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De extrema importância para todos os 
seres vivos do nosso planeta, o solo ou terra, 
assim como o ar, a água, o fogo e o vento, são 
fatores essenciais à vida. É do solo que retira-
mos parte dos nossos alimentos e é sobre ele, 
na maioria das vezes, que construímos a nossa 
casa. Por isso, o solo fértil é indispensável à 
sobrevivência das espécies do planeta.

Os solos exibem uma grande varie-
dade de características que são usadas para 
a sua classificação para vários propósitos, 
inclusive produção agrícola, construção de 
estrada etc. Outras características do solo in-

3 de maio 
Dia do Solo

cluem resistência, viabilidade, tamanho de 
partícula, permeabilidade e grau de desen-
volvimento.

Devemos respeitar a capacidade do 
solo, pois os ecossistemas existentes no pla-
neta dependem dele para a sua sobrevivência. 
Sabedoria e consciência são adjetivos essen-
ciais ao ser humano, para manter o solo de 
forma adequada à sua utilização, para que seja 
capaz de dar sempre bons frutos.

A Camda possui um laboratório de 
análises que concretiza serviços de análises 
de solo e tecido vegetal aos cooperados. Ao 

longo de seus 6 anos de existência vem ob-
tendo desenvolvimento da credibilidade e 
confiabilidade laboratorial participando de 
programas de controle de qualidade como 
os conduzido pelo IAC, Sociedade Brasileira 
de Ciência do Solo e Esalq-USP, sempre ob-
tendo os melhores resultados e ficando entre 
os primeiros colocados em todos os pro-
gramas. O controle de qualidade analítica e 
o desenvolvimento de parcerias que estimu-
lam essa qualidade sempre serão metas do 
laboratório Camda. Conheça este espaço, 
cooperado!

http://pitadela.com.br
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Segundo mês de alta no preço do leite ao produtor

Segundo mês de alta no preço do leite 
pago ao produtor. A média dos dezoito 
estados pesquisados pela Scot Consultoria 
ficou em R$1,135 por litro, sem o frete, 
no pagamento de março (produção de fe-
vereiro). O aumento foi de 2,2% frente ao 
pagamento anterior. Na comparação com 
março do ano passado, o produtor está 
recendo 12,6% mais em valores nominais 

ou 6,9% mais, já descontando a inflação 
(IGP-DI).

A produção de leite em queda segue 
dando sustentação aos preços no mer-
cado brasileiro. Segundo o Índice Scot 
de Captação de Leite, a produção mé-
dia brasileira caiu 4,5% em fevereiro/17, 
na comparação com janeiro deste ano. 
Para março/17, os dados parciais apon-

Forte queda no preço do milho. Momento favorável para compra

O aumento da disponibilidade interna, 
as boas expectativas acerca da segunda safra 
e a previsão de estoques finais maiores pres-
sionaram para baixo as cotações do milho no 
primeiro trimestre. A colheita da safra de verão 
está na reta final, assim como a semeadura da 
safra de inverno ou segunda safra. A situação 
das lavouras de segunda safra (2016/2017) 

está boa nas principais regiões produtoras.
A expectativa de maior produção, a ex-

portação patinando, devido ao câmbio (dó-
lar em queda), colaboram com o quadro 
de fraqueza das cotações. Segundo levan-
tamento da Scot consultoria, na região de 
Campinas-SP, a saca de 60 quilos ficou co-
tada em R$30,00, sem o frete, para a entrega 

imediata (3/4). Na comparação com março 
do ano passado, a cotação está 34,5% 
menor. Em curto e médio prazos, o clima 
e a situação das lavouras de segunda safra 
no Brasil ditarão os preços. Mantemos a pre-
visão de pressão de baixa sobre as cotações 
de milho no segundo trimestre, com a co-
lheita da safra de inverno.

tam para uma queda de 1,2% na capta-
ção, em relação a fevereiro/17. Para o 
próximo pagamento, a expectativa é de 
alta para o produtor, no entanto, fatores 
como as importações em alta, a demanda 
patinando e o aumento da produção no 
Sul do país a partir de abril/maio mere-
cem atenção já que podem limitar os au-
mentos do leite.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com

http://ruralpecuaria.com.br
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Maio é mês de vacinação contra febre aftosa
O que é febre aftosa?
Doença infecciosa aguda, causada 

