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camda.com.br 
Coromandel: Av.Celestino Dayrell, 1994 – Tel.: (34) 3841-7050 – coromandel@ca-
mda.com.br
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Frutal: Av. Juscelino Kubitschek, 2710 - frutal@camda.com.br
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mda.com.br
Monte Alegre de Minas: Rua Coronel Meireles, 240 - Tel.: (34) 3283.2071 - monteale-
gredeminas@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@ca-
mda.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 - penapolis@camda.com.br 
Presidente Prudente: Av. Brasil, 2955 – Tel.: (18) 3229-7227 - prudente@camda.com.br
Quirinópolis: Avenida Leocadio de Souza Reis, 27-A – Tel.: (64) 3651-5800 - quirino-
polis@camda.com.br 
Ribas do Rio Pardo: Rua Aniceta Rodrigues de Souza, 1240 – Tel.: (67) 3238-4600 - 
ribas@camda.com.br 
Santa Fé do Sul: Av. Navarro de Andrade, 31 – Tel.: (17) 3641-9080 - santafe@ca-
mda.com.br
São Joaquim da Barra: Rua Maria Rosa da Silva, 17 – Tel.: (16) 3811-8488 - saojoaqui-
mdabarra@camda.com.br 
São José do Rio Preto: Av. Silvio Neviani, 1735 – Tel.: (17) 3201-7474 - riopreto@
camda.com.br 
Três Lagoas: Av. Capitão Olinto Mancini, 3236 – Tel.: (67) 3509-1800 - treslagoas@camda.com.br
Tupaciguara: Rua Bueno Brandão, 525 – Tel.: (34) 3281-6006 - tupaciguara@
camda.com.br
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 Adamantina/SP ou e-mail para jornal@camda.com.br
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Esta data é uma homenagem a tecno-
logia que trouxe inúmeros avanços, benefí-
cios e facilidades para o cotidiano das pes-
soas: a informática.

Através de programas, softwares ou 
por intermédio da própria internet, a infor-
mática se transformou ao longo dos anos 
numa ferramenta essencial para as tarefas 
básicas e avançadas de qualquer empresa e 
da vida rotineira.

No dia 15 de agosto de 1943 nas-
cia o primeiro computador do mundo, o 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
Analyzer and Computer), desenvolvido 
pelos norte-americanos John Eckert e John 
Mauchly para a Segunda Guerra Mundial. 

15 de agosto 
Dia da Informática

O equipamento era enorme e tinha como 
única função realizar cálculos. Hoje, o 
panorama já é outro, os computadores 
são multifuncionais e dividem espaço 
com smartphones e tablets que acompa-
nham a rotina diária de 76,1 milhões de 
brasileiros, segundo a Nielsen Ibope. Com 
um rápido crescimento do acesso a novas 
tecnologias e a constante necessidade de 
aprimoramento, os profissionais da infor-
mática estão entre os mais requisitados.

E a Camda acompanha esta evolução, 
constantemente se modernizando na era 
tecnológica. Hoje são 77 servidores de mé-
dio/grande porte, 586 microcomputado-
res, 173 notebooks, 680 impressoras, 783 

http://etecarmine.com.br/wp/wp

câmeras de monitoramento, 86 relógios de 
ponto eletrônico, 72 no-breaks, um gerador 
a diesel GMG 250 KVA e 836 sistemas ope-
racionais (cerca de 75% dos sistemas opera-
cionais utilizados nos micros e servidores da 
Camda são Linux, software de plataforma 
livre que também oferece maior segurança 
contra vírus).

O setor TI da Camda implantou re-
centemente um software livre de monitora-
mento de hardware que tem como finalidade 
monitorar o desempenho em tempo real dos 
servidores e principais computadores de to-
das as filiais e da matriz de forma interativa 
utilizando notificações e gráficos. A Camda 
acompanhando sempre a evolução.
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Agronegócio_

Crise política é oportunidade para produtor rural

A crise política e suas consequências 
sobre a taxa de câmbio são uma janela 
de oportunidade para o agronegócio. É 
o que afirma Alexandre Mendonça de 
Barros, sócio-consultor da MB Agro. Se-
gundo o especialista, se o produtor esti-
ver atento, pode se favorecer dos picos 
de valorização do dólar frente ao real, 
tendo em vista a agenda de reformas do 
governo.

