treinamento técnico acontece em Araçatuba
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I Encontro Técnico Canavieiro do Oeste Paulista
Ocorreu na cidade de Valparaíso na asso-
ciação AFCOP (Associação dos Fornece-
dores de Cana da Região Oeste Paulista) 
o I Encontro Técnico Canavieiro do Oeste 
Paulista. 
O mesmo teve como tema abordado “Mane-
jo Varietal” proferido pelos palestrantes 
Daniel Nunes (IAC), Antônio Ribeiro (Ride-
sa) e Marcelo Bocardo (CTC). “O dia foi ex-
tremamente produtivo pois os palestrantes 
são altamente renomados e responsáveis por 
muitas mudanças tecnológicas e produtivas 
do setor sucroenergético”, comentou Jair, 
gerente da filial Camda - Araçatuba. 
O evento contou com o apoio de coopera-
tivas da região assim como da Camda e a 
presença dos colaboradores das filiais Ara-
çatuba e Andradina e Adalberto Bozoli (ger. 
neg. agrícola Camda). Cerca de 130 pessoas 
participaram da atividade.

Treinamento ocorre em Junqueirópolis
Foi realizado na filial de Junqueirópolis um 
treinamento técnico com toda a equipe de 
vendas das filiais de Junqueirópolis, Drace-
na e Pacaembu, da nova parceria da Camda 
com a empresa de fertilizante organomineral 
Minorgan. O treinamento foi conduzido por 
Marcio Salvalagio, engenheiro agrônomo do 
departamento pessoal da Minorgan e Caio 
Cesar Staackcs, representante comercial.
Neste treinamento foi apresentada toda a 
linha de fertilizantes, com demonstrações 
práticas da eficiência dos mesmos e pontos 
positivos que esta parceria pode trazer de 
benefício à Camda e cooperados na con-
dução das lavouras.

Ocorreu na filial de Ourinhos um treinamento dos produtos da Arysta pelo A.T. Aristeu da Rocha onde falou de toda linha e de novos 
produtos lançados pela empresa. Participou da ação toda equipe técnica da filial de Ourinhos. “A Arysta vem se destacando cada vez mais 
com sua linha de produtos na região; é uma grande parceira da Camda”, finalizou Adauto.

Atualização
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A empresa MataFire efetuou um treinamento de brigada de incêndio com colaboradores da matriz de diversos setores.

Brigada de incêndio

Palestra
A Camda - filial Iturama em parceria com a Microbiol, Asforama e Coperama realizou um encontro técnico com fornecedores de cana-de-
açúcar. O palestrante José Tadeu Coleti comentou sobre o uso de produtos para a lavoura e os resultados obtidos.

A Camda, assim como destaque no setor 
canavieiro, vem crescendo junto com seus 
cooperados na diversidade de culturas im-
plantadas na região.  A filial de Penápolis re-
aliza um amplo trabalho neste sentido com 
os cooperados da unidade.
Como exemplo, o cooperado Masanori Na-
kamura investiu no ano de 2015 no plantio 
de banana nanica (irrigada). Investimento 
que deu certo. Hoje com manejo adequa-
do, vem colhendo ótimos resultados como 
preço e qualidade da fruta, planejando do-
brar a área plantada. Este associado também 
conta com plantio de banana maçã, batata 
doce e cana-de-açúcar. 
Tiago Silva Dias e José Mauro Picoli, coope-
rados há mais de 15 anos no ramo de banana 
maçã, vem colhendo frutos de alta quali-
dade e o preço da fruta está em alta nesse 
primeiro semestre de 2016. Eles são produ-
tores também de cana-de-açúcar e soja. 

