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CAMDA Expediente
Diretoria Executiva
Osvaldo Kunio Matsuda – Diretor presidente
Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior – Diretor superintendente
Gumercindo Fernandes da Silva – Diretor secretário

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Fernando Di Raimo, João Teixeira Marques Caldeira, José Polon More-
lato, Julio Marcio Pereira de Oliveira, Lívia Gonçalves de Souza, Kell-
manny Maycoll Barros de Oliveira
 
CONSELHO FISCAL (mandato 1º/abril/2020 a 31/março/2024)
EFETIVOS: Ismael de Freitas Calori, Jose de Oliveira Santos Neto, Nel-
son Tadao Matsuda  
SUPLENTES: João Edson Arelhano, Mario Cezar Vieira de Souza, Ru-
bens Mozzini

ÓRGÃO INFORMATIVO CAMDA
Jornalista responsável: Roberta Marchioti - MTb: nº 37.373/SP
Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 3502-3047 - e-mail: jornal@camda.com.br

Representante Comercial
Guerreiro Agromarketing – Tel.: (44) 3026-4457
Agromídia – Tel.: (11) 5092-3305
Editoração eletrônica: Roberta Marchioti – e-mail: jornal@camda.com.br
Impressão: Gráfica 1000 Cores – Tel.: (18) 3607-1225 – Araçatuba/SP

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: Avenida Dom Antônio, 2400 – 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. 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: Avenida Adriano Anderson Foganholi, 1634 – 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
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: Avenida Antônio Canhetti, 1027 – Tel.: (18) 3229-
7227 - prudente@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: Avenida Doutor Aniloel Nazareth, 5730 – 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@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 Adaman-
tina/SP ou e-mail para jornal@camda.com.br

INFORMATIVO
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CAMDAPecuária_

A Camda lança um serviço inovador 
para o cooperado pecuarista, que quer au-
mentar a produtividade e rentabilidade do 
seu rebanho.

É o sistema de engorda do gado po-
pularmente conhecido como boitel.

O sistema é uma tendência da 
pecuária moderna, utilizando de modernas 
tecnologias para a engorda do gado de forma 
intensa, o que garante ganho de peso mais 
rápido do que no sistema convencional e 
como o nome sugere, tem as condições cer-
tas até que o gado esteja pronto para o abate 
em curto espaço de tempo.

As instalações do boitel Camda são 
ideais para que a cooperativa possa atender 
seus associados com baias para no mínimo 
30 cabeças e no máximo 96 cabeças. Ao 
todo são 33 baias com capacidade total para 
1.910 cabeças por ciclo. Neste ano serão 2 
ciclos. O primeiro teve início em abril e o 

segundo começará em 31 de agosto.
No boitel Camda, o gado recebe todo 

o cuidado em um espaço adequado com ali-
mentação balanceada, dentro de um mane-
jo sustentável garantindo um bem-estar 
animal.

Durante o período de confinamento, 
o cooperado poderá contar com a seguran-
ça e credibilidade da Camda, que conta com 
uma equipe de funcionários capacitados 
para cuidar do gado desde a chegada até a 
saída, e ainda uma estrutura moderna com 
fábrica de ração e caminhão distribuidor 
para o trato no cocho. Tudo isso para pro-
porcionar uma melhor qualidade na ali-
mentação.

Critérios para fazer parte do boitel 
Camda:

- Somente cooperado, não será aceito 
inscrição de não cooperado, funcionários e 

diretoria Camda;
- Atender os critérios de peso, sexo, 

idade e sanidade do gado;
- A origem do gado para o boitel 

Camda será somente de propriedade cadas-
trada no sistema da Camda;

- Atingir a capacidade total da baia 
escolhida.

O boitel Camda vai disponibilizar 
uma inscrição por cooperado que tenha o 
interesse, ou seja o cooperado poderá colo-
car de 30 até 96 cabeças no máximo por ci-
clo de acordo com a ordem da sua inscrição.

Distribuição das baias:
13 baias       30 cabeças 
02 baias      40 cabeças
02 baias    44 cabeças
02 baias    54 cabeças
12 baias    88 cabeças
01 baia   92 cabeças
01 baia    96 cabeças
Total de 33 baias 1.910 cabeças

Informações:
Edinho (18) 991321415 
edinho@camda.com.br

Évelin (18) 99116-8874 
evelin@camda.com.br

Gilberto (18) 3502 -3037 
pecuaria@camda.com.br

Ou através do e-mail: 
pecuaria.boitel@camda.com.br

Confinamento 

Camda

Roberta Marchioti

Roberta Marchioti
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Camda lança novo site com informações 

ágeis e dinâmicas para o cooperado
A cooperativa Camda coloca no ar 

um site totalmente novo. A nova plata-
forma web está mais muito dinâmica e de 
fácil navegabilidade. Dentro do novo por-
tal, o catálogo de produtos possibilitará que 
cooperados e outros profissionais da área 
consultem toda a linha comercializada pela 
cooperativa. Os internautas também terão 
acesso a informações climáticas, notícias, 
campanhas e endereços das lojas, facilitan-
do ainda mais a comunicação entre o asso-
ciado e a Camda.