“O Brasil teve a maior safra da 
história e muitos produtores acabaram 
não fazendo vendas devido à queda 
dos preços. Mas há gente esperando o 
momento certo para dar a mordida. Se 
a agenda reformista do governo estiver 
indo bem, o real se fortalece de novo. 
Por outro lado, os momentos de fragili-
dade jogam o dólar para cima. Então, é 
hora de executar a venda”, disse Men-

Datagro reduz previsão de superávit global de açúcar em 2017/18 para 590 mil t

O mercado global de açúcar na safra 
2017/18 (outubro/setembro) terá um su-
perávit de 590 mil toneladas, disse o presi-
dente da consultoria Datagro, Plinio Nas-
tari, que em junho reviu para baixo sua 
projeção. Na estimativa de maio, a Data-
gro havia projetado o superávit 2017/18 
em 640 mil toneladas. “A revisão (para 

baixo) deve-se a ajustes sazonais em dife-
rentes geografias, como União Europeia e 
Índia”, disse Nastari à Reuters.

Para o atual ciclo 2016/17, que se encer-
ra em 30 de setembro, a Datagro cortou sua 
previsão de déficit global de 6,78 milhões 
de toneladas em maio para 5,71 milhões de 
toneladas em junho. Para o Brasil, a consulto-

ria mantém suas projeções para a temporada 
2017/18, que teve início em abril, disse Nas-
tari. A moagem no centro-sul está estimada 
em 605 milhões de toneladas e a do Norte/
Nordeste, em 42 milhões de toneladas. No 
centro-sul, a fabricação de açúcar deve alcan-
çar 36,38 milhões de toneladas e no Norte-
Nordeste, 2,9 milhões de toneladas.

donça de Barros. 
De acordo com Mendonça de Barros, 

embora o quadro político tenha se agra-
vado, o governo precisa sinalizar ao mer-
cado um ajuste das contas públicas, o que 
só será possível partir da aprovação das 
reformas trabalhista, com votação prevista 
para os próximos dias no Senado, e da Pre-
vidência, no segundo semestre. Com infor-
mações do Agrolink.

http://maissoja.com.br/wp-content/uploads/2017/03/colheita-soja-9.jpg

http://www.afnews.com.br/principal/pub/Image/20170407120425acucar_(7).jpg
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Serviço que orienta nutrição de caprinos e ovinos é lançado no Pecnordeste

Mapa determina nova forma de cortes para exportação de carne aos EUA

A Embrapa lançou no XXI Seminário 
Nordestino de Pecuária, em Fortaleza (CE), 
o Serviço de Assessoria Nutricional Remota 
para Pequenos Ruminantes (AssessoNutri), 
que orientará criadores de caprinos e ovinos 
para uma nutrição mais eficiente de seus reba-
nhos. O lançamento aconteceu com apresen-
tação do serviço e de seu laboratório móvel, 
pelo pesquisador Diego Galvani, da Embrapa 
Caprinos e Ovinos (Sobral, CE), na arena de 
exposições do Pecnordeste. “Trata-se de uma 
forma fácil, rápida e barata de acompanhar 
melhor o status nutricional dos rebanhos e ori-
entar os produtores rurais a usar seus recursos 
alimentares de forma mais inteligente”, desta-
cou Galvani. O Serviço identificará, por meio 
de análises de coletas de fezes de animais com 
a tecnologia de espectroscopia no infraver-
melho próximo (NIRS), a composição da dieta 
dos animais, a qualidade nutricional dos pas-
tos e se há necessidade dos criadores usarem 
suplementação na alimentação dos rebanhos. 
O AssessoNutri permitirá a elaboração de lau-
dos com as recomendações para nutrição a 
partir dos resultados das análises.

O pesquisador ressaltou que o serviço 
foi desenvolvido após cinco anos de análises 
de dados experimentais em diferentes regiões 
brasileiras e que permitirá, ao produtor, adap-
tar a alimentação de seus rebanhos aos objeti-
vos de produção, reduzindo custos ao usar os 
nutrientes de forma mais racional. 

Forrageiras para semiárido
O Pecnordeste também foi espaço para 

Memorando do Departamento de Ins-
peção de Produtos de Origem Animal (Di-
poa) do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) determinou aos 
frigoríficos que carnes in natura de cortes 
dianteiros a serem exportadas aos Estados 
Unidos sigam apenas na forma de recortes, 
cubos, iscas ou tiras. A medida visa facilitar 
as negociações para retomar as vendas para 
aquele mercado.