por vírus, sendo uma das mais contagiosas 
que atingem os bovinos, búfalos, ovinos, 
caprinos e suínos. Causa febre, seguida do 
aparecimento de vesículas (aftas) principal-
mente na boca e nos cascos, dificultando a 
movimentação e alimentação dos animais, o 
que acarreta elevada e rápida perda de peso 
e queda na produção de leite, tendo como 
consequência grandes prejuízos na explora-
ção pecuária. O vírus está presente no epi-
télio e fluido das vesículas e também pode 
ser encontrado no sangue, saliva, leite, urina 
e nas fezes dos animais afetados. Qualquer 
objeto contaminado com uma dessas fon-
tes de infecção torna-se uma perigosa fonte 
de transmissão da doença de um rebanho a 
outro. Os animais contraem o vírus por con-
tato direto com outros animais infectados 
ou por alimentos e objetos contaminados. A 
doença é transmitida pela movimentação de 
animais, pessoas, veículos e outros objetos 
contaminados pelo vírus. Pessoas que lida-
ram com animais doentes também podem 
transmitir o vírus por meio de suas mãos, 
roupas e calçados. 

Prejuízos
A principal consequência da ocorrên-

cia da febre aftosa é econômica. Devido ao 
alto poder de difusão do vírus e aos impac-
tos econômicos provocados pela doença, os 
países e áreas livres de febre aftosa estabel-
ecem fortes barreiras à entrada de animais 
susceptíveis e seus produtos oriundos de 
regiões com febre aftosa. Assim, basta ape-
nas um foco desta doença (uma propriedade 
atingida) para haver restrição ao mercado 
internacional, e até mesmo ao mercado na-
cional, já que animais e produtos de origem 
animal ficam proibidos de serem comer-
cializados para países livres ou áreas livres 
de febre aftosa. Essas barreiras têm efeitos 
negativos sobre a pecuária e na economia 
do país, com graves consequências sociais. 

Como combater a febre aftosa?
A vacinação tem papel fundamental 

na prevenção e erradicação da febre aftosa.
A forma mais eficiente, prática e bara-

ta de prevenção é por meio da vacinação dos 
bovinos e búfalos, durante as campanhas de 
vacinação que ocorrem a cada seis meses, 
sempre em maio e novembro. Na etapa de 
maio é obrigatória a vacinação dos bovinos 
e búfalos com idade até 24 meses. E na eta-
pa de novembro, todos os bovinos e búfalos 
existentes na propriedade devem ser vacina-
dos, inclusive os bezerros com poucos dias 
de vida.

Além da vacinação, outra estratégia 

fundamental é a vigilância sanitária, com 
destaque para o cadastramento do setor 
pecuário e o controle do trânsito de animais, 
visando impedir que animais contaminados 
entrem no estado. Por isso são feitas as fis-
calizações do transporte animais.

Obrigatoriedade da vacinação e 
da comprovação

A aquisição e aplicação da vacina 
contra a febre aftosa é de responsabilidade 
dos proprietários dos animais. A vacinação 
e a comprovação são obrigatórias, estando 
previstas em legislação estadual. 

A não vacinação ou não comprovação 
implica em multa variando conforme o núme-
ro de animais, além de não poder transportar 
seus animais para qualquer finalidade. 

Transporte de animais
Importante: durante a campanha de 

vacinação, o transporte de bovinos e búfalos 
somente será autorizado após a realização 
da vacinação e da comprovação, tendo que 
aguardar o prazo previsto para movimenta-
ção, após a aplicação da vacina. O Trans-
porte de animais somente deve ser realizado 
com a GTA - Guia de Trânsito Animal. A GTA 
deve ser retirada para toda movimentação 
de animais (entrada e saída da propriedade), 

mesmo quando realizada dentro do mesmo 
município e entre vizinhos. 

Recomendações:
a) Sempre conservar a vacina em lo-

cal resfriado, na geladeira ou caixa isotérmi-
ca com gelo; nunca expor ao sol. Somente 
transportar a vacina da loja agropecuária 
até a propriedade em caixa isotérmica com 
gelo, mantendo-a refrigerada até o momento 
da aplicação.

b) Aplicar a vacina com agulhas e 
seringas bem limpas e desinfetadas para 
evitar contaminações (antes de usar, deixe 
a seringa e agulhas em água fervente por 10 
minutos). Agite bem o frasco antes de usar. 
Aplique com calma a vacina nos animais.

c) A dose a ser aplicada é de 5 ml, 
para todas as idades, tamanho e peso do 
animal. Essa é a dose correta, nunca aplique 
menos do que essa dosagem.

d) Aplicar a vacina na tábua do 
pescoço, via subcutânea ou intramuscular. 
Evite aplicar no posterior (“traseiro”) do ani-
mal que é região de carne nobre.

e) Realizar a vacinação o quanto an-
tes, não deixando para os últimos dias da 
campanha.

f) E também não deixar para compro-
var nos últimos dias.