O novo layout do site está alinhado 
com as ações corporativas e a identidade vi-
sual da cooperativa. “Nosso objetivo é ofe-
recer aos usuários da internet uma platafor-

ma web de fácil navegabilidade e dinâmica”, 
disse Eduardo Seiji Sato, analista de infor-
mática e responsável pelo novo portal.

Será possível também encontrar no 
novo portal, as informações necessárias 
para se tornar um cooperado no link Seja 
Cooperado contendo ficha cadastral, pro-
posta de admissão, entre outros documen-
tos. Já o link Trabalhe Conosco é uma fer-
ramenta para os que desejam ingressar no 
grupo de colaboradores da cooperativa. 
Acessando o link é possível preencher um 
currículo on line e as informações serão 
guardadas e utilizadas pelo setor de RH as-
sim que houver necessidade.

 “O intuito é melhorar ainda mais 
o atendimento, ampliar as informações 

e facilitar as consultas sobre os serviços 
oferecidos aos cooperados. Além disso, é 
importante para a Camda que todos seus 
meios de comunicação estejam alinhados 
com a identidade visual da cooperativa”, 
explica a analista de comunicação Roberta 
Marchioti. 

Além disso, um vídeo institucional 
da Camda está disponível para que não só 
os cooperados, assim como todos os de-
mais agropecuaristas interessados em con-
hecer um pouco mais sobre a cooperativa, 
possa ter conhecimento de toda a estrutura 
e abrangência atual. Os internautas poderão 
acessar a plataforma totalmente reformu-
lada por meio do endereço: www.camda.
com.br.

 _Portal da Camda
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Há tempos vimos como é importante 
estarmos alinhados as condições climáti-
cas de nossa região para iniciar o plantio, 
adubação e colheita em qualquer cultura 
hoje realizada.

Com o café isso se vê há décadas: o 
cuidado com o cultivo é a plena certeza de 
uma colheita com melhor qualidade, desde 
a preparação do solo e cuidados com mu-

das.
A cooperativa Camda é pioneira na 

comercialização de grãos e produção de 
mudas da cultura em nossa região e por 
estarmos a frente em base de cultivo e 
experimentos, juntos com doutores, em 
pesquisas de variedades com maior produ-
tividade e seus melhoramentos genéticos, 
informamos que hoje temos na Fazenda 

Experimental cultivares certificados pelo 
Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento), com sementes que po-
dem ser comercializadas para todo país. Te-
mos variedades de coffea arábica-IPR 100, 
com excelente produção e adaptação em 
altas temperaturas, mudando a perspectiva 
de agricultores em cultivo da cultura. De-
senvolvido a partir do melhoramento gené-
tico tradicional, a nova variedade faz parte 
dos esforços da instituição Iapar (Instituto 
Agronômico do Paraná), uma equipe reno-
mada de pesquisadores, dando a segurança 
de variedades de maior resistência e produ-
tividade. 

Esta é a confiança que passada de 
geração em geração, com tecnologia e 
inovação, faz a diferença. Somos coopera-
tiva, somos a força do campo. Consulte 
um de nossos colaboradores e veja a vari-
edade existente na fazenda experimental 
Camda.

CULTIVANDO 

CAFÉ

 _Campo Experimental
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A aceroleira ou cerejeira-das-anti-
lhas é uma planta típica de regiões de clima 
tropical e subtropical, sendo necessário 
para seu desenvolvimento e produção tem-
peraturas entre 15 °C e 32 °C, com médias 
anuais próximas a 27 °C. Seu fruto, a acero-
la, é muito comercializado principalmente 
na forma de polpa congelada e fruto in na-
tura. Devido ao alto índice de vitamina C é 
considerado um produto de alta qualidade 
no campo dos alimentos funcionais.

Os tipos de solos mais indicados para 
o cultivo da aceroleira são os de textura 
argilo-arenoso, profundos e bem drenados, 
evitando o risco de salinização. Para propi-
ciar frutos de boa qualidade também é im-
portante que haja adequada disponibilidade 
de água no solo, precipitações entre 1.200 
mm e 1.600 mm, bem distribuídos ao lon-
go do ano. A área deve ser bem preparada 
para que haja um bom desenvolvimento das 
raízes. 