Em 30 de junho encerrou o prazo 
para estabelecimentos industriais revisarem 
seus programas de autocontrole e programa-
rem medidas adicionais de reinspeção. O 
Serviço de Inspeção Federal (SIF) também 
revisou seus planos de fiscalização nos esta-
belecimentos registrados no Mapa.

Em julho, o diretor do Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem Ani-
mal (Dipoa) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), José Luis 
Vargas, e o coordenador-geral de Controle 
e Avaliação do Dipoa, Rafael Filipputti, se 

reuniu com autoridades sanitárias dos Es-
tados Unidos, em Washington. O objetivo 
foi discutir as medidas de controle adotadas 

depois que foram detectados abscessos na 
carne bovina in natura exportada ao mer-
cado norte-americano.

http://ruralpecuaria.com.br/painel/img/noticias/270/noticias_1406137799.jpg

http://static.noticiasaominuto.com.br/stockimages

assinatura do convênio de cooperação entre 
Embrapa e a CNA para desenvolver plantas 
forrageiras mais tolerantes à seca, por meio do 
projeto “Forrageiras para o Semiárido”. Com 
investimentos de R$ 2,2 milhões em pesquisas 
nos próximos dois anos, o projeto testará es-
pécies nas condições de semiárido, nos nove 
estados do Nordeste e em Minas Gerais.

A parceria contempla a capacitação de 
técnicos do sistema CNA/Senar para acom-
panhar as ações em unidades de referência 

tecnológica (URTs) e o compartilhamento de 
informações com os produtores rurais. 

O projeto permitirá a disseminação de 
informações, por meio da Caravana Mais For-
ragem, e a manutenção de um portal com ex-
periências de sucesso. Também está previsto o 
desenvolvimento de um aplicativo para ajudar 
produtores rurais a fazer orçamentação for-
rageira, facilitando tomadas de decisão sobre 
uso, conservação e reserva de alimentos para 
os rebanhos.
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Quando se fala em segurança alimentar e 
nutricional, a produção de hortaliças está au-
tomaticamente relacionada ao tema, não ape-
nas pelo importante papel que esses alimentos 
desempenham no estabelecimento de uma 
dieta saudável – o reconhecimento de sua 
contribuição para o fortalecimento da agricul-
tura familiar e do desenvolvimento regional 
também atuam nessa relação. E sintonizadas 
a esses quesitos existem ações que devem ser 
consideradas, a exemplo do Arranjo de Trans-
ferência de Tecnologia, Intercâmbio e Cons-
trução Coletiva de Conhecimento – TTICC, 
recentemente aprovado pela Embrapa e que 
envolve projetos desenvolvidos com foco em 
atividades de TT voltados para a agricultura 
familiar. A concepção do Arranjo leva a as-
sinatura do Departamento de Transferência 
de Tecnologia (DTT) da Embrapa e foi elabo-
rado após um processo de interlocução com 
a Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – Sudeco. Uma autarquia de fo-
mento por meio de seus fundos de desenvolvi-
mento, vinculada ao Ministério da Integração 
Regional, e que entendeu como importantes 
os projetos de apoio aos agricultores familiares 
quando da formulação de propostas e aplica-
ção de recursos para 2017 previstos no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste (FCO).

Arranjo reforça ações voltadas para a agricultura familiar

Irrigador solar é testado em canteiro de cana-de-açúcar em fazenda da Apta

O irrigador solar, tecnologia de baixo 
custo para pequenos produtores e jardineiros,  
começou a ser testado no jardim varietal de 
cana-de-açúcar da fazenda experimental da 
Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Jaú “Hélio de Moraes” (UPD) da Agência Pau-
lista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

De acordo com a chefe da seção técnica 
da UPD, Gabriela Aferri, o jardim tem o obje-
tivo de contar a história das cultivares de cana 
no Brasil. “O irrigador solar, além de irrigar o 
jardim funcionará como uma vitrine aos visi-
tantes da UPD”, diz ao explicar que o sistema 
foi escolhido por ser uma tecnologia acessível, 
versátil e de grande empregabilidade.