Fotos: Roberta Marchioti
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Em junho de 2016, a empresa de 
café fundada por Sean Kristafor lançou 
o Black Insomnia Coffee. Este produto 
está ganhando popularidade em todo o 
mundo, incluindo os Estados Unidos, es-
creve a CNN.

O Black Insomnia se destaca como sendo 
duas vezes mais forte – 58.5 mg de cafeína 
por onça – que o Dark Roast da Starbucks, 
que tem 21,25 mg por onça. Com essa quan-

‘Bomba na xícara’: criam o café mais perigoso do mundo

tidade de cafeína uma xícara do Black In-
somnia contém 702 mg de cafeína, um valor 
que excede o limite de 400 mg permitido 
pela Food and Drug Administration (FDA, 
na sigla em Inglês).

Em um estudo sobre os efeitos da cafeí-
na sobre nossos corpos, Mary Sweeney, da 
Universidade John Hopkins (EUA), explica 
que os efeitos do consumo desta substância 
podem variar de leves a graves. Entre outros 

sintomas, a cafeína pode causar agitação, 
nervosismo, desconforto e problemas em 
dormir. No pior dos casos, pode provocar 
arritmias.

O portal Caffeine Informer, conhecido por 
fornecer informações sobre as doses adequa-
das de cafeína que podem ser tomadas diari-
amente, classificou o Black Insomnia Coffee 
como “o mais perigoso dos produtos com 
cafeína”.

Censo Agropecuário 2017 tem início em outubro no Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE) divulgou que o Censo Agropecuário 
de 2017 iniciará no dia 1º de outubro. Durante 
cinco meses, os recenseadores vão visitar 5,3 
milhões de estabelecimentos agropecuários em 
todo o Brasil, levantando informações sobre 
produção, características dos trabalhadores do 
setor, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxi-
cos, entre outros temas.  O orçamento total do 
censo será R$ 770 milhões em 2017 e 2018. 
Para este ano, os recursos serão de aproximada-
mente R$ 500 milhões.

Segundo o IBGE, a redução do orçamento 
para o Censo Agropecuário tornou necessária 
a simplificação do questionário inicialmente 
elaborado com a diminuição do tempo médio 
de entrevista de 90 para 40 minutos. O obje-
tivo foi dar agilidade à coleta de dados, per-
mitindo que, em média, três estabelecimentos 
agropecuários sejam visitados pelos recen-
seadores por dia. O papel da agricultura fa-
miliar na produção agropecuária também será 
pesquisado. Os resultados do Censo deverão 
ser divulgados em 2018.

O orçamento do Censo Agropecuário de 
2017 sofreu um corte de mais de 50%. O 
corpo técnico do IBGE foi compelido a fazer 

adaptações como, por exemplo, a redução 
do número de contratados temporários para 
essa operação: inicialmente previsto para 
82 mil pessoas, esse contingente foi redu-
zido para 26 mil. Já a coleta do Censo Agro-
pecuário, prevista para cerca de 90 dias, foi 

http://www.correiofeirense.com.br

https://cdnbr1.img.sputniknews.com

ampliada para cinco meses.
As inscrições para os dois processos 

temporários já começaram e foram abertas 
26.010 vagas, sendo que 171 para profis-
sionais de nível superior e o restante, para o 
nível médio.  
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_Minercamda: Conheça nosso produto

O mês de maio é marcado pelo início 
de temperaturas mais baixas, chuvas mais 
escassas e a diminuição do fotoperíodo, que 
são as horas de luminosidade do dia. Como 
consequência nas mudanças destes fatores 
climáticos temos uma pastagem com menor 
capacidade de rebrota, com uma qualidade 
nutricional inferior e com a sua digestibilidade 
pior que no período chuvoso.  Portanto de-
vemos ficar atento para melhor complementar 
a dieta dos animais na buscar de eficiência na 
produção de carne, leite ou bezerros.

e que de alguma forma contenham pro-
teína em sua composição. Nos produtos 
Minercamda temos a linha PREMIUM, PER-
FORMANCE e as RAÇÕES que poderão ser 
usadas com o intuito de fornecer proteína, 
fósforo e outros macro e microminerais.

Na linha Premium temos os se-
guintes produtos:

• MINERCAMDA CRIA – Contém 
9% Proteína, 80g de fósforo/kg. Consumo 
médio: 0,04% do Peso Vivo. Indicado para 
vacas de cria e recria.

• MINERCAMDA CREEP – Contém 
23% Proteína, 12g de fósforo/kg. Consumo 
médio: 0,13% do Peso Vivo. Indicado para 
bezerros.

• MINERCAMDA ENGORDA – Con-
tém 20% Proteína, 40g de fósforo/kg. Con-
sumo médio: 0,05% do Peso Vivo. Indicado 
para recria e engorda.

