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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 Ribei-
ro de Barros, KM 588  - Tel.: (18) 99611-6639
Adamantina – laboratório de análises agronômicas: rua Chujiro Mat-
suda, 40 - Tel.: (18) 3502-3400 – laboratorio@camda.com.br 
Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920  - Te.: (18) 3702-7878 – andra-
dina@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@camda.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@ca-
mda.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. Consul Assaf Trad, 2.171 tel.: (67) 3345.4700 - 
campogrande@camda.com.br 
Coromandel: Av.Celestino Dayrell, 1994 – Tel.: (34) 3841-7050 – co-
romandel@camda.com.br
Coxim: Avenida Virgínia Ferreira, 374  - Tel.: (67) 3291-0800 - co-
xim@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
Gurinhatã:  Avenida Rafael de Feo, 400 - Tel.: (34) 3264.1000 - guri-
nhata@camda.com.br
Ituiutaba:  Rua Trinta e Seis, 730 - Tel.: (34) 3268.1086 - ituiutaba@
camda.com.br
Iturama: Avenida Assilvio Gelio, 111 – Tel.: (34) 3411-6555 – iturama@
camda.com.br 
Jaú: Av. Deputado Zien Nassif, nº 1.838 - Bairro 1A - Zona Industrial 
– Tel.:  (14) 3602-10-50 -  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@ca-
mda.com.br 
Lençóis Paulista: Av. Papa João Paulo II, 810 – Tel.: (14) 3269-6200 - len-
cois@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
Monte Alegre de Minas: Rua Coronel Meireles, 240 - Tel.: (34) 
3283.2071 - montealegredeminas@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 - paranaiba@camda.com.br 
Penápolis: Av. Antonio Veronesi, 805 – Tel.: (18) 3654-2010 - penapo-
lis@camda.com.br 
Presidente Prudente: Av. Brasil, 2955 – Tel.: (18) 3229-7227 - pruden-
te@camda.com.br
Quirinópolis: Avenida Leocadio de Souza Reis, 27-A – Tel.: (64) 3651-
5800 - quirinopolis@camda.com.br 
Ribas do Rio Pardo: Avenida Aureliano Moura Brandão n°1.786, Par-
que Estoril 1 – 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 - saojoaquimdabarra@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 - treslago-
as@camda.com.br
Tupaciguara: Rua Bueno Brandão, 525 – Tel.: (34) 3281-6006 - 
tupaciguara@camda.com.br
Uberlândia: Rua Belém, 12 – Tel.: (34) 3235.9108 - uberlandia@ca-
mda.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 Adaman-
tina/SP ou e-mail para jornal@camda.com.br
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CAMDAPresidente_

Osvaldo Kunio Matsuda, diretor presidente de uma 
das 100 melhores cooperativas de agronegócio do 
Brasil, comenta sobre sua ligação com o campo e 
como esta experiência tem sido essencial para 
compreender as expectativas e estratégias do setor

Vamos primeiro aos números. A agri-
cultura representa para o Brasil um terço 
do Produto Interno Bruto (PIB), 40% do 
emprego direto e indireto e 40% das expor-
tações. Entretanto, eis um dado ainda mais 
interessante. As cooperativas configuram 
quase 50% deste mercado, servindo como 
ponto de encontro entre os produtores ru-
rais e suas necessidades. 

Mas para quem não entende muito 
sobre este assunto fica a questão: como esta 
estratégia de mercado, que visa o trabalho 
conjunto de diversos produtores, se tornou 
tão relevante para o país?

Osvaldo Kunio Matsuda, sucessor 
de um dos pioneiros e atual diretor presi-
dente da Cooperativa Agrícola Mista de 
Adamantina (Camda), define o coopera-
tivismo como uma forma de proteger os 
interesses dos produtores rurais e trazer 
mais vantagens a todos os setores en-
volvidos.

Uma saída
Na história da Camda, conta-se que 

em 4 de abril de 1965 alguns agricultores se 
uniram para formar um elo com produtores 
da região e fortalecer as necessidades refe-
rentes ao plantio e a colheita. 