A instalação ocorre um mês após a Embra-
pa Instrumentação (São Carlos – SP)  também 
ter instalado na UPD as tecnologias sociais 
- fossa séptica biodigestora e jardim filtrante. 
O pesquisador Washington Luiz de Barros 
Melo, responsável pelo desenvolvimento do 
irrigador solar, falou da pesquisa e benefícios 
da tecnologia. “Foi a primeira vez que insta-
lamos o irrigador solar neste tipo de cultura, 
mas a expectativa é de que a tecnologia seja 
tão eficiente como é para hortas e jardins”, diz 
o pesquisador.

Irrigador solar
O irrigador é automático, não usa eletri-

cidade e ainda pode ser feito com materiais 
usados. A tecnologia poderá ajudar de peque-
nos produtores a jardineiros amadores a man-
ter seus canteiros irrigados pelo método de 
gotejamento. O equipamento é baseado em 
um princípio simples da termodinâmica: o ar 
se expande quando aquecido. Melo se valeu 
dessa propriedade para utilizar o ar como uma 
bomba que pressiona a água para a irrigação.

As vantagens do irrigador caseiro são 
várias, conforme enumera o pesquisador. 
Trata-se de um sistema automático sem 
fotocélulas e que não demanda eletricidade, 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/

http://wp.clicrbs.com.br/viverbem

pois depende somente da luz solar, tornan-
do sua operação extremamente econômica. 
Ele promove igualmente uma economia de 
água, pois utiliza o método de gotejamento 
para irrigar, o que evita o desperdício do 
recurso. “Além disso, é possível construí-
lo com objetos que seriam jogados no lixo, 
como garrafas e recipientes de plástico, me-
tal ou vidro”, lembra o especialista.

A versatilidade do equipamento também 
é grande. A intensidade do gotejamento pode 
ser regulada por meio da altura do gotejador e 
o produtor pode colocar nutrientes ou outros 
insumos na água do reservatório para otimizar 
a irrigação. Com informações do Agrolink.

“Todas as Unidades da Embrapa no Centro-
Oeste estão envolvidas no Arranjo, além de al-
gumas outras que apesar de não se situarem 
geograficamente na região participam de uma 
série de atividades que amparam as demais, 
totalizando 24 Unidades”, anota a agrônoma 
Flávia Clemente, supervisora de Prospecção 
e Avaliação de Tecnologias da Embrapa Hor-
taliças (Brasília-DF). Na sua avaliação, o ar-
ranjo TTICC se apresenta como uma valiosa 
ferramenta para as ações de transferência de 
tecnologia dirigidas para a agricultura familiar, 

“nosso principal público e que já recebeu um 
importante reforço com a realização da Ofi-
cina de Prospecção de Demandas em Hor-
taliças para o Brasil Central”.

Arranjos
Conjuntos de projetos convergentes, 

complementares e sinérgicos, os arranjos 
são organizados para fazer frente a desafios 
prioritários em determinado tema, preferen-
cialmente a partir da visão conjunta de mais 
de uma Unidade da Embrapa.
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_Minercamda: Conheça nosso produto

O produto Minercamda Núcleo Protei-
co é um concentrado proteico, utilizado para 
ser misturado com fontes energéticas como 
o milho, sorgo e polpa cítrica, com a finali-
dade de produzir uma ração. A recomendação 
básica deste produto seria a inclusão de 17% 
do Minercamda Núcleo Proteico e 83% de mi-
lho triturado para a formação uma ração com 
aproximadamente 20% de proteína bruta.

Quando o milho se encontra relativa-
mente barato, para agregar valor ao produto, 
os produtores tentam utilizá-lo no trato de 
animais e a utilização do Minercamda Núcleo 
Proteico pode vir como uma alternativa mais 
prática e eficiente de utilização do milho. Ori-
entamos para que os milhos utilizados sejam 
triturados em moinhos cujas peneiras tenham 
furos de 2 a 4 mm de diâmetro para o melhor 
aproveitamento dos bovinos.

A estratégia de utilizar este produto em 
dietas para confinamento torna o processo de 
mistura da dieta total mais prático e com me-
nos ingredientes a serem manuseados. Quem 
possui vagão forrageiro não necessita fazer 
uma pré mistura do Minercamda Núcleo Pro-
teico com o milho, basta fazer pelo menos 2 
camadas de cada ingrediente no vagão que a 
hélice no fornecimento já faz uma boa mis-
tura.