 
Na linha Performance temos os se-

guintes produtos:
• MINERCAMDA SECA “S” – Contém 

21% Proteína, 30g de fósforo/kg. Consumo 
médio: 0,075% do Peso Vivo. Indicado para 
cria, recria e engorda.

• MINERCAMDA TURBO PROTEI-
CO – Contém 44% Proteína, 20g de fósforo/
kg. Consumo médio: 0,125% do Peso Vivo. 
Indicado para cria, recria e engorda.

• MINERCAMDA TURBO ENERGÉ-
TICO – Contém 20% Proteína, 9g de fósforo/
kg. Consumo médio: 0,25% do Peso Vivo. 
Indicado para cria, recria e engorda.

 
Na linha das Rações temos os se-

guintes produtos:
• MINERCAMDA CONFINAMENTO 

– Contém 18% Proteína, 3,5g de fósforo/kg. 
Consumo varia de acordo com o volumoso: 
de 1% a 2% do Peso Vivo. Indicado para 
engorda.

• MINERCAMDA ELITE – Contém 

Transição do período das águas para a seca
20% Proteína, 4,5g de fósforo/kg. Consumo 
varia de acordo com o volumoso: de 1% a 
2% do Peso Vivo. Indicado para bovinos de 
corte e engorda.

• MINERCAMDA ENGORDA T – 
Contém 20% Proteína, 3,5g de fósforo/kg. 
Consumo varia de acordo com o volumoso: 
de 1% a 2% do Peso Vivo. Indicado para 
engorda e terminação.

• MINERCAMDA SEMICONFINA-
MENTO – Contém 18% Proteína, 5,0g de 
fósforo/kg. Consumo recomendado: de 0,3 a 
0,5% do Peso Vivo. Indicado para sistemas 
de semiconfinamento de engorda.

• MINERCAMDA RECRIA EDP – Con-
tém 16% Proteína, 3,5g de fósforo/kg. Consumo 
varia de acordo com o volumoso: de 1% a 2% 
do Peso Vivo. Indicado para bezerros e recria.

• MINERCAMDA LEITE 20 – Contém 
20% Proteína, 4,0g de fósforo/kg. Consumo 
varia de acordo com o volumoso: de 1 a 2 
kg para cada 3 litros de Leite. Indicado para 
vacas em lactação.

• MINERCAMDA LEITE 22 – Contém 
22% Proteína, 4,5g de fósforo/kg. Consumo varia 
de acordo com o volumoso: de 1 a 2 kg para cada 
3 litros de Leite. Indicado para vacas em lactação.

• MINERCAMDA LEITE 24 – Contém 
24% Proteína, 4,5g de fósforo/kg. Consumo 
varia de acordo com o volumoso: de 1 a 2 
kg para cada 3 litros de Leite. Indicado para 
vacas em lactação.

 Para uma melhor orientação quanto 
ao produto mais indicado e viável, pedimos 
que consultem algum de nossos técnicos 
que estão a disposição nas lojas da Camda.

Vinicius Elias Saraceni
Zootecnista – Gerente Operacional de Produção

Fábrica de Lavínia

Conforme observado nos quadros 
acima a perda de digestibilidade e proteína 
são acentuadas com a entrada do período 
seco do ano. As forragens quando contêm 
menos de 10% de PB, limitam a síntese de 
proteína microbiana, possivelmente devido 
a deficiência de aminoácidos, de amônia 
e de energia para os micro-organismos do 
rúmen. Pastagens com o conteúdo de pro-
teína baixo podem não suprir as exigências 
em proteína degradada no rúmen (PDR) para 
crescimento microbiano e atividade fermen-
tativa adequada. Isto ressalta a importância 
de fornecimento de fontes de proteínas de-
gradável no rúmen, e dentre estas, a uréia, 
que pode ser utilizada por ser rapidamente 
convertida em amônia no rúmen, sendo pos-
teriormente utilizada, principalmente pelas 
bactérias celulolíticas, principais respon-
sáveis pela degradação dos componentes 
fibrosos no rúmen.

 Por isso devemos buscar produtos 
que supram estas deficiências nutricionais 
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A Camda em parceria com a Bayer rea-
lizou no auditório do clube de campo da co-
operativa o evento Conexão Bayer - Edição 
Mulheres em uma atividade alusiva ao Dia Inter-
nacional da Mulher - comemorado em março.

O evento é uma iniciativa da Bayer e sur-
giu da ideia de aproximação da empresa com as 
cooperativas. Ele ocorreu em nove cidades e em 
parceria com seis cooperativas, a Camda - como 
umas das principais parceiras da Bayer - é uma 
das contempladas com o evento.