A ideia surgiu do produtor rural 
Mário Matsuda, falecido há seis anos. “Na 
época era quase inevitável ficar refém 
dos maquinistas e do controle no preço 
do café”, lembra com admiração Osvaldo 
Kunio Matsuda, filho de Mário e atual presi-
dente da empresa. “O cooperativismo veio 
como uma revolução no objetivo de ter cus-
tos menores.”

Prova que Mário atingiu seu objetivo: 
hoje a Camda possui 20 mil cooperados 
em cinco Estados do país. Em 2018 o seu 
desempenho foi destaque no anuário “Me-
lhores & Maiores: as 1.000 maiores empre-
sas do Brasil”, divulgada pela Revista Exame 

e foi apontada entre as 400 melhores do 
agronegócio, alcançando o 229º lugar. 

Filho de um pioneiro
“Nasci no sítio em 1961 e a Camda 

foi fundada em 1965. Meu envolvimento 
com o campo veio de berço. Um dos pra-
zeres da infância era ir para fazenda. Ficava 
esperando os dias sem aula para viver esse 
universo”, conta. “Lembro-me de caçar pas-
sarinho no cafezal e na época da colheita, 
brincar na piscina de café que se formava 
dentro da tulha”, conta Osvaldo demons-
trando forte apreço pelas lembranças. 
“Minha infância sempre esteve envolvida 
com o campo.” 

Tamanha convivência com seu pai e 
com a terra tornou fácil para Osvaldo esco-
lher uma graduação dentro do agronegócio, 
a zootecnia. Segundo ele, trabalhar com o 
que a terra produz sempre foi uma certeza.

Quando terminou seu curso de gra-
duação em Maringá, voltou para Adaman-
tina com o objetivo de ajudar seu saudoso 
pai com os negócios, já que Mário sempre 
se dedicou completamente à cooperativa. 

Coincidentemente, presenciou uma 
mudança no cenário do agronegócio mun-
dial. “Vi a agricultura do Brasil se transfor-
mar nos últimos 20 anos. Principalmente 
pelo advento da China e pela tecnologia, 
renovação de máquinas e conhecimento. 
A agricultura daquele tempo é baseada na 
lembrança de colher café com as mãos. 
Agora na fazenda é quase tudo 100% me-
canizado.”

Osvaldo explica que havia um equilí-
brio entre o que se consumia no mundo e 
aquilo que se produzia. Com a China no 
mercado, a demanda fez o preço subir. Em 
paralelo, a inflação acabou e as dificuldades 
das quais seu pai havia passado foram su-
plantadas. “Mas claro, vieram outras”, res-
salta. “No agronegócio, a China trouxe ou-

tra realidade, foi um divisor. Por isso toda 
referência do meu pai sobre negociação de 
preço agrícola mudou por volta dos anos 
2000”, apontou. 

Expectativas
Observando a atual situação do 

agronegócio na Nova Alta Paulista, o presi-
dente considera ser uma questão complica-
da de explanar de forma genérica. Ele lem-
bra que após a cultura de café ter dominado 
as fazendas, a crise da monocultura, pelo 
esgotamento dos solos ou em razão dos as-
pectos mercadológicos e até econômicos, 
fez a região entrar em profunda crise.

Em busca de uma alternativa, aconte-
ceu a migração para pecuária e em seguida 
para cana-de-açúcar, o que infelizmente 
não foi favorável ao pequeno produtor e 
que pode ter desencadeado uma porção de 
consequências que nos leva até a situação 
atual.

“Quando comparamos a nossa região 
com outros Estados vemos que ficamos 
para trás na parte tecnológica e em outros 
pontos. Por exemplo, no Paraná, depois da 
queda da cultura do café os produtores mi-
graram para soja e frangos de corte. Aqui 
a postura e a condição foram diferentes. O 
solo e o clima não ajudaram.”

Em prol da permanência, evolução e 
estabilidade das atividades que necessitam 
da terra, a cooperativa analisa e projeta no-
vas soluções para o produtor rural. “O fu-
turo do agronegócio está em oferecer alter-
nativas aos produtores. Hoje a maior parte 

COOPERAR 
PARA CRESCER
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desta economia na região está baseada na 
cana e pecuária. Isso significa um quadro 
muito ruim e perigoso”, considera.