Filial de Penápolis: ampla assistência técnica aos cooperados

O associado Fabio Gastaldi está na cultura de batata doce há mais de 9 anos. O cooperado, 
com manejo adequado vem colhendo frutos de qualidade e alta produção. Com o mercado 
consumidor em alta - tais como fitness, indústrias de cosméticos, fertilizantes e o próprio 
consumo humano - tem aumentado muito a procura do tubérculo e seu valor de mercado 
vem se elevando constantemente. 
O que vem aumentando com frequência na região é o plantio de milho para silagem. Diante 
disso, cooperados como Marinaldo Carrilho Ribeiro investem em híbridos de qualidade e 
com manejo adequado, vem conseguindo uma silagem de altíssima qualidade. 
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Fazer o controle de finanças pessoais é o primeiro passo para organizar sua vida financeira, equilibrar de vez suas receitas e as despesas e 
conseguir economizar para ter segurança no futuro e realizar seus sonhos. Ao tornar o controle financeiro parte da sua rotina você consegue 
saber exatamente para onde seu dinheiro está indo, evita surpresas no final do mês (como descobrir que sua conta já está no vermelho antes do 
dia 30) e consegue planejar suas finanças de acordo com o que realmente pode gastar. Confira dicas de como controlar as finanças pessoais e 
manter esse hábito no dia a dia:
Anote seus gastos diários
Anotar os gastos diários é a melhor forma de identificar como você está gastando seu dinheiro. O processo é simples: anote a despesa e, ao lado, 
o valor. Para funcionar, é importante não esquecer de registrar nem mesmo os pequenos gastos, como chicletes, pequenos lanches, revistas, 
passagens de ônibus etc. Anotar os gastos diários também ajuda a identificar onde você está gastando o seu dinheiro, ver as categorias do 
orçamento em que estão as maiores despesas e onde é possível economizar.
Tenha uma planilha financeira
Você pode escolher uma planilha alinhada com seus objetivos financeiros e necessidades (com espaço para investimentos, área para 
planejamento financeiro etc). Independentemente do modelo de planilha que você escolher, é importante criar uma rotina de anotar nela todos 
os seus gastos e receitas e, ainda, fazer um acompanhamento semanal da situação das suas finanças. Assim, você sabe quanto ainda pode gastar 
no mês de acordo com as receitas ainda disponíveis.
Use um gerenciador financeiro
Não tem paciência para anotar gasto por gasto e ainda ter que transferir os valores para uma planilha? Então aposte em um gerenciador 
financeiro para fazer o controle das suas finanças pessoais. A vantagem do sistema é que ele pode ser acessado de qualquer lugar (dependendo 
da opção escolhida, até mesmo pelo smartphone), mantém seus dados seguros e, ainda, pode ser atualizado automaticamente.
Quite suas dívidas
Quitar as dívidas deve ser sempre prioridade. Apenas dessa forma é possível ter uma vida financeira equilibrada e conseguir economizar para 
realizar seus sonhos no futuro. Por isso, além de anotar gastos e entender como funcionam suas finanças, é essencial listar tudo o que você deve 
e para quem: banco, cartão de crédito, amigos. Priorize sempre as dívidas mais caras – como cheque especial e cartão de crédito – e fique atento 
para o parcelamento não consumir nunca mais de 30% da sua renda líquida mensal.
Crie uma reserva financeira
Ter um fundo para emergências é essencial para não passar apertos caso aconteça algum imprevisto na sua vida, reserve pelo menos 15% da 
sua renda líquida mensal para formar esta reserva financeira, que deve corresponder de três a seis meses do seu salário. 
Fuja das compras por impulso
A compra por impulso é uma das grandes inimigas da vida financeira saudável. Para evitar este hábito e manter as finanças sempre em dia, 
comece a planejar suas compras. Precisa de um vestido novo? Espere pelo menos 30 dias para concluir se ele é realmente necessário. Após isso, 
pesquise preços e, de preferência, prefira sempre pagar à vista. 
Planeje, planeje, planeje
O planejamento anda de mãos dadas com o controle financeiro pessoal. Para ter tranquilidade na hora de gerenciar suas finanças, comece 
planejando metas de gastos para o próximo mês. Defina quanto você pode gastar em cada categoria do seu orçamento, priorizando as despesas 
fixas essenciais, como aluguel, condomínio e mensalidade do colégio. Saber como controlar as finanças pessoais é uma questão de hábito. 
Quanto mais você praticar, mais simples ficará e, melhor, suas finanças permanecerão sempre equilibradas.

Fonte: https://blog.guiabolso.com.br

CREDI - CAMDA

grupodestra

7 dicas de como controlar as finanças pessoais
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Camda promove palestra com produtores de melancia em Eldorado
A filial Camda de Naviraí realizou uma palestra sobre melhor manejo na cultura de melancia em parceria com a sementes Feltrin. Na oca-
sião produtores da região de Eldorado - conhecida como a capital da melancia - aprenderam um pouco mais sobre variedades, sementes 
resistentes e tolerantes a doenças e pragas, melhor época de plantio e adubação, assim garantindo mais eficiência e resultados. A palestra 
foi ministrada por Eduardo Berber Valim (supervisor regional de vendas Feltrin).