O pH do solo indicado está entre 5,5 
e 6,5, com saturação por bases em torno de 
70%. As covas de plantio devem ter as di-
mensões de 0,40 x 0,40 x 0,40 m.

Nos plantios, deve-se sempre visar 
uma produtividade alta. Para adubar cor-
retamente o pomar é necessário conhecer 
a disponibilidade dos nutrientes no solo 
e o estado nutricional da planta, obtidos 
através do resultado da análise de solo e, 
também por meio da análise foliar, o que 
permite observar se ocorrem deficiências 
ou excesso dos mesmos, o pH do solo, a 
presença de alumínio em níveis tóxicos etc.

A época recomendada para 
amostragem é após uma colheita e antes de 
efetuar a adubação de base para o novo ci-
clo de produção, assim repetindo-se todos 
os anos.

A aplicação do calcário também 
deve-se basear sempre na análise química 
do solo, pois se a quantidade aplicada for 
maior do que o solo realmente necessita, 
poderá ocorrer uma super calagem elevan-
do o pH do solo acima de 7,0, causando per-
da de nitrogênio por volatização; desequilí-
brio entre nutrientes Ca, Mg e K, redução 
na absorção do K e redução na disponibili-
dade de Cu, Fe, Mn e Zn.

Há estudos que comprovam que o 
Nitrogênio e o Potássio são os elementos 
extraídos em maior quantidade pelos fru-

tos, assim devendo ser adequadamente re-
postos para que a produtividade seja satis-
fatória.

Algumas medidas adotadas podem 
ajudar na prevenção e controle de pragas:

• Manter as plantas bem nutridas e 
conduzidas adequadamente com podas de 
formação e limpeza, permitindo assim uma 
melhor aeração e penetração da luz no inte-
rior da planta;

  • Utilizar matéria orgânica no solo 
promovendo maior resistência às plantas;

 • Eliminar restos de cultura e plan-
tas hospedeiras;

 • Fazer correto manejo do mato, 
deixando o pomar sempre com cobertura 
vegetal nas entrelinhas;

 • Recolher e enterrar frutos caídos 
no chão;

 • Plantar culturas intercalares pre-
ferencialmente com espécie que não se 
constituam em hospedeiras das pragas que 
ocorrem na aceroleira.

É indispensável que o produtor de ace-
rola tome os cuidados especiais à adubação e 
à correção do solo, garantindo desta forma a 
qualidade do pomar, aumento da produtivi-
dade e relação custo/benefício viável.

Equipe do Laboratório de     
Análises   Agronômicas Camda

 (18) 3502.3400 -  (18) 99116.8868

 _Laboratório

Aceroleira: 
a cultura rica 

em vitamina C
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Cetose em 
vacas leiteiras

Considerada uma das principais doen-
ças que acometem o rebanho leiteiro, a cetose 
também é conhecida como acetonemia, ace-
tonúria e hipoglicemia. É uma desordem no 
metabolismo energético da gordura, durante 
períodos de aumento de sua utilização pelo 
fígado. Com isso há produção de corpos ce-
tônicos, estabelecendo-se a cetose (quando 
compostos cetônicos excedem o seu uso por 
parte dos músculos e tecidos como fonte al-
ternativa de energia). Em momento de acen-
tuada produção cetônica, o odor do hálito, 
respiração e urina das vacas possuem cheiro 
característico similar à acetona.

O fígado precisa metabolizar a gordura 
das reservas corporais das vacas em momen-
tos de Balanço Energético Negativo (BEN), 
que é quando a demanda energética do animal 
é maior que sua capacidade de ingerir alimen-
tos, promovendo a carência de carboidratos 
precursores de glicose. Esta necessidade de 
glicose é acentuada no pré parto, no momen-
to do parto e em seguida nas próximas três 
semanas pós-parto, período que vacas estão 
em crescente aumento de produção de leite. 
Porém há um limite para a mobilização e uti-
lização da gordura corporal pelo fígado, após 
esse limite o fígado não consegue converter 
essas gorduras em energia e glicose, parte é 
acumulada em suas células em forma de tri-
glicerídeos e o restante, convertidos em cor-
pos cetônicos.

Com a grande mobilização de reservas 
corporais, o animal tem uma perda excessiva 
de peso e redução do consumo de alimentos, 
o que influência diretamente na reprodução e 
produção de leite. A sua ocorrência em reba-
nhos de países com elevada tecnologia leiteira 
alcança até 15 % das vacas e uma perda média 
aproximada de 70 litros de leite por lactação.

Segundo estudos, a incidência da ce-
tose pode chegar a 48,5% das vacas no pós-
parto. As perdas variam de custos associa-
dos à morte, serviços veterinários, descartes, 
redução da taxa de concepção, aumento do 
intervalo entre partos e período de serviço, 
redução de até 26% da produção de leite. 
Com a diminuição da imunidade devido à 
doença, muitas vezes surgem outras como é o 

caso de mastites, deslocamento de abomaso, 
metrites, entre outras.