“A Camda é uma parceira estratégia da 

Mais uma atividade ocorreu através da 
parceria Camda x Texaco.

A Texaco, da Chevron Brasil Lubrifi-
cantes, retomou o projeto que leva consultas 
médicas gratuitas para diversas regiões do 
país: agora com o nome “Carreta Texaco 
Ursa”. Desta maneira, a Camda recebeu na 

Bayer e nosso objetivo é trabalhar com proje-
tos que focam o crescimento em conjunto, e 
não podemos fazer isso sem o apoio das mu-
lheres, que também são protagonistas da agri-
cultura”, disse Cecilia Melo, ger. de Estratégia 
de Cooperativas e Clientes Diretos Bayer.

O objetivo foi trocar informações, 
através de um “bate papo”, com as coopera-
das sobre a prevenção de doenças das mu-
lheres e o empoderamento feminino. Na oca-
sião, uma ginecologista falou sobre a saúde 
de uma forma global e Cláudia Barros sobre o 

cidade de Adamantina esta atividade que at-
endeu, na ocasião mais de 100 pessoas – entre 
colaboradores e cooperados.

O veículo de 15m de comprimento é 
equipado com consultórios médico e oftal-
mológico, além de um espaço para testes de 
acuidade visual, pressão arterial, glicemia e 

Carreta Texaco Ursa realiza ações em Adamantina

empoderamento feminino.
Aproximadamente 250 mulheres par-

ticiparam do evento e no final cada partici-
pante recebeu um brinde.

“Ficamos extremamente satisfeitos com 
a ótima sugestão por parte da Bayer de aproxi-
mar as esposas dos nossos cooperados com a 
Camda. Portanto, nossos agradecimentos a to-
dos que trabalharam fortemente para que este 
evento tenha de fato se tornado um sucesso”, 
finalizou Laércio Vechiatto, diretor de Vendas/
Marketing Camda.

avaliações clínicas. Além disso os visitantes 
os visitantes tiveram a disposição um mas-
soterapeuta que proporcionou massagens 
rápidas, ideais para amenizar desconfortos 
corporais, comuns em motoristas que ficam 
muito tempo ao volante e no agricultor no 
campo, por exemplo.

Conexão Bayer – Edição Mulheres ocorre em parceria com a Camda
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Antonio Rocha Loures da Camda - fi-
lial de Cambará realizando assistência téc-
nica na propriedade do cooperado Nelson 
Matsui da cidade de Itambaracá/PR

Ocorreu na fazenda experimental da 
Camda em parceria com a Lalleman um dia 
de campo sobre silagens.

Na ocasião ocorreu a demonstração 
de corte da cana com equipamentos que já 
trituravam o produto fazendo sua conserva-
ção em silos bolsas - uma nova tecnologia 
que está à disposição dos cooperados nas 

A Camda – filial de Lençóis Paulista 
realizou em Pardinho/SP em parceria com 
a Cati um evento visando conquistar novos 
cooperados.

Os produtores da região de Pardinho 
compareceram em massa - em torno de 70 - e 
puderam conhecer melhor a Camda através 
da apresentação institucional e quais são as 
vantagens de ser um cooperado. O evento 

A Camda - filial de Naviraí em par-
ceria com a Arysta Pastagem realizou uma 
palestra técnica com o tema Pasto Limpo. 

Na ocasião, os cooperados apren-
deram um pouco mais sobre as principais 
pragas da pastagem, qual herbicida a ser usa-
do , manejo de pragas, misturas e dosagens 
e o uso correto e obrigatório do EPI em cada 
aplicação. Segundo a colaboradora Camda 
Karla, a correta forma de aplicação asso-
ciado ao melhor manejo de pragas garante  
resultado eficiente, uma pastagem limpa 
e consequentemente um melhor resultado 
financeiro.  A palestra foi ministrada pelo 
Leonardo de Andrade Rochelle (consultor 
técnico comercial da Arysta).

filiais Camda.
Diversos colaboradores de outras filiais 

participaram da ação e com isso tiveram mais 
contato e informações a respeito do produto.

Baixo custo de investimento, facilidade 
e rapidez são alguns dos benefícios dos silos 
bolsas, também conhecidos como silo-bags. 

Embora o uso ainda seja pequeno, o 

foi conduzido pelo gerente da filial Lucas 
Pauli, vendedor externo Tiago C. Figueiredo 
e pelo gerente Minercamda, Carlos Alberto 
Tolentino (Cacá) que, na ocasião, apresen-
tou a linha Minercamda. “Com a realização 
desse evento acreditamos que o público 
presente conheceu a grandeza da Camda e 
conseguiremos agregar novos cooperados”, 
finalizaram os envolvidos.