A OuroFino saúde animal em parceria com a filial de Lins realizou 
um treinamento técnico com os colaboradores para apresentar os 
dois lançamentos da companhia: os medicamentos “Supherion e 
Resolutor”. Dessa forma todos puderam sanar suas dúvidas e levar 
mais essa tecnologia aos cooperados.

Em parceria com a Ihara, Coperama, Asforama e usina Coruripe, a 
Camda – filial de Iturama realizou uma palestra sobre maturador. 
Na ocasião o palestrante Michel Fernandes (MS consultoria agrí-
cola) relatou as vantagens do uso do maturador, assim como os re-
sultados obtidos na usina Cerradão no munícipio de Frutal.

Palestra

Treinamento

A equipe da filial de Presidente Prudente, 
representada pelo eng. agrônomo Fernando 
Calado, Tiago C. Figueiredo, o técnico agrí-
cola Valdecir Ambrósio; junto com o gerente 
de negócios grandes clientes Camda, José 
Walter de Almeida e o gerente da filial Pru-
dente, Luiz Augusto Siviero, estiveram pre-
sentes no dia de campo da  Sementes Mauá 
realizado em Mauá da Serra/PR.

Dia de campo Sementes MauáCREDI - CAMDA
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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 - 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
Compra - uma forrageira Casale ou Siltomac usada. Tratar com João Atilio pelo fone (18) 3788.1235
Venda - Distribuidora Antoniosi GS 1102 ano 2014; 1 carroceria de ferro de 8 metros para plantio e transporte de cana inteira marca Galego ano 2008; 1 bomba alta pressão 3”, saída de 2 adaptada com carrinho e motor 
acoplado - valor R$ 1.000,00; 1 carreta de 2 rodas; 2 rolos compactadores para adaptar em escalificador (sem uso) - R$ 1.000,00; 1 conjunto para transporte de cana picada sendo 1 carroceria e 2 julietas. Tratar com Marcus 
Aurelio Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/SP
Venda -1 geladeira para ser colocada em ônibus ou área de convivência de trabalhadores rurais; 2 pneus semi novos ref, 18-4-38 – 12 lonas Pirelli com 2 rodas semi novas (aro e disco) 18-4-38; 2 pneus semi novos ref. 14-9-28 
– 10 lonas Pirelli com 2 rodas semi novas (aro e disco) 14-9-28; kit muda (semi novos) colhedora Case, rolo superior emborrachado 5 peças, rolo inferior emborrachado 5 peças, rolo levantador em poliuretano 1 peça, Talistica 
do corte de base em poliuretano 8 peças (todos são R.Munhoz). Tratar com Marcus Aurelio Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/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
GPS - GPS novos e usados das marcas Trimble, Arag, Agres entre outros. Disponho também de piloto automático, taxa variável, GPS guia, válvulas elétrica para comandos de pulverização, cabos, antenas etc. Tratar com Renato 
Ferreira pelo fone (67) 9971.3570 – Dourados/MS

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 - 1 micro-ônibus  sem uso, Marco Polo Volare V8 on, capacidade para transporte de 27 passageiros, + um auxiliar + um motorista, totalizando 29 lugares.  Ar condicionado e direção hidráulica. Km atual: 011.108km de 
fábrica “seminovo”, cor prata, ano: 2012. Equipamentos de segurança completo conforme determina o CONTRAN para veículos de passageiros. Totalmente estofado os bancos e assoalho. Tratar com Marcus Aurelio Vergamini 
pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/SP

Agora a Camda comercializa também toda linha de pneus! 
Visite uma de nossas filiais e confira!