Alguns fatores predispõe a maior in-
cidência de cetose como:

Obesidade – A vaca obesa possui 
depósitos de gordura intra-abdominais que 
limitam fisicamente sua capacidade de con-
sumir alimento após o parto, quando a síntese 
láctea cria uma demanda forte de glicose e 
aminoácidos. Por haver grandes quantidades 
de gordura em reserva corporal, também fa-
vorecem sua mobilização para suprir a falta 
de glicose no sangue.

Estresse térmico – O calor excessivo 
limita a capacidade de consumo, aumentando 
drasticamente o balanço energético negativo e 
consequentemente a mobilização de gordura.

Distúrbios no pós-parto – Toda pato-
logia que ocorra no pré ou pós-parto que leve 
a uma redução do consumo de alimentos, 
predispõe o aparecimento da cetose durante 
a lactação e na lactação subsequente.

Excesso de proteína não proteica no 
pré-parto – Dietas com teores de proteína 
bruta superior a 20% que está presente pela 
forma de nitrogênio não proteico (principal-
mente ureia) aumentam a incidência da ce-
tose no rebanho. 

Baixo fornecimento de proteína nas 
dietas durante o período seco dos animais 
– Dietas com níveis inferiores a 9% de pro-
teína principalmente nas três semanas que 
antecedem o parto, elevam os números de 
casos da doença.

Superpopulação (restrição hídrica e/
ou alimentar) – A redução de 15% do con-
sumo predito devido a falta de água ou disputa 
por espaço de cocho, elevam significativamente 
o aparecimento de casos clínicos da doença.

Período seco muito prolongado – 
Predispõe o aparecimento da cetose, inde-
pendente da obesidade ou não das vacas.

Deficiência de cobalto e enxofre, en-
tre outros macro e microminerais – Níveis 
baixos de cobalto nas dietas, reduzem a 
produção de vitamina B12 pela flora rumi-
nal, e também déficit na produção de ácido 
propiônico.

Deve-se fornecer dieta balanceada, su-
prindo as exigências em proteína e energia, 
pois os requerimentos nutricionais aumen-
tam 30% no pré-parto (formação do feto) 
e 70% no pós-parto (leite) comparados às 
necessidades de mantença. As vacas podem 
recuperar-se espontaneamente, porém há 
uma grande diminuição na produção de leite 
e perda de escore corporal.

A alimentação com silagem de baixa 
qualidade (excesso de ácido butírico), dietas 
com pouca fibra e doenças que provocam 
uma diminuição na ingestão de alimentos, 
por exemplo, aumentam a chance da ocor-
rência de cetose. É conveniente fornecer con-
centrado aniônico nas últimas três semanas 
antes do parto, a fim de melhorar a qualidade 
das papilas ruminais e prevenir contra distúr-
bios pós-parto (retenção de placenta e hipo-
calcemia pós-parto).

O escore de condição corporal (ECC) 
tem sido uma ferramenta de manejo nutri-
cional padrão para quantificar as reservas de 
energia das vacas, utilizando-se observação 
visual e palpação de áreas específicas de teci-
do adiposo subcutâneo. O método, embora 
subjetivo, é suficientemente sensível para 
identificar individualmente as vacas que ne-
cessitam de manejo alimentar especial.

A composição do leite de vacas aco-
metidas pela cetose sofrem variações bem 
características, que é o aumento significativo 
do teor de gordura do leite, aumentando sua 
relação de gordura/proteína. Sendo um forte 
indicativo da presença da doença nas vacas 
em pós-parto.

Nos casos clínicos mais graves e que 
precisam ser socorridos de imediato, con-
sultem o veterinário da Camda mais próxima.

.

Vinicius Saraceni
Zootecnista - Camda

 _ Minercamdahttps://i.ytimg.com/vi/aUfBaPr5LJk
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CAMDA
COMUNICADO DE VENDA DE IMOVEL 

DESIGNAÇÃO DE DATA PARA ACOLHIMENTO DE 
PROPOSTA FECHADA.

A COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA – 
CNPJ 43.001.981/0001-02, com sede na Rua Chujiro Matsuda, 
25, Vila Endo na cidade de Adamantina, por seu conselho diretor, 
comunica que levará a venda o imóvel rural objeto da matrícula 
de número 48.531 do Oficial de Registro de Imóveis de Tupã-SP., 
com a seguinte descrição:-

Um imóvel rural com area de 942,88 hectares, iguais a 389,61 
alqueires paulistas, localizado no município de Rinopolis-SP, 
comarca de Tupã-SP,  denominado FAZENDA EXPERIMEN-
TAL CAMDA -  IPAMERI, devidamente georreferenciada, com 
certificação no INCRA sob número 081002000089-60, IN-
CRA 951.072.681.008-8, Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob. 
no.35438080380361. 