Minercamda Núcleo Proteico

2ª camada MILHO TRITURADO 
2ª camada MINERCAMDA NÚCLEO PROTEICO 
2ª camada SILAGEM DE MILHO 
1ª camada MILHO TRITURADO 
1ª camada MINERCAMDA NÚCLEO PROTEICO 
1ª camada SILAGEM DE MILHO 

Este produto contém como fonte proteica 
o farelo de soja, farelo de algodão e uréia pro-
tegida, fazendo com que o produto final fique 
com 75% de proteína bruta. Além de macro 
e microminerais ele também contém alguns 
ingredientes tecnológicos que melhoram o de-

confinamentos.
– Evitar problema com dosagem de uréia, 

macro e microminerais nas propriedades rurais.
– Utilizar em confinamentos onde não 

tenha equipamentos e pessoas para proceder a 
dosagem correta e mistura dos ingredientes do 
concentrado.

Para melhores esclarecimentos favor pro-
curar um de nossos técnicos na filial da Camda 
mais próxima.

Vinicius Elias Saraceni
Zootecnista – Gerente Operacional de Produção
Fábrica de Lavínia

sempenho dos animais como o tamponante, 
ionóforo, prebiótico e probióticos.

No Minercamda Núcleo Proteico o tam-
ponante utilizado é o bicarbonato de sódio 
que está na concentração de 30 gramas/ kg do 
produto. Com a finalidade de controlar o pH 
ruminal para que fique entre 5,7 e 7 que são 
as condições mais adequadas para a digestibi-
lidade dos alimentos e desenvolvimento dos 
microrganismos do rúmen. Em dietas com alto 
concentrado a necessidade de tamponantes 
ocorre devido a grande fermentação de amido 
e açúcares que diminuem o pH ruminal, por 
produzir maior quantidade de ácidos graxos 
voláteis, principalmente propionato pela via 
do ácido láctico, que pode se acumular no rú-
men, reduzindo a digestão da fibra. 

Como melhoradores da digestibilidade, 
desenvolvimento da flora ruminal e conversão 
alimentar dos animais o produto ainda tem a 
levedura Saccharomyces cerevisiae (prebióti-
co), 7 cepas de bactérias (probióticos) e mo-
nensina sódica (ionóforo).

A recomendação de consumo da ração 
após a mistura do milho com o Minercamda 
Núcleo Proteico é de 1% a 1,5% do Peso Vivo 
do animal, variando de acordo com o volu-
moso utilizado, desempenho esperado e fase 
de engorda que se encontram os animais. Em 
sistema de confinamento a dieta total deve ser 
dividida em 2 ou mais tratos diários.

Dentre as finalidades de utilização deste 
produto destacamos: 

– Agregar valor ao milho colhido nas 
propriedades.

– Praticidade na mistura e formulação de 
dietas totais.

– Diminuir o custo do concentrado/ra-
ção.

– Engordar em confinamentos e semi-

NIVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO
Umidade (Máx.) 120,0000 g/kg
Proteína bruta (Mín.) 750,0000 g/kg
N.N.P. Equiv. em Proteína (Máx.) 500,0000 g/kg
N.D.T. - Estimado (Mín.) 430,0000 g/kg
Extrato etéreo (Mín.) 10,0000 g/kg
Fibra bruta (Máx.) 70,0000 g/kg
FDA-Fibra em Detergente Ácido (Máx.) 110,0000 g/kg
Matéria mineral (Máx.) 180,0000 g/kg
Cálcio (Mín.) 25,0000 g/kg
Cálcio (Máx.) 45,0000 g/kg
Enxofre (Mín.) 10,0000 g/kg
Fósforo (Mín.) 10,0000 g/kg
Sódio (Mín.) 18,0000 g/kg
Magnésio (Mín.) 8.000,0000 mg/kg
Cobalto (Mín.) 18,0000 mg/kg
Cobre (Mín.) 180,0000 mg/kg
Ferro (Mín.) 350,0000 mg/kg
Flúor (Máx.) 100,0000 mg/kg
Iodo (Mín.) 18,0000 mg/kg
Manganês (Mín.) 350,0000 mg/kg
Selênio (Mín.) 3,0000 mg/kg
Zinco (Mín.) 700,0000 mg/kg
Tamponante (Mín.) 30,0000 g/kg
Monensina Sódica (Mín.) 220,0000 mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.) 1,8000x109 ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)  6,0000x108 ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.) 6,0000x108 ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.) 6,0000x108 ufc/kg
Lactobacillus buchneri (Mín.) 1,2000x109 ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.) 6,0000x108 ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.) 6,0000x108 ufc/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) 4,0000x108 ufc/kg
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A Camda sempre se preocupa em par-
ticipar de ações que possa trazer novidades 
do mundo do agronegócio ao cooperado e 
diante disso esteve presente no 7º Leilosul 
Agronegócio realizado em Bataguassu.