Propriedades
Venda - Excelente propriedade agrícola com 51 alqueires paulista, com 48 alqueires plantado em cana de açúcar sendo a maioria de 2º corte, totalmente plana na melhor região de Frutal, próximo a 2.000 
metros do bim do Cutrale e 11 km de asfalto e 2 km de terra até a cidade de Frutal-MG, com as devidas benfeitorias e distância de 29 km da Usina Coruripe e 17 km até a Usina Frutal. Aceita-se permutas. 
Tratar com Marcus Aurelio Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/SP
Venda - Propriedade agrícola de 58 alqueires paulista com 47 alqueires plantado em cana de açúcar sendo a maioria de 2º e 3º corte, a 2 km do asfalto ótima localização e excelentes benfeitorias na região de Frutal-
MG com distancia de 25 km da Usina Coruripe e 40 km da Usina Cerradão. Aceita-se permuta. Tratar com Marcus Aurelio Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/SP
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Curso de Manejo de Sistemas de Irrigação
Local: Viçosa - MG
Informações: www.cptcursospresenciais.com.br
Data: de 4 a 6

Curso Gestão Estratégica na Comercialização de Café
Local: São Paulo - SP
Informações: www.cma.com.br
Data: 5

TecnoShow Comigo 2016
Local:  Rio Verde - GO
Informações: secretariageral@tecnoshowcomigo.com.br
Data: de 11 a 15

V Simpósio Brasileiro sobre Nutrição de Plantas Aplicada em Sistemas de Alta Produtividade
Local: Jaboticabal - SP
Informações: www.funep.org.br
Data: de 13 a 15

Agrishow 2016
Local: Ribeirão Preto - SP
Informações: visitante.agrishow@informa.com
Data: de 25 a 29

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

10 -
10 -
11 -
11 -
12 -
13 -
14 -
14 -
14 -
15 -
16 -
16 -
17 -
17 -
19 -
19 -
20 -
20 -
21 -
21-
22 -
22 -
23 -
23 -
24-
24 -
25 -
25 -
25 -
25 -
25 -
25 -
26 -
27 -
27 -  
27 -
27 -
28 -
28 -
29 -
30 -

NOME
MARCINEIA A. M. MACEDO ............
ELAINE CRISTINA L. MARTINS .....................
ROBERTO TOSO DE MELLO .........................
RICARDO M. DOS SANTOS .......................
CLAUDIA LOPES DE OLIVEIRA ..........
WILLIAN PEREIRA DA SILVA ...............................
JOSE EDSON ROSSETTO ..........................
WELLINGTON L. M. DA SILVA ...............
APARECIDO CARLOS SILVA ..............
RICARDO MARTINS TEODORO .........
FERNANDO F. DA S. PORTO ..............................
WILLIANS MACEDO DA SILVA .................................
GABRIEL JUNIOR E. CRUZ .....................
DANIELE MARIA AMARAL ..................................
RIDERSON CESAR LIEBANO .........................
LUCINEI MARTINS T. DOS SANTOS ...................
ANISIO BALBINO LOPES ............................
ANDRESSA C. DA S D DOS SANTOS .......................
ROBERTA SIMONE DE OLIVEIRA ............................
THIAGO CARDOSO MATURANA .............
SIDNEI DOMINGUES CONSTATINO .................
JOÃO MARCOS R. VALEVE .................
ALLAN CARLOS DE S. M. DIAS ......
ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA .............
CRISTINA APARECIDA B. DOMINGUES ......
MARCELO GONÇALO ........................................
MICHAEL RICHTER ..............................................
ADALBERTO LUIS BOZOLI .................................
ERIKE FABRICIO SOUSA MARCIANO ...........
WILIAM PAULA DA SILVA ............................
ROBSON MACIEL GONÇALVES ..............
JOZIANE DOS SANTOS BATISTA ............
JOSE AMAURI FAVARETTO .................
VINICIUS GORDO FIORENTINI .......
DANILO ANDRADE DA SILVA .................................
FABIANA DE FREITAS YGULA ........................
DENIVAN FAUSTINO DA SILVA ................
CILSON FRANCISCO DA SILVA ....................
RENATO DE OLIVEIRA ..................
MARCELO WATSON MARIN .....................................
DAIANE CAROLINE P. DA SILVA .........................
JESSICA CRISTINA SOARES ...........................
FELIPE DA SILVA SANTOS ............................
LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA .................
ANTONIO DA ROCHA LOURES NETO ..........
MARILIA COSTA RAMALHO ...............................
CAIO JOSÉ ANDRADE ..............................
PAULO CESAR JUSTINO DIAS ...........................
MILLER FERREIRA DA SILVA ....................
SELMA ADRIANA TALHARI ...............
EDMAR PERAZZOLLI ..........................................
MARCELO A. FEGADOLLE .........................
CARLOS EDUARDO T. DE AQUINO ..................
JOÃO BATISTA PEREIRA ............................