Dia de campo sobre novas tecnologias na conservação de volumosos: silagens de cana

Camda realiza apresentação aos produtores de Pardinho

Camda  realiza palestra técnica: Pasto Limpo

setor está crescendo. Enquanto o silo conven-
cional tem um volume pré-determinado, o silo 
bolsa é mais flexível e diante do material que 
é produzido mantêm os produtos protegidos.

Como é totalmente adaptável ao vo-
lume produzido, esse tipo de armazenagem 
atende todos os tipos de produtores, desde o 
pequeno ao grande.

Assistência
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A Camda realizou uma palestra téc-
nica em parceria com a Ouro Fino para os 
colaboradores das filiais de Ourinhos, Cam-
bará e Assis.

Participaram da equipe Ouro Fino 
o eng. agrônomo Rogério Contini (con. 

A Camda realizou em Ribas do Rio 
Pardo mais uma etapa do Rally da Pecuária. 
A atividade contou com a participação da 
equipe da filial juntamente com a equipe de 
Reprodução Camda.

Na ocasião foram realizadas visitas 
aos cooperados da filial de Ribas com o in-
tuito de levar conhecimento técnico e tam-
bém oferecer um atrativo comercial.

“A equipe de Reprodução identi-

contas), Luiz Arthur do Amaral (RTV), 
Ana Paula (depto. téc.) e Nilton Cassineli 
(RTV – Paraná).  Na ocasião o assunto 
abordado foi falar do portfólio da empre-
sa e os novos lançamentos na linha de 
cana-de-açúcar. “Queremos agradecer 

ficou vários cooperados que podem vir 
a participar do Programa Reproducamda 
onde a partir de agora daremos um foco 
especial a esta filial nesse segmento”, 
apontou Edson de Matos Pessoa, respon-
sável pelo projeto. Nas visitas foram abor-
dados temas também como nutrição, sani-
dade e pastagens.

Como parte da atividade ocorreu uma 
palestra com o prof. e pesquisador da Em-

Palestra técnica ocorre em parceria com a Ouro Fino

Acontece em Ribas mais uma etapa do Rally da Pecuária Camda

a Ouro Fino por estar sempre presente 
com a gente aqui na nossa região na pes-
soa de Luiz Arthur do Amaral demons-
trando ser um grande parceiro junto com 
a equipe da Camda”, disseram os orga-
nizadores.

brapa Armindo Kichel que abordou o tema 
“A intensificação da pecuária de corte com 
resultados”. Mais de 140 pessoas participa-
ram contando com a presença maciça de 
cooperados.

“Em junho teremos uma nova atração 
com um tema na área de reprodução a ser 
definido. Rally da pecuária: levando conhe-
cimento técnico e oportunidade de negócios 
aos nossos cooperados”, finalizou Edinho.
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Ótimas Ofertas

Atenção cooperados

Serviços

Animais
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 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

Maquinários / Equipamentos
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. 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 ou troca - colhedora de cana Santal s2 tander, ano 2010. Horas esteira: 1.600; horas motor: 3.700. Tratar com Emerson pelo fone (14) 99782.2899 - Lençois Paulista/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

Mudas
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

Propriedades
Arrenda - Uma propriedade com 25 alqueires paulista toda plantada em  cana-de-açúcar que vai para  3º corte, próximo de usina, na região de Frutal/MG. Terra de primeira qualidade. Tratar com Marcus 
Aurelio Vergamini pelo fone (17) 98158-1010
Arrenda - Uma propriedade com 55 hectares, toda plantada em cana-de-açúcar,  2º corte, próximo de usina, na região de Frutal-MG, terra de primeira qualidade. Tratar com Marcus pelo fone (17) 98158.1010

Veículos
Venda - caminhão Ford Cargo 5032 E branco ano/ modelo 2007 com carroceria canavieira marca Galego cana picada; uma carreta reboque marca Facchini 2 eixos cana picada e uma carreta reboque 
marca  Antonini 2 eixos cana picada - todos em perfeito estado de conservação. Tratar com Marcus pelo fone (17) 98158.1010 / 98157.5554 – S.J.R.Preto

Agora a Camda comercializa também toda linha de pneus! 
Visite uma de nossas filiais e confira!
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Agrishow
Local: Ribeirão Preto/SP
Informações: http://www.informaexhibitions.com/
Data: de 1º a 5

Simpósio Internacional de Acupuntura Veterinária
Local: Botucatu/SP
Informações: secretaria@bioethicus.com.br
Data: 6 e 7

IV Fórum Brasileiro de Áreas Degradadas
Local: Viçosa/MG
Informações: cbcn@cbcn.org.br
Data: 10 e 11