Condições para a Venda:-

a) Valor mínimo por hectare de R$ 28.099,17 iguais a R$ 
68.000,00 por alqueire paulista. Não se encontra incluso 
na venda e no valor supra  a produção de uma área 
aproximada de 100 alqueires paulistas, iguais e 242 
hectares de cana de açúcar, que é de propriedade e de-
verá ser colhida  pela vendedora até o mês de novembro 
de 2020 e assim garantido pelo comprador o acesso a 
referida área, para o cultivo e colheita até mencionada 
data.
b) Forma de Pagamento:- Preferencialmente à vista.
c) Valor livre de qualquer comissão ou corretagem, não se 
responsabilizando a vendedora/cooperativa por qualquer 
valor a este título;
d) Proposta a ser encaminhada em envelope fechado/lacra-
do, a serem entregues na matriz situada em Adamantina-SP, 
Rua Chujiro Matsuda, 25, Vila Endo, junto a Diretoria, até as 
17:00 horas  dia 15/06/2020;
e) Data de abertura da proposta dia 16/06/2020 as 10:00 
horas no auditório da Matriz, Rua Chujiro Matsuda, 25, Vila 
Endo, junto a Diretoria, até as 17:00 horas  dia 15/06/2020;
f) Somente serão admitidos no auditório os proponentes 
com o comprovante do protocolo da proposta, cooperados, 
membros do conselho administrativo, e conselho fiscal da 
cooperativa. 
g) A abertura dos envelopes, será efetuada por um dos 
membros efetivos do Conselho Fiscal em exercício no dia e 
local previsto ou seja, as 10:00 horas do dia 16/06/2020;

h) Será considerada vencedora a proposta de maior valor e 
menor prazo para pagamento;
i) Em havendo igualdade de propostas, que deverão ob-
servar o valor mínimo previsto para venda, será conferido 
a preferência na aquisição,  em havendo igualdade de 
condições entre proponentes cooperado e não cooperado, 
ao que for regularmente associado/cooperado da coop-
erativa, e em havendo entre dois cooperados igualdade de 
condições, será conferido a preferência ao cooperado que 
for mais antigo na cooperativa;
j) Em havendo igualdade de propostas entre não cooper-
ado, será considerado vencedor a que for apresentado por 
pessoa física/ou jurídica, que detiver maior idade se pessoa 
física, ou maior tempo de fundação se pessoa jurídica.
k) Em nenhuma hipótese será considerado qualquer pro-
posta, que conste oferta por valor abaixo do mínimo fixado 
(por hectare de R$ 28.099,17 iguais a R$ 68.000,00 por 
alqueire paulista).
l) Por mera liberalidade poderá ser pela cooperativa, anali-
sado eventual proposta que não seja a vista, porém com 
entrada de no mínimo 60% do valor da proposta e  prazo de 
pagamento nunca superior a 6 meses, com a devida atual-
ização monetária;
m) A escritura pública de transferência será outorgada so-
mente quando do pagamento integral do preço proposto e 
aceito;
n) O vencedor deverá dentro do prazo de 48 horas da data 
da abertura das propostas, efetuar o pagamento do valor 
ofertado, sendo desconsiderado a proposta e reconhecida 
como sem efeito, caso seja descumprido, qualquer dos itens 
constante no comunicado e condições de venda presente.
o) Eventuais casos omissos serão resolvidos no ato da ab-
ertura dos envelopes de propostas, pela Diretoria Adminis-
trativa, constando inclusive em ata todas as ocorrências;

       O comunicado presente, 
é efetuado visando possibilitar o exercício de iguais condições 
entre os interessados, inclusive a possibilitar um maior conheci-
mento geral ao quadro dos associados e de terceiros, devendo 
ser publicado em jornais de ampla circulação, nos Estados de 
São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, 
bem como no site da cooperativa e na revista de circulação in-
terna na cooperativa distribuída no início do mês de junho/2020.