A expectativa é que os atuais produ-
tores de cana-de-açúcar passem a inves-
tir na tecnologia e em transgênicos para 

produzirem grãos, como a soja e o milho. 
“Existe uma expectativa muito grande para 
a soja. Araçatuba e Presidente Prudente já 
estão com um forte plantio de grãos e po-
dem tornar a região uma grande produtora 
destas culturas”, disse Osvaldo.

Para engajar os agricultores nesta ativi-
dade, Osvaldo lembra que a Camda está traba-
lhando em projetos, aquisição de sementes e até 
terceirização para dar assistência ao produtor. 

“Em dois anos vimos resultados que 
não existiam no passado. Foram tempos de 
evolução e sucesso muito grande. Acredi-
tamos que será um dos futuros para nossa 
região. Mas necessita de um trabalho de tes-
te, porque não é fácil entrar numa cultura 
sem experiência. Já temos um campo ex-

perimental e faremos uma feira em março 
para irmos de encontro com algo que está 
acontecendo através de números.”

Evolução
À frente da cooperativa há 20 anos, 

Osvaldo se diz apreensivo sobre os novos 
rumos políticos do país e disposto a con-
tinuar observando o setor em outros países, 
como fez ao visitar a Austrália, Itália, Fran-
ça e até os Estados Unidos. “Quando entrei 
na Camda não havia dinheiro para investir, 
por exemplo, na agroindústria. Então a 
saída foi investir em filiais”, declara. Atual-
mente, a Camda tem 38 filiais distribuídas 
nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Goiás e Paraná. 
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O produto Minercamda Turbo Ener-

gético é um suplemento mineral proteico e 
energético, isto significa que o produto além 
de possuir macro e microminerais essenciais 
para o desenvolvimento dos animais contém 
quantidades significativas de proteína bruta 
(PB) e energia na forma de Nutrientes Di-
gestíveis Totais (NDT). Segundo o Ministério 
da Agricultura, para um produto ser consi-
derado um proteico energético é necessário 
uma ingestão de 30 g de PB e 100 g de NDT 
para cada 100 kg de peso vivo do animal.

 O Minercamda Turbo Energético 
contém sal branco (5,2%) e uréia protegida 
(5%) que proporcionam restrição no con-
sumo do produto, porém com a inclusão de 
ingredientes como milho, farelo de trigo e 
farelo de soja tornam o produto mais atrati-
vo e com isso chegando a um consumo mé-
dio de aproximadamente 200 a 300 gramas 
do produto para cada 100 kg de peso vivo 
do animal. No caso de um garrote de 400 kg 
o consumo deve variar de 800 g a 1.200 g.

 A uréia protegida disponibiliza o Ni-
trogênio (N) gradativamente para um melhor 
aproveitamento da microflora ruminal na for-
mação de proteína microbiana. Além disto o 
Minercamda Turbo Energético contém pré-

Minercamda 
Turbo Energético

bióticos na forma de leveduras (Saccharomy-
ces cerevisiae) e probióticos compostos por 
7 espécies de bactérias benéficas que estimu-
lam o equilíbrio da flora ruminal e intestinal 
dos animais, melhorando a digestibilidade 
das fibras e consequentemente o melhor 
aproveitamento dos alimentos.

 É um produto de pronto uso, ou 
seja, sem necessidade de misturar com 
outro ingrediente e portanto deve ser ofe-
recido aos animais da forma como é ad-
quirido. Indicado para as categorias de 

recria, engorda e terminação submetidos 
a sistemas de pastagens, como sendo uma 
boa fonte de forragem e fibra. O trato deve 
ser diário com disponibilidade de acesso 
ao cocho de pelo menos 15 cm de cocho/
cabeça. De preferência tratar sempre no 
mesmo horário, pois os animais acostumam 
com a rotina ficando mais dóceis e menos 
estressados com a presença de humanos.

Com o fornecimento do Turbo Ener-
gético é possível aumentar a taxa de lotação 
de 8 a 12 %, se compararmos com o forne-
cimento de apenas um simples suplemento 
mineral. Lembrando que a intensidade do 
resultado da suplementação dependerá da 
qualidade e disponibilidade da pastagem. A 
dinâmica do produto permite que seja uti-
lizado estrategicamente tanto no período 
das águas como na seca.