Simpósio de Microbiologia Aplicada
Local: Rio Claro/SP
Informações: sma.unesp@gmail.com
Data: de 17 a 19

Simpósio “Desafios do Plantio Direto no Cerrado”
Local: Piracicaba/SP
Informações: (19) 3429-4148
Data: 18 e 19

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

10
11
11
11
11
11
11
12
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
24
25
25
25
25
26
26
27
28
28
29
29
29
31
31
31

NOME FILIAIS
VANDA APARECIDA MINA PINHEIRO JAU
RICARDO SANTIAGO DO PRADO QUIRINÓPOLIS
RODRIGO ZEFER LEITE SJ DA BARRA
FRANCIELE FERREIRA SILVA QUIRINÓPOLIS
JULIANO DE PAULA RIBEIRO LINS
VIVIANE APARECIDA DA SILVA LENÇÓIS PTA
EVERTON PEDRO BARBOSA MONTE ALEGRE DE MINAS
MAYANA DE CARVALHO ALFONZO CAMPO GRANDE
LUIS HENRIQUE PIROLA COROMANDEL
JUCEMAR JESUS DA SILVA GURINHATÃ
TIAGO DE OLIVEIRA COROMANDEL
AUGUSTO APARECIDO N JUNIOR ARAÇATUBA
JOAO CARLETO DE SOUZA CARVALHO LOGISTICA SP
LAIRA FERREIRA DE MORAIS SJ DA BARRA
DANIELLE VIEIRA MIRANDA TRÊS LAGOAS
CANUTO ALVES FURTADO FILHO PARANAIBA
MARIA AP ALVES DA S DE ARAUJO FABRICA ANDRADINA
VALERIA CRISTINA M CARDUCI CAMPO EXPERIMENTAL
JOSIVALDO VIEIRA DA SILVA NOVA ANDRADINA
FABIO GUIMARAES DE MEDEIROS TUPACIGUARA
LUCAS FERREIRA DE LIMA LOJA MATRIZ
RAFAEL BALDO TIVERON MATRIZ
TERESA MARTINA PIARDI CARDOSO MATRIZ
ODILIO PEREIRA DE SOUZA PACAEMBU
BRUNO CESAR NUNES GONCALVES COROMANDEL
RODRIGO JOSE LOPES LINS
LUCAS PENA GOULART DE FARIA TUPACIGUARA
RAFAEL FAZION BATISTA QUIRINÓPOLIS
LAERCIO DA SILVA FONTES MATRIZ
BRENDA TAIANE DOS SANTOS MATRIZ
ODAIR FEITOSA DE BRITO MATRIZ
MAGDO APARECIDO HERNANDEZ LAVINIA
ARIEL DIAS FERREIRA MATRIZ
BIANCA FERNANDES OLIVEIRA MATRIZ
CICERO DE OLIVEIRA MATRIZ
MARCO ROGERIO RABELO DA MOTA PRUDENTE
MARIO PERAZZOLLI CAMPO EXPERIMENTAL
OSWALDO CASSANTI ARAÇATUBA
ANA CAROLINA PRANDO LIVORATI SJ RIO PRETO
LUIZ CARLOS BOCCHI CONSELHO FISCAL
MAGALI REGINA Z DOS SANTOS MATRIZ
DANILO HENRIQUE S MATHIAS JAU
TIAGO SEBERINO PADELLA FABRICA ANDRADINA
IGOR BALBI GUIRAO PERON SANTA FE DO SUL
WENDER RONDON DO N SILVA COXIM
EDISON SALVADOR DA SILVA ASSIS
CLAUDIONOR MAIA TRÊS LAGOAS
VIVIANE C DE O CAVALCANTE FABRICA ANDRADINA
CARMEM SYLVIE VAZQUEZ MACIEL NAVIRAI
JOSIMAR FERREIRA DOS SANTOS MATRIZ
LUIS HENRIQUE SILVA ROCHA ASSIS
MARCOS CESAR DE O JUNIOR TRÊS LAGOAS
JOAQUIM VICENTE TAVARES CAFÉ COROMANDEL
GILBERTO DE CARVALHO LAVINIA
ROGERIO AREVALO CAMPO GRANDE
VITOR HUGO MANUEIRA DEZOTI LINS
FABIANO DA SILVA CLUBE DE CAMPO
APARECIDA TRUJILLO DE SOUZA SJ RIO PRETO
TAYANE CARDOSO BONIFACIO RIBAS DO RIO PARDO
NEUSA FATIMA SOTOLANI MANFRE DOURADOS
JOAO MARCIANO G DE OLIVEIRA NAVIRAI
JOAO CARLOS DE ABREU PRUDENTE
PEDRO LUIS FRANZOI RANIERI TUPACIGUARA
GILMAR BATISTA DA ROCHA MATRIZ
LUCI DALVA DE ARAUJO CLAUDIANO MATRIZ
MARIA ROSA FARINA ABATE PACAEMBU
ANA PAULA DAIREL SILVA COROMANDEL
DAIANE DE CASSIA MONTES SANTA FE DO SUL
LEONARDO PEREIRA TAMELINI LOJA MATRIZ
CLAUDIO ANTONIO S FAGUNDES CAFÉ JUNQUEIROPOLIS
CLEOMAR HIPOLITO DE O TORRES PARANAIBA
VINICIUS DUTRA JORGE CAMPO GRANDE
MARCOS BARBOSA VILAS BOAS ITURAMA
CLADIO BISTERCO ANGELOTTI MATRIZ
ELIANA PEREIRA DOS S TRONCOSO LOJA ANDRADINA
RODRIGO DE ALMEIDA DELMONTE FABRICA ANDRADINA
JOSE IVONILSON DE BARROS ASSIS
ADRIANO FERREIRA DA SILVA RIBAS DO RIO PARDO
JAQUELINE AP PEREIRA LUZ LABORATORIO DE ANALISES