O evento foi marcado com uma ex-
celente palestra com o tema “Técnica para 
Melhorar a Eficiência em Gado de Corte” 
com o palestrante drº Pietro Sampaio Baru-
selli onde cerca de 150 pessoas participaram 
deste encontro. “A Camda não poderia ficar 
de fora deste grandioso evento”, finalizou 
Marcelo, gerente da filial. 

Uma apresentação de toda estrutura 
da Camda foi feita através do gerente da filial 
de Ourinhos, Adauto e sua equipe de campo 
na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Na 
ocasião, mais de 30 agricultores estavam 
presentes onde a maioria são plantadores 
de soja e milho. “Muitos já tinham ouvido 
falar da Camda mas ainda não tinham um 
conhecimento detalhado da cooperativa e 
com isso a maioria despertou o interesse em 
se cooperar por terem mais uma opção de 
compra e comercialização de semente de 
milho”, pontuou o gerente.

“Gostaríamos de agradecer ao Amau-
ri por ter cedido a sua fazenda para esse 
evento”, finalizou.

A Camda e Ouro Fino novamente fir-
mou parceria em mais uma atividade. Um 
evento ocorrido no clube de campo da Camda 
em Adamantina reuniu mais de 70 vendedores 
e gerentes das filiais da cooperativa. Foi uma 
ação com foco nos produtos Ouro Fino, port-
fólio este que agrega muito para a cooperativa 
e seus clientes, onde o foco central é pro-
duzir sempre mais e com melhor qualidade. 
Na ocasião apresentaram diversos produtos 
inovadores, tanto herbicidas como também 
inseticidas e fungicidas. Este evento foi chamado 

Mais uma ação ocorreu através da par-
ceria Camda e Basf. Na ocasião, ocorreu um 
treinamento para o departamento técnico co-
mercial da Camda  sobre controle de pragas, 
doenças e plantas daninhas em Araçatuba. 

Dando início ao evento, Laercio 
Vechiatto (dir. comercial/marketing Camda) 
fez uma apresentação da cooperativa onde 
mostrou a evolução da mesma e as preten-
ções para um futuro próximo; em seguida a 
Basf entrou com o treinamento propriamente 

A Camda – filial Ourinhos realizou uma 
apresentação através com Adauto (ger. filial) e 
sua equipe de campo para mais de 20 cafe-
icultores na cidade de Piraju onde eles ficaram 
bastante interessados nas mudas enxertadas 
que o viveiro da Camda produz e também na 
comercialização de café e insumos agrícolas. 
“Gostaríamos de agradecer a Proced (Associa-
ção dos Cafeicultores de Piraju ) por nos ter 
cedido o local e ter dado essa oportunidade de 
nos apresentarmos, onde muitos ficaram inte-
ressados em se cooperar na Camda”, finalizou 

Camda presente 
no 7º Leilosul

Apresentação 
da Camda reúne 

diversos agricultores

Evento sobre cana e cereais ocorre no clube de campo Camda

Camda e Basf realizam treinamento em Araçatuba

Camda Ourinhos realiza evento em Piraju

de “treinamento do Ciclo 100 e focus 360”.
Estiveram presente neste evento, por 

parte da Ouro Fino, o diretor comercial, 
Miguel Padilha, o diretor de cereais para SP 
e MG Rogerio Vargas, os gerentes Lazaro 
(Cereais) e Ricardo (Cana), e os departamen-
tos de marketing e vários RTV´s de diversas 
regiões que atuam diretamente com a Camda.