FILIAIS
LENÇOIS PAULISTA

MACATUBA
PENAPOLIS

ARAÇATUBA
SANTA FÉ DO SUL

MATRIZ
LOGISTICA SP

F. ANDRADINA
JUNQUEIROPOLIS
SÃO J. DA BARRA

MATRIZ
LINS

F. ANDRADINA
MATRIZ

RIO PRETO
MATRIZ

ARAÇATUBA
LINS

ASSIS
P. PRUDENTE

LAVINIA
C. GRANDE LOJA

NOVA ANDRADINA
OURINHOS
OURINHOS

FRUTAL
COXIM
MATRIZ

PACAEMBU
PARANAIBA

LOGISTICA MS
AQUIDAUANA

SÃO J. DA BARRA
ANDRADINA LOJA

LINS
RIO PRETO

TRÊS LAGOAS
OURINHOS

COROMANDEL LOJA
JAU

MATRIZ
PENAPOLIS
OURINHOS
PENAPOLIS
CAMBARÁ

MATRIZ
TRÊS LAGOAS

LAVINIA
TUPACIGUARA

SANTA FÉ DO SUL
MATRIZ

ARAÇATUBA
MATRIZ

LOGISTICA SP

- ANIVERSARIANTES -
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Fazer o controle de finanças pessoais é o primeiro passo para organizar sua vida financeira, equilibrar de vez suas receitas e as despesas e 
conseguir economizar para ter segurança no futuro e realizar seus sonhos. Ao tornar o controle financeiro parte da sua rotina você consegue 
saber exatamente para onde seu dinheiro está indo, evita surpresas no final do mês (como descobrir que sua conta já está no vermelho antes do 
dia 30) e consegue planejar suas finanças de acordo com o que realmente pode gastar. Confira dicas de como controlar as finanças pessoais e 
manter esse hábito no dia a dia:
Anote seus gastos diários
Anotar os gastos diários é a melhor forma de identificar como você está gastando seu dinheiro. O processo é simples: anote a despesa e, ao lado, 
o valor. Para funcionar, é importante não esquecer de registrar nem mesmo os pequenos gastos, como chicletes, pequenos lanches, revistas, 
passagens de ônibus etc. Anotar os gastos diários também ajuda a identificar onde você está gastando o seu dinheiro, ver as categorias do 
orçamento em que estão as maiores despesas e onde é possível economizar.
Tenha uma planilha financeira
Você pode escolher uma planilha alinhada com seus objetivos financeiros e necessidades (com espaço para investimentos, área para 
planejamento financeiro etc). Independentemente do modelo de planilha que você escolher, é importante criar uma rotina de anotar nela todos 
os seus gastos e receitas e, ainda, fazer um acompanhamento semanal da situação das suas finanças. Assim, você sabe quanto ainda pode gastar 
no mês de acordo com as receitas ainda disponíveis.
Use um gerenciador financeiro
Não tem paciência para anotar gasto por gasto e ainda ter que transferir os valores para uma planilha? Então aposte em um gerenciador 
financeiro para fazer o controle das suas finanças pessoais. A vantagem do sistema é que ele pode ser acessado de qualquer lugar (dependendo 
da opção escolhida, até mesmo pelo smartphone), mantém seus dados seguros e, ainda, pode ser atualizado automaticamente.
Quite suas dívidas
Quitar as dívidas deve ser sempre prioridade. Apenas dessa forma é possível ter uma vida financeira equilibrada e conseguir economizar para 
realizar seus sonhos no futuro. Por isso, além de anotar gastos e entender como funcionam suas finanças, é essencial listar tudo o que você deve 
e para quem: banco, cartão de crédito, amigos. Priorize sempre as dívidas mais caras – como cheque especial e cartão de crédito – e fique atento 
para o parcelamento não consumir nunca mais de 30% da sua renda líquida mensal.
Crie uma reserva financeira
Ter um fundo para emergências é essencial para não passar apertos caso aconteça algum imprevisto na sua vida, reserve pelo menos 15% da 
sua renda líquida mensal para formar esta reserva financeira, que deve corresponder de três a seis meses do seu salário. 
Fuja das compras por impulso
A compra por impulso é uma das grandes inimigas da vida financeira saudável. Para evitar este hábito e manter as finanças sempre em dia, 
comece a planejar suas compras. Precisa de um vestido novo? Espere pelo menos 30 dias para concluir se ele é realmente necessário. Após isso, 
pesquise preços e, de preferência, prefira sempre pagar à vista. 
Planeje, planeje, planeje
O planejamento anda de mãos dadas com o controle financeiro pessoal. Para ter tranquilidade na hora de gerenciar suas finanças, comece 
planejando metas de gastos para o próximo mês. Defina quanto você pode gastar em cada categoria do seu orçamento, priorizando as despesas 
fixas essenciais, como aluguel, condomínio e mensalidade do colégio. Saber como controlar as finanças pessoais é uma questão de hábito. 
Quanto mais você praticar, mais simples ficará e, melhor, suas finanças permanecerão sempre equilibradas.