 Dentre as finalidades de utiliza-
ção deste produto destacamos:

– Aumentar o ganho de peso dos animais.
– Aumentar a taxa de lotação ao co-

locar mais animais na mesma área.
– Melhorar o rendimento de carcaça 

dos animais.
– Diminuir a idade para novilhas em-

prenharem.
– Proporcionar um melhor aca-

bamento de carcaça.
– Na desmama para sentir menos o 

estresse desta fase.
– Em vacas de cria, estrategicamente 

para melhorar o escore corporal, entrar no 
cio e terem uma boa gestação.

 Para melhores esclarecimentos fa-
vor procurar um de nossos técnicos na filial 
da Camda mais próxima.

Vinicius Elias Saraceni
saraceni@camda.com.br
Zootecnista – CAMDA
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Mundo Novo 379/19

Esta variedade resulta em uma planta 
de porte alto, com ramos secundários abun-
dantes e os internódios menores do que os 
da cultivar típica, de arábica, com dois flo-
rescimentos principais (de setembro a ou-
tubro) nas condições de café beneficiado, 
aliada a ótimo aspecto vegetativo.

Com elevada produção de café be-
neficiado, registrada em 1999, com carac-
terísticas de cor broto verde ou bronze 
arroxeada, com experimentos conduzidos 
pelo IAC (Instituto Agronômico de Campi-
nas), com as melhores linhagens da culti-
var Mundo Novo foi registrado no Registro 

Café
Nacional de Cultivares (RNC), como sendo 
nova cultivar Mundo Novo 379/19.

Em plantios adensados na linha, po-
dem conseguir, nas quatro primeiras colhei-
tas, maiores produções - valores que variam 
de acordo com o espaçamento utilizado.

A qualidade de bebida da cultivar é 
excelente devido a uma recombinação re-
sultante do cruzamento natural.

Fazenda Experimental

Temos a disposição do cooperado se-
mentes e mudas cerificadas e com campo 
in loco da cultivar Mundo Novo 379/19. 
Lembrando que fazemos contratos para 
sua melhor comodidade e programação de 
seu plantio, disponível para todas as nossas 
filiais com informação sobre as variedades 
e cultivares a pronta entrega e com pro-
gramação de entrega para próxima etapa de 
plantio de nosso viveiro.
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CAMDA
Através de sua estação experimental, 

a Camda está preparada para atender seus 
cooperados com genética de alta qualidade. 

Oferecemos touros das raças Senepol, 
Aberdeen Angus, Brangus, Braford, 

Hereford e Nelore. 

Também disponibilizamos prenheses 
dessas mesmas raças e entregamos a você, 

cooperado, receptoras já prenhas. 
Além, também, de Girolando e Holandes 

para atender os produtores de leite.

Procure uma 
de nossas filiais!

Classificados_

COOPERADOS, 
ATENÇÃO:
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Animais 
Venda de carneiros - reprodutores e 
matrizes raças Sta. Ines e Dorper; re-
produtores  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 ovinos - matrizes e reprodu-
tores. 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 Pau-
lista/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 especia-
lizado em ovinocultura de corte. Tratar 
na Fazenda Pedra Azul pelo fone (18) 
99751.5122 – Santópolis do Aguapeí/
SP

Maquinários / Equipamentos 
Venda – tronco de contenção bovina, 
marca Coimma, em bom estado. Tratar 
com Enivaldo Sartori pelo fone (18) 
99633.0499 – Dracena/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

GPS - GPS novos e usados das marcas 

Trimble, Arag, Agres entre outros. Dis-
ponho também de piloto automático, 
taxa variável, GPS guia, válvulas elé-
trica para comandos de pulverização, 
cabos, antenas etc. Tratar com Renato 
Ferreira pelo fone (67) 9971.3570 – 
Dourados/MS

Venda – uma colhedora usada da mar-
ca Menta, modelo premium doblo.
Valor de R$ 8 mil. Tratar com Marcos 
Andrade pelo fone (18) 99606.5067 – 
Flórida Paulista/SP