Adamantina, 15/05/2020

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA
CNPJ 43.001.981/0001-02

EDITAL
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CAMDAClassificados_

COOPERADOS, 
ATENÇÃO:

Animais 
Compra de cavalos  - da raça Cri-oula para 
lida em fazenda de cria. Tratar com Gilda pelo 
fone (17) 3343.1416/99152.0552 – Prata/MG
Venda de carneiros - reprodutores e matrizes 
raças Sta. Ines e Dorper; reprodutores  sangue 
Dorper com Sta. Ines; venda de ovelhas co-
mum prenhas de Dorper. Venda de cordeiros 
para corte Tratar com Fuad Eid Cunha pelo 
fone (18) 3647.1127/99791.3645 - sítio Ran-

cho Alegre – Glicério/SP 
Venda de touros - venda permanente de 
touros e matrizes Nelore Mocha. Tratar 
com Fábio pelo fone (14) 3622.8411 - Jaú/
SP 
Propriedades
Venda de sítio  - sítio bem localizado com 
vicinal de acesso asfaltada, próxi-mo a cidade 
(4 km), com 10 mil pés de seringueira rim 600 
com idade de 6 anos. Há energia elétrica no 

local, 1 casa de madeira, 1 paiol com gara-
gem, córrego, cachoeira e nascente de água. 
Área em hectares: 24 - R$ 37.500,00 por 
hectare (R$ 900.000,00). Tratar pelo fone (18) 
99615.3748 – Parapuã/SP.
Implemento
Venda - uma roda d’água, seminova, com 
diâmetro de 1,40m, marca Rochfer MS-6. 
Tratar com José Vitalino da Silva pelo fone 
(18) 98123.7963 - Pacaembu/SP

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE
Atualização de classificados

Anuncie você também!
Ligue (18) 3502 3047  - Whats (18) 99135-4373 

ou envie um e-mail para jornal@camda.com.br

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!
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CAMDA _ Credicamda

Os conselheiros fiscais eleitos para o 
triênio 2020 – 2023 tomaram posse no dia 
24 de abril. Os membros do órgão fiscali-
zador da cooperativa tiveram seus nomes 

Quadrilhas se aproveitam do au-
mento das transações digitais causado pelo 
isolamento social para aplicar golpes e cap-
turar dados de clientes; um deles está rela-
cionado ao auxílio emergencial criado pelo 
governo federal.

A Febraban e os bancos têm refor-
çado a importância do uso dos canais digi-
tais para evitar as aglomerações e combater 
a proliferação do novo coronavírus. Por 
meio do internet banking e dos aplicativos 
das instituições financeiras, é possível re-
alizar quase todas as operações bancárias 
e ter acesso a diversos produtos e serviços 
(fazer transferência, tirar extrato, pagar 
contas, pedir empréstimo, negociar dívidas, 
contratar seguros etc).

Entretanto, é importante redobrar os 
cuidados de segurança, pois quadrilhas estão 
se aproveitando deste momento de uso mais 
intenso dos meios digitais para aplicar golpes.

Os métodos dos bandidos não são no-
vos. Eles usam a chamada engenharia social, 
que são armadilhas que os golpistas criam 
para obter dados, senhas e informações pes-
soais dos clientes, ou ainda levá-los a fazer 
pagamentos em benefício dos criminosos.

O golpe do falso motoboy é um bom 
exemplo do aumento da atividade das quadri-
lhas. Nele, criminosos entram em contato 

ratificados pela Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) - 2020 e pelo Banco Central do Bra-
sil. Eliane Agustini de Sá Sanches, Fabio 
Pecoraro Demarque e Marília Costa Rama-

com as vítimas se fazendo passar pelo banco 
para comunicar a realização de transações 
suspeitas com o cartão de crédito do cliente.

Após usar técnicas de engenharia so-
cial para obter informações sigilosas, como 
senhas e dados pessoais, os golpistas infor-
mam que um motoboy será enviado para re-
colher o cartão supostamente clonado para 
que sejam feitas outras análises necessárias 
para o cancelamento das compras irregulares.

Para passar uma imagem de segu-
rança, os criminosos orientam a vítima a 
cortar o cartão ao meio, no sentido do com-
primento, para inutilizar a tarja magnética, 
antes de entregá-lo ao motoboy. No entan-
to, o chip permanece intacto, o que permite 
que a quadrilha faça compras com o cartão, 
ainda que o plástico esteja partido ao meio. 

“Os bancos nunca enviam funcio-
nários para recolher os cartões dos clien-
tes”, alerta Walter de Faria, diretor-adjunto 
de Operações da Febraban – Federação 
Brasileira de Bancos. Ele completa que 
“quando o cliente for descartar um cartão, 
é importante inutilizar o chip para impedir 
que novas compras sejam feitas”.

Outro exemplo de golpe que surgiu 
na esteira da pandemia causada pelo novo 
coronavírus são as dezenas de aplicativos 
falsos relacionados ao auxílio emergencial 
criado pelo governo federal. Os golpistas se 
aproveitam da necessidade de as pessoas se 
cadastrarem para receber o benefício, para 
roubar a informações sigilosas. 

“A mistura de medo da doença e a 
confusão trazida pelo excesso de fontes de 
informação criam o ambiente perfeito para 
a ação dos golpistas”, diz Faria.