Fonte: https://blog.guiabolso.com.br

CREDI - CAMDA
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Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações financeiras
Aos Cooperados e Administradores da
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA - CAMDA
Adamantina – SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina – CAMDA (“Cooperativa”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A Administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Responsabilidade dos Auditores Independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
estão livres de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulga-
ções apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras da Cooperativa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Cooperativa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequa-
ção das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina – CAMDA em 31 de dezembro de 2015, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ribeirão Preto, 22 de janeiro de 2016.

Moore Stephens Prisma Auditores S/S
CRC 2SP017256/O-3

Ricardo Aurélio Rissi
Contador - CRC 1SP137183/O-8

Adamantina, 16 de fevereiro de 2016

CONSELHO FISCAL:

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nós os abaixo assinados, membros efetivos do CONSELHO 
FISCAL, da Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina, nos 
termos do Estatuto Social, tendo examinado as contas e 
demais documentos desta cooperativa, declaramos que o 
presente Balanço Geral, reflete fielmente a escrituração das 
operações realizadas durante o ano de dois mil e quinze, e 
somos de parecer que o mesmo seja aprovado.

NELSON TADAO MATSUDA
CPF: 028.020.438-89

JOSE ROBERTO FERREIRA
CPF: 069.551.228-51

LUIZ EDUARDO ALESSIO
CPF: 363.536.638-20

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
CNPJ(MF): 43001981/0001-02

Sede Social: Rua Chujiro Matsuda n.º 25
17800-000 - Adamantina - SP

Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina – CAMDA

As notas explicativas são parte das demonstrações finaceiras As notas explicativas são parte das demonstrações finaceiras
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Aconteceu na sede do Rotary Club de Adaman-
tina, a 50ª Assembleia Geral Ordinária da coope-
rativa Camda. Na ocasião, ocorreu a presença e 
prestígio de um grande número de cooperados, 
tanto de Adamantina como de outras cidades 
onde a Camda têm filiais. Foram apresentados 
dados e números importantes referentes ao ano 
de 2015. A diretoria informou aos presentes o 
número de estabelecimentos e suas localizações; 
a evolução do quadro social e do valor do capital 
social; números de cooperados - onde fechamos o 
ano com um total de 17.263 associados dos quais 
mais de 82,4% movimentaram na cooperativa no 
exercício; um quadro de 727 funcionários com 
um corpo técnico especializado no atendimento 
ao cooperado; investimentos realizados no ano; 
recebimento de 25.700 sacas de café e 370.998 
de milho; produção própria de sal e ração - onde 
a fábrica de suplemento de Andradina trabalhou 
em plena capacidade para atender a crescente 
demanda da linha de produtos Minercamda, supe-
rando a produção de 1.222.066 sacas. Na unidade 
da fazenda experimental expuseram também os 
números. “Houve a produção, sob encomenda, 
de mais de 330.202 mil mudas de café, coco e 
outras variedades”, disse Antonio Avelino, diretor 
administrativo e financeiro da Camda. Por fim foi 
apresentado o planejamento e metas para 2016. Entre 
elas a diretoria destacou: iniciar a construção da loja 
em Presidente Prudente/SP, concluir a construção da 
loja e deposito em Assis/SP, concluir a reforma e am-
pliação da loja em Jaú/SP, concluir a reforma e am-
pliação da loja em Lençóis Paulistas/SP e iniciar 