- ANIVERSARIANTES -

Maio 2017
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Em tempos de crise financeira, a ne-
cessidade de ter um controle dos gastos e 
evitar possíveis dívidas torna-se fundamen-
tal. Há uma fórmula ideal para isso?

Em tempos de crise financeira, a ne-
cessidade de ter um controle dos gastos 
e evitar possíveis dívidas torna-se funda-
mental. Porém, o grande dilema de muitas 
pessoas é como não estourar o orçamento 
doméstico. Há uma fórmula ideal para a dis-
tribuição da renda?

De acordo com o especialista em 
Educação Financeira Samuel Marques, o 
ponto inicial para não adquirir dívidas é ter 
um orçamento anual.

“Muita gente sofre com a falta de 
planejamento e vive estourado sem saber 
disto, sem enxergar o problema. Por isso, é 
preciso colocar os números no papel e visu-
alizar antecipadamente se haverá sobra ou 
falta de recursos”.

Fórmula
Não há uma fórmula ideal de plane-

jamento financeiro a ser seguida. Entretanto, 
Marques ressalta a existência de uma regra 
geral para o controle das despesas.

“A fórmula ideal não existe, porque 
depende do tamanho da família, da idade 
de cada membro e de outros fatores. Mas a 
regra geral é o orçamento 10/20/70, onde 
10% da renda vai para a poupança, 20% 
para o lazer e 70% para as despesas gerais”.

Vilões
Existem alguns fatores que, utilizados 

de maneira incorreta, contribuem para o 
descontrole financeiro.

“Costumo chamar os vilões do or-
çamento de “despesas ninjas”, entre elas, 
as despesas eventuais (não planejadas) e 
a despesa financeira, composta por juros, 
multas e tarifas. A analogia aos ninjas é feita 
porque esses gastos são tão difíceis de se 
identificar quanto um guerreiro ninja.”

As dicas
Para evitar o descontrole, o especia-

lista elaborou 10 dicas: 
1. Gaste menos do que você ganha 

- conheça o seu salário e planeje-se, para 
gastar um valor menor do que o que você 
recebe;

2. Corte os gastos supérfluos, como o 
uso exagerado do celular;

3. Tenha um controle mensal dos 

seus gastos - elabore uma lista com todas 
as suas despesas;

4. Dedique um tempo para planeja-
mento financeiro - reserve um período na 
sua agenda para se organizar financeira-
mente;

5. Faça uma lista de compras antes 
de ir ao supermercado, a feiras e shop-
pings - com isso, você evita gastos extras e 
desnecessários;

6. Tenha um bom controle das com-
pras com cartão de crédito;

7. Evite o uso do cheque especial, 
uma vez que suas taxas são elevadas;

8. Prefira o pagamento à vista - as-
sim, o salário dos outros meses não fica 
comprometido e ainda há a possibilidade 
de descontos com essa opção de paga-
mento;

9. Adote o consumo consciente na 
sua casa! - diminua o tempo dos banhos, 
ensaboe a louça com a torneira desligada, 
apague a luz dos cômodos, nos quais não 
há ninguém, etc;

10. Antes de aderir a um financia-
mento, calcule as taxas de juros - dessa 
forma, você será capaz de discernir se é 
um bom negócio ou não;

(Fonte: http://www.administradores.com.br)

Veja 10 dicas para controlar o seu orçamento
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