Para reduzir os riscos de ser vítima 
de golpistas, a Febraban destaca as se-
guintes orientações:   

Conselheiros eleitos tomam posse 
no Conselho Fiscal da Credi-Camda

Febraban alerta para aumento de golpes durante a pandemia

Eliane Marília OsmarFabio Marli Sérgio

lho foram eleitos titulares. Marli Aparecida 
Oliveira Dantas Fagundes, Osmar Theodoro 
e Sérgio Reinaldo Gerboni ocuparam a su-
plência. 

- o banco não liga nem encaminha 
links por SMS, WhatsApp ou e-mail pedin-
do atualização dos dados, sincronização de 
token ou desbloqueio de cartão;

- o site oficial para se cadastrar para 
receber o auxílio emergencial é https://
auxilio.caixa.gov.br;

- o cadastramento para receber o auxí-
lio emergencial também pode ser realizado 
pelo app específico da Caixa, que deve ser 
baixado apenas na loja oficial de aplicativos 
do sistema operacional do seu dispositivo;

- não clique em nenhum link. Digite, 
no navegador, o endereço eletrônico do 
banco ou da loja em que pretende realizar a 
transação ou compra;

- sempre baixar qualquer aplicativo 
apenas da loja oficial do sistema operacio-
nal do seu dispositivo;

- não repasse seus dados para nenhu-
ma pessoa intermediar a concessão do auxílio 
emergencial. Apenas a Caixa avalia e confirma 
quem é elegível ao benefício e eles não pro-
curam as pessoas ou usam serviços de terceiros;

- o banco não entra em contato para 
pedir cadastro de favorecido, transferên-
cias, transações para testes ou estorno de 
valores nem desbloqueio de cartão;

- o banco não entra em contato para di-
zer que sua conta será bloqueada por falta de 
atualização cadastral, também não envia nin-
guém em sua casa para retirar seu cartão, note-
book, computador, tablet, celular ou o chip dele 
como também não entra em contato para pedir 
atualização ou sincronismo de token;

- fique atento a links encurtados 
e desconhecidos por sms ou e-mail. Não 
clique nem informe seus dados.

Fonte: https://portal.febraban.org.br/noti-

cia/3441/pt-br
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CAMDA
Junho 2020

DIA
01
01
02
03
03
03
04
04
04
05
06
06
06
07
07
07
07
07
08
08
09
10
10
10
10
11
11
11
11
13
13
14
14
14
14
14
14
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
20
20
20
21
22
23
23
23
24
24
26
27
28
28
28
28
29
30