Assembleia Camda 2016 apresenta grande participação dos cooperados
reforma do prédio adquirido em São Jose do Rio 
Preto/SP, entre outras ações.
Todos esses dados e resultados foram apresentados 
por meio do Relatório Anual. Apresentaram tam-
bém, na assembleia a discussão e aprovação do 
Balanço do Exercício, Demonstrativo de Sobras e 
Pareceres da Auditoria e do Conselho Fiscal. No 
momento, realizaram a eleição dos membros do 
Conselho de Administração e Diretores Executi-
vos e dos membros do Conselho Fiscal da Camda, 
sendo aprovada por unanimidade a chapa única 
para os diretores executivos e conselho de ad-
ministração, ficando assim constituído: Conselho 
Diretivo - diretor presidente, Osvaldo Kunio Mat-
suda; diretor superintendente, Waldomiro Teixeira 
de Carvalho Junior e diretor secretário, Gumercin-
do Fernandes da Silva, e membros vogais do con-
selho de administração - Alvaro Grohmann Neto, 
Carlos Alberto de Oliveira, João Teixeira Marques 
Caldeira, José Polon Morelato, Jose Roberto Fer-
reira e Julio Marcio Pereira de Oliveira. E a chapa 
única para o conselho fiscal, ficando assim cons-
tituído: membros efetivos - Luiz Carlos Bocchi, 
Mauro Augusto Iurrino e Nelson Tadao Matsuda  
e como membros suplentes - João Teixeira Del-
mondes, Pedro Claudenir Salles Cassandre e Raul 
Meirelles Breves.  Aproveitando a oportunidade, a 
diretoria prestou agradecimentos aos cooperados 
presentes pela confiança prestada à administra-
ção, o que pode ser observado na mensagem a 
seguir. Ao final da assembleia, houve sorteio de 
brindes entre os cooperados presentes e um jantar 
de confraternização para todos.

Neste ano que terminou tivemos a oportunidade de comemorar 50 anos de fundação. 
Nesse meio século, desde os primeiros dias, a cooperativa cultivou uma política de gestão onde os conceitos e princípios de transparência e 
participação aberta a todos os cooperados sempre estiveram presentes, norteando o planejamento de metas e objetivos em todos os setores.
Graças a esse sistema de participação e à sua administração profissional, a Camda conseguiu fortalecer sua musculatura para vencer todas 
as dificuldades e tomar decisões acertadas, condizentes com as condições e circunstâncias econômicas que se abateram sobre o setor 
agropecuário nestas cinco décadas.
E o início do ano que se findou não foi diferente. 
Com prognósticos preocupantes ante a política econômica praticada em nosso país e o cenário do mercado internacional afetando nossas 
exportações, mais uma vez a Camda foi posta à prova. Entretanto, com sua estrutura alicerçada na confiança, na competência, na deter-
minação e na garra de todos aqueles que dela participam, a cooperativa conseguiu encerrar o ano do Jubileu de Ouro com resultados 
positivos e metas atingidas antecipadamente. É uma vitória que devemos creditar a todos igualmente: nossos cooperados e colaboradores 
de todos os setores, que constituem a grande família Camda.
Nas páginas seguintes estão os resultados alcançados no ano de 2015 e detalhes importantes da evolução patrimonial, além dos pareceres 
das auditorias independentes contratadas para aferir e constatar os elementos constantes do balanço do exercício findo.
É de justiça também registrar aqui nosso reconhecimento aos nossos parceiros comerciais, nossos fornecedores e aos agentes financeiros, 
pois todos contribuíram para o sucesso alcançado.
Nossos sinceros agradecimentos, não apenas em nome da diretoria executiva, mas também do conselho administrativo e do conselho fis-
cal, os quais somaram conosco nesta luta permanente fortalecendo nossa cooperativa, cultivando o profissionalismo, a transparência e a 
dedicação à Camda.   

Diretoria Executiva
Osvaldo Kunio Matsuda - presidente
Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior - superin-
tendente
Gumercindo Fernandes da Silva - secretário

Conselho de Administração
Alvaro Grohmann Neto
Carlos Alberto de Oliveira
João Teixeira Marques Caldeira
José Polon Morelato
Jose Roberto Ferreira
Julio Marcio Pereira de Oliveira

Conselho Fiscal
Efetivos
Luiz Carlos Bocchi
Mauro Augusto Iurrino
Nelson Tadao Matsuda

Suplentes
João Teixeira Delmondes 
Pedro Claudenir Salles Cassandre 
Raul Meirelles Breves

OSVALDO KUNIO MATSUDA
Diretor Presidente

Senhores cooperados
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