Mudas 
Venda - Lichias importadas - Frutos pre-
coce, variedades sem sementes, produz 
clima quente e frio. Tratar com Thales 
pelo fone (18) 3623.7344 / 99744.5050 
ou thfagundes@terra.com.br – Araça-
tuba/SP 

Venda - Mucuna Aná - Tratar com Clair 
Zerbini pelo fone (18) 3522.1552/ (18) 
99762.1788 – Adamantina/SP



 _012

CAMDA



 _013

CAMDA
Janeiro 

2019

ShowTec 2019
Local: Maracaju/MS
Informações: www.portalshowtec.com.br
Data: de 16 a 18

36ª Festa da Uva - VII Expo Vinhos
Local: Jundiaí/SP
Informações: www.festadauva.jundiai.sp.gov.br
Data: de 17/1 a 3/2

3º Treinamento sobre Suplementação de 
Bovinos de Corte em Pastagens - a Distância
Local: Piracicaba/SP
Informações: www.esalq.usp.br
Data: de 22/1 a 26/2

DIA
01
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
05
06
06
07
07
07
07
07
08
08
10
11
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
18
20
20
20
21
21
21
23
24
24
24
25
26
27
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
31
31

NOME FILIAIS
MARCELO PIZZI  LOJA - QUIRINOPOLIS
BRUNO VASCONCELOS SILVA  MATRIZ - ADAMANTINA
JADILSON MARIA DA SILVA  FABRICA - LAVÍNIA
GUSTAVO JOSE DUBIELA COCAROLI   LOJA - DOURADOS
PERSIO VERDINI FILHO   LOJA - JAÚ
ADRIELSO RODRIGUES  LOJA - CAMBARA
BRUNA BRANDT DE FREITAS   MATRIZ - ADAMANTINA
DANIEL MARIANO DA SILVA  LOJA - ARAÇATUBA
AILTON DE ATAIDE LOGISTICA SP - ADAMANTINA
AMANDA SILVA JULIANI  MATRIZ - ADAMANTINA
EZER PAXMAN PADIM PEREIRA  LOJA - NOVA ANDRADINA
WELLINGTON BATISTA TEIXEIRA  LOJA - COROMANDEL
BRENDA ELOA CARDOSO DE SOUZA  MATRIZ - ADAMANTINA
JOSE RONALDO CARLOS  LOJA - ITUIUTABA
REINALDO PEREIRA DE FREITAS LOJA - CAMPO GRANDE
SINVALDO F. DA SILVA FABRICA SUPL. MINERAIS ANDRADINA
CHRISTIAN W. N DA SILVA FABRICA SUP. MINERAIS ANDRADINA
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA PEDRO LOJA - ASSIS
TRICIARA PINTO ALVES  LOJA - PARANAIBA
MAURICIO PEDRO DA C JUNIOR  LOJA - NOVA ANDRADINA
RODRIGO PARNAIBA DA SILVA LOJA - ITUIUTABA
FERNANDO HENRIQUE F GOBO  MATRIZ - ADAMANTINA
FILIPE AUGUSTO F VECHIATTO  LOJA - TUPACIGUARA
THIAGO ALVES DA SILVA  MATRIZ - ADAMANTINA
CIBELE LINDOMAR DE A COSTA MATRIZ - ADAMANTINA
GABRIEL GEMINIANO DA SILVA LOJA - ANDRADINA
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA LOGISTICA SP - ADAMANTINA
IGOR DELLAFURIA QUINTO MATRIZ - ADAMANTINA
HARISON LUCAS RUSSO LOJA - JAÚ
CLEBERTON SANTOS DA SILVA LOJA - ARAÇATUBA
CARLOS ALEXANDRE FELIX DOS SANTOS SILO - ANDRADINA
CARLOS CAMPELO DE ANDRADE LOJA - MONTE ALEGRE DE MINAS
VALENTINO NEI MARTINEZ  LOJA - AQUIDAUANA
LUCAS PRADO LIMA  LOJA - SANTA FE DO SUL
CLEBSON FERREIRA DA SILVA  LOJA - ITURAMA
PAULO SERGIO ALAVARSE  MATRIZ - ADAMANTINA
VALDIR VIEIRA DE ARAUJO  FABRICA - LAVÍNIA
ANDRE LUIS CASSONI PALONI   MATRIZ - ADAMANTINA