NOME FILIAIS
MARCO ANTONIO SOUZA SILVA F. SUPL. MINERAIS ANDRADINA
JACQUELINE GARCIA GONCALVES  LOJA - PENAPOLIS
JHONATAN BISPO DE SANTANA  MATRIZ - ADAMANTINA
JESSICA FUKAI FERRAREZI  LOJA - CAMPO GRANDE
MATHEUS DE OLIVEIRA ROCHA VIEIRA LOJA - CAMPO GRANDE
LUCAS MAIOLI AVANCINI   LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
DANIEL OLIVEIRA SAMPAIO   MATRIZ - ADAMANTINA
JOSIANE FURTADO RAMOS   LOJA - AQUIDAUANA
JUCELIO MOREIRA DA SILVA   FABRICA - CAMPO GRANDE
PRISCILA PAVANI BORTOLUCCI   LOJA - OURINHOS
CARLOS ORESTE NUCI  LOJA - LINS
MARCIO AKIO NAKAGI   LOJA - DRACENA
MARILIA CANDIDA DE CARVALHO   FABRICA - LAVÍNIA
LUIZ CLAUDIO COLAVITE  LOJA - ASSIS
ROBERTO CARLOS VIEIRA  LOJA - MACATUBA
ERYC GUSTAVO DE JESUS SILVA   LOJA - OURINHOS
ELIEL LIRA SANTOS  LOJA - QUIRINOPOLIS
LIUTY LISANDRO LIZIDATI ZERNERI   LOJA - UBERLANDIA
CELSO MARQUES SANTOS JUNIOR   LOJA - ITURAMA
IVAN CARLOS GOMES CARDOSO   LOJA - BANDEIRANTES
ALEXANDRE CARDOSO ELIAS FERNANDES  LOJA - TRÊS LAGOAS
CARLOS EDUARDO DA ROCHA BEZERRA   LOJA - CAMPO GRANDE
ADEILSON CAROLINO SOUZA  LOJA - PARANAIBA
ANDERSON DA SILVA VENANCIO   F. SUPL. MINERAIS ANDRADINA
MARCELO LUIZ STECHI  LOJA - BATAGUASSU
MARCIO APARECIDO TRINDADE   MATRIZ - ADAMANTINA
SILVIA RENATA BORGES MARIA  LOJA - TRÊS LAGOAS
LUIZ FRANCISCO MACHADO   LOGISTICA SP - ADAMANTINA
EDUARDA DE OLIVEIRA FORESTON  LOJA - FRUTAL
ANTONIO MARCOS LEMES   LOJA - JUNQUEIRÓPOLIS
ANTONIA G P BATISTA DOS SANTOS  CAMPO EXPER. - ADAMANTINA
MAIARA C DOS SANTOS SOUZA  MATRIZ - ADAMANTINA
ADILSON GARCEZ   MATRIZ - ADAMANTINA
JOSIAS ANTONIO MEIRA  LOJA - PACAEMBU
CLEITON RAFAEL DA COSTA   LOJA - RIBAS DO RIO PARDO
RAYSA SATIKO LEITE  LOJA - DOURADOS
FREDERICO HUMBERTO SANTOS   LOJA - UBERLANDIA
LUIZ GUSTAVO GONCALVES   LOJA - TRÊS LAGOAS
EDUARDO SEIJI SATO   MATRIZ - ADAMANTINA
VERCILIO RAMOS   MATRIZ - ADAMANTINA
MARIA DAS GRACAS MOURA LIMA  LOJA - JUNQUEIRÓPOLIS
JOSE VALTER DE ALMEIDA   MATRIZ - ADAMANTINA
LUCILENE PEREIRA Q DE FREITAS  LOJA - RIBAS DO RIO PARDO
THAIS FRANCISCA SOUZA  LOJA - GURINHATA
LAURO CELSO FERREIRA DA SILVA   MATRIZ - ADAMANTINA
MAYCON PEREIRA KULL PRESTES   LOJA - TRÊS LAGOAS
ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA   LOJA - NAVIRAI
RICARDO CAETANO EVANGELISTA   LOJA - FRUTAL
AIRTON FERNANDO PARREIRA DA COSTA  FABRICA - CAMPO GRANDE
EDSON AUGUSTO CAMARA DIAS  LOJA - PRESIDENTE PRUDENTE
MARIA LUCIA L DE MORAES DOS SANTOS  MATRIZ - ADAMANTINA
VANESSA HARUMI YOSHIKAWA  MATRIZ - ADAMANTINA
ANA BEATRIZ SATELIS DEZIDERIO   LOJA - ANDRADINA
EMILLY SCHEROLE DE SA  MATRIZ - ADAMANTINA
OSMAR MODESTO LEAL FILHO   LOJA - PARANAIBA
JOAO PEDRO LOPES DE OLIVEIRA  MATRIZ - ADAMANTINA
JOAO VITOR APARECIDO TEIXEIRA LOJA - DRACENA
SANDRA HELENA DE FREITAS  LOJA - TRÊS LAGOAS
JOAO PAULO CORREIA DA SILVA   LOJA - ANDRADINA
JOAO LUCAS SANTANA DOS SANTOS   LOJA - BATAGUASSU
NAYRA FERNANDA DA SILVA   LOJA - SAO JOAQUIM DA BARRA
EVELIN CAMILA GORELIO  CAMPO EXPERIMENTAL - ADAMANTINA
EVANDRO DE SOUZA XAVIER   MATRIZ - ADAMANTINA
JESSICA TREVISAN DE SOUZA   LOJA - JUNQUEIRÓPOLIS
RITA ALEXANDRINO DOS S GOUVEIA   LOJA - MACATUBA
JULIO HAMILTON DA SILVA NAKANO JUNIOR  FABRICA - CAMPO GRANDE
ELTTON DAVID DOS SANTOS SOUZ LOJA - TRÊS LAGOAS
DIEGO FRANCISCO BERNARDO LOJA - ARAÇATUBA

Junho 2020

Aniversários e Agenda_

Dia Mundial 
do Meio Ambiente

No próximo dia 5 de junho será celebrado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente 2020. A data foi estabelecida pela ONU (Organização das 

Nações Unidas) em 1972, durante a Conferência de Estocolmo. 
 

O objetivo é conscientizar as pessoas e organizações da ne-
cessidade crescente de cuidar do meio ambiente.

Iniciativas sustentáveis estão cada vez mais em alta. Não é 
à toa, a realidade da poluição plástica nos oceanos, atmos-
férica e o aquecimento global levam até os mais céticos a 
se importarem com a natureza. Como substituir o uso de 

plástico e ideias de iniciativas que ajudam o meio ambiente 
são cada dia mais procuradas. 

É preciso colaborar, fazer a diferença e mostrar a importân-
cia do meio ambiente para quem estiver a nossa volta.
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