Da Camda participou os diretores Os-
valdo, Waldomiro, Laercio e Gumercindo, 
além dos gerentes de negócios (Adalberto e 
Cesar) e gerente sementes (José Walter).

dito - nesta oportunidade também mostrou 
suas novidades, na qual ocorrerão em breve 
alguns lançamentos.

A Basf contou com a equipe de dire-
tores, gerentes, marketing e vendas, dando 
ênfase no relacionamento com a Camda - 
parceria esta que dura mais de 30 anos.

Na ocasião, Adalberto Bózoli (ger. 
neg. Camda) finalizou o evento agradecen-
do a parceria, o suporte técnico e o bom re-
lacionamento existente.

Adauto.
Logo após foi oferecido um churrasco 

para todos os participantes.
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Camda participa de 5º Seminário de Silagem de Alta Qualidade

Camda presente em 
evento sobre leite

A Camda - filial de Tupaciguara par-
ticipou do 5º Seminário de Silagem de Alta 
Qualidade promovido pela Biomatrix rea-
lizado no Hotel JP em Ribeirão Preto – SP, 
contando com a presença de aproximada-
mente 15 cooperados que utilizam os  híbri-
dos Biomatrix. Neste evento houve palestras 
de vários especialistas da cultura do milho 
e seus usos para nutrição animal, entre eles 
Fernando Pereira, palestrando sobre o mer-
cado de carne, leite e derivados; Antonio 
Benedetti - coordenador regional de negó-
cios, no melhor posicionamento dos híbri-
dos para cada região e o consultor Luis Edu-
ardo Zampar, onde descreveu as melhores 
formas de conduzir a lavoura, as várias for-
mas de ensilar o milho e fazer uma silagem 
de alta qualidade com perca zero.

“Os participantes do evento elo-
giaram bastante a organização e o conteúdo 
que foi passado, que faz com que leve um 
maior conhecimento e tecnologia ao cam-
po, sempre na busca do máximo aproveita-
mento de suas lavouras, gerando lucros aos 

A Camda - filial de São José do Rio 
Preto em parceria com a Coopermilk, par-
ticipou do Shopping Regional da Pecuária 
de Leite, que foi realizado no Centro de 
Eventos Fábio Meirelles na cidade de Nova 
Granada/SP. “Tivemos a visita de muitos 
produtores rurais da região em nosso stand 
montado no evento e esta ação nos pro-
porcionou a oportunidade de cooperar no-
vos produtores leite da região que vieram 
a somar com o cooperativismo”, disseram 
os organizadores.

Equipe Camda Tupaciguara, cooperados e Mauro Angelo Evani - representante técnico de vendas Biomatrix

Foi realizado um treinamento técnico na Camda - filial de São José do Rio Preto com 
parceria da Arysta, onde o representante Marc Jacquemin apresentou portfólio de produtos atu-
alizados para cultura da cana de açúcar e foi feito o planejamento de vendas do ano agrícola.

Ocorreu na Camda – filial de São José do Rio Preto um treinamento técnico realizado 
pela equipe da Adama sobre o bio estimulante Expertgrow, onde o RTV Carlos Cassiano apre-
sentou os resultados de áreas demonstrativas e comerciais na cultura da cana de açúcar. Partici-
param da atividade os agrônomos de campo, Odirley (ger. filial) além do dir. superintendente 
Waldomiro Teixeira.

Treinamento

Atualização

mesmos”, apontou Pedro, gerente da filial.
Esta parceria foi possível através do 

representante Biomatrix na região, Mauro 

Angelo Evani, que tem realizado trabalho de 
divulgação e assistência técnica no campo 
junto a Camda e seus cooperados.
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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 - Caminhão Ford Cargo 5032-E ano/modelo 2007, branco com carroceria canavieira (Galego cana picada) perfeito estado de conservação; torre com 25 metros de altura em perfeito estado; 
carroceria de ferro de 8 metros para plantio - cana (Galego); 2 rolos compactadores; 2 pneus 18-4-38 12 lonas Pirelli acoplado 2 rodas (aro e disco) 18-4-38 seminovos; 2 rodas (aro e disco) 14-
9-28 seminovas; pulverizador condor 800, bomba SP100 Jacto, modelo AM14 comando master Flow 4 vias a cabo ótimo estado de conservação; trator John Deere modelo 6415 4X4 ano 2006, 
com lâmina dianteira completa, com pá, único dono, em perfeito estado de conservação; trator New Holland modelo TL75E 4x4 ano 2005, único dono em perfeito estado de conservação. Tratar 
com Marcus Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 / 98157.5554
Venda - uma colhedora de cana-de-açúcar, milho e girassol, ano 2010, da marca Menta máquinas agrícolas e um vagão forrageiro para auxiliar na colheita. Tratar com Raul Maia pelo fone (11) 
98389.5285 - região de Água Clara/MS (fazenda Guarani)