JONATHAN ALVES GARCIA  LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
BRUNO CESAR DE MATOS DIAS   LOJA - TUPACIGUARA
ALISSON ALMEIDA MELO LOJA - ITUIUTABA
DONIZETTE APARECIDO FERREIRA LOJA - ITURAMA
DANIELA GABANI  LOJA - MACATUBA
FLAVIO DOURADO CALADO  LOJA - OURINHOS
WESLEY GONCALVES DE DEUS  LOJA - BATAGUASSU
LUCAS BELARMINO DOS SANTOS CARVALHO LOJA - DOURADOS
LARYNE RIBEIRO FONSECA LOJA - TUPACIGUARA
MARLENE VIEIRA DE ARRUDA  LOJA - LONDRINA
THIAGO DA ROCHA CORTES LOJA - UBERLANDIA
ELOM DE LIMA OLIVEIRA FABRICA SUP. MINERAIS ANDRADINA
GUILHERME SGORLON C. FILGUEIRA LOGISTICA SP - ADAMANTINA
SOLANGE SANTOS LIMA  LOJA - COXIM
MARUILHO NICESIO REZENDE LOJA - FRUTAL
AGNESIO MOUZO  LOJA - LINS
ALESSANDRO DELGADO FIGUEIREDO LOJA - CAMPO GRANDE
DIEGO LUIS CINTRA   LOJA - ITUIUTABA
LINO ALBERTO SABINO   LOGISTICA SP - ADAMANTINA
FRANCISCO DE ASSIS JACINTO JUNIOR  LOJA - ITUIUTABA
LIVIA RODRIGUES MIGUEL  MATRIZ - ADAMANTINA
WILLIAN PAULO SILVA   LOGISTICA - CAMPO GRANDE
CARLOS EDUARDO SILVESTRE DA SILVA   MATRIZ - ADAMANTINA
FRANCIELE ESSE  MATRIZ - ADAMANTINA
SEBASTIAO LAURINDO  MATRIZ - ADAMANTINA
EDSON LEITE  LOJA - JAÚ
MARCOS R. C.CORREA FABRICA SUP. MINERAIS ANDRADINA
PABLO ROGERIO DA S DE OLIVEIRA FABRICA - LAVÍNIA 
ALEXANDRE SIQUEIRA R DEMK   LOJA - ASSIS
ANDERSON BARBOSA  FABRICA SUP. MINERAIS ANDRADINA
DANILO PEREIRA DA SILVA  LOJA - OURINHOS
DIOGO RIVALDO S. CARDOSO LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
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2018: um ano de muitas realizações 
para Credi-Camda, que foi coroado com o 
Prêmio Benchmarking 2018, na categoria 
Capital Empréstimo – Pequena, 1º lugar, 

concedido pelo Sicoob Central Cecresp. A 
conquista da distinção foi comemorada em 
grande estilo com um jantar de confrater-
nização realizado na Casa Bisutti em São 
Paulo. 

“Conquistar o Prêmio Benchmarking 
2018 é o reconhecimento do nosso trabalho 
para atender nossos cooperados nas suas 
mais diversas demandas. Vamos continuar 
buscando a excelência na prestação de nos-
sos serviços para tornar nossa cooperativa 
cada vez mais presente na vida dos nossos 
associados”, afirmou Antonio Avelino dos 

Santos, diretor presidente da Credi-Camda.
A edição 2018 do evento contou com 

a premiação de 30 cooperativas associadas 
à Central, que se destacaram durante o ano 
pelos indicadores econômico-financeiros, 
além do bom atendimento e políticas ade-
quadas aos cooperados. 

Os critérios de avaliação incluíram 
ainda, entre outros quesitos, a participação 
efetiva dos membros dos órgãos de adminis-
tração e do conselho fiscal e políticas de ori-
entação e treinamentos cooperativistas aos 
associados. 

 _Credi-Camda

Credi-Camda conquista o 
Prêmio Benchmarking 2018
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