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
Venda - propriedade agrícola de 58 alqueires Paulista com 47 alqueires plantados em cana-de-açúcar, sendo a maioria de 3º e 4º corte a 2 km do asfalto com benfeitorias na região de Frutal, distância 25 km Usina 
Coruripe. Tratar com Marcus Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 / 98157.5554

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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Agosto - 2017

XX Congresso Brasileiro de Sementes
Local: Foz do Iguaçu/PR
Informações: (45) 3520.9494
Data: de 7 a 10

TecnoCarne
Local: São Paulo/SP
Informações: (11) 3598.7800
Data: de 8 a 10

II Workshop Brasileiro de Ferrugem da Soja
Local: Uberlândia/MG
Informações: (19) 3203.6774 
Data: 24

11º Congresso Brasileiro do Algodão
Local: Maceio/AL
Informações: (61) 3963.5769
Data: de 28/8 a 1º/9

Expointer 2017
Local: parque Assis Brasil – Esteio/RS
Informações: (51) 3458.8543
Data: de 26/8 a 3/9

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

10
10
10
10
11
11
11
12
12
14
14
14
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
20
21
22
22
22
23
24
26
26
26
27
28
28
28
28
29
29
30
31

NOME FILIAIS
CARLOS RENATO GUANDALINI CAMPO EXPERIMENTAL
DIOGO CAIXETA BORBA UBERLÂNDIA
VALQUIRIA S DOS ANJOS SANTOS MATRIZ
MATEUS DE JESUS LEITE MATRIZ
ALINE BATISTA CAMATA LAVÍNIA
AUGUSTINHO BASSO LOGÍSTICA SP
LAERCIO VECHIATTO GERÊNCIA COMERCIAL GERAL
FABRICIO SILVA DE UNGARO RIBAS DO RIO PARDO
JEFFERSON SAMUEL S DOS SANTOS LOJA MATRIZ
MAIARA PELLOI MERLOTI MATRIZ
VALDECI DE SOUSA CAIO COROMANDEL
ANTONIO CARLOS DE LIRA SOUZA COXIM
JOAO APARECIDO MARINETTO CAFÉ JUNQUEIRÓPOLIS
MAURO DA COSTA ARAUJO CAFÉ COROMANDEL
ELI ALVES TEIXEIRA JUNQUEIRÓPOLIS
ELIETE GOMES DA SILVA PARANAÍBA
LUCAS PAULI LENÇÓIS PAULISTA
MARCELO AP LOURENCO POLONI PRESIDENTE PRUDENTE
WALDOMIRO TEIXEIRA DE C JUNIOR DIRETORIA
LEONARDO SENNA DE CASTRO ALVES FÁBRICA ANDRADINA
ADILSON APARECIDO MIOTTI MATRIZ
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA COXIM
JOSIANE CASSIA DE ABREU PRANDO MATRIZ
PAULO JOSE DE O SOUZA CAMBARÁ
FABRICIO DE MELO SOUZA FABRICA SUPRIMENTOS ANDRADINA
GUILHERME BLANCO TRINDADE DRACENA
PAULO COSTA ARRAES UBERLÂNDIA
ELAINE DA SILVA RIBEIRO SANTA FÉ DO SUL
PAULO DA SILVA JUNIOR TRÊS LAGOAS
CRISTIAN CLEITON UNGER JAÚ
SILVANA DE LIMA MODESTO BORGES CAMPO EXPERIMENTAL
WERLES MOREIRA TRIDICO NOVA ANDRADINA
ANTONIO CARLOS UBEDA JUNQUEIRÓPOLIS
JOSE CARLOS DOS SANTOS LOJA ANDRADINA
JULIANA CRISTINA BARBAIS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LARYSSA POCENTI CAETANO SILO ANDRADINA
MATHEUS JOSE F DOS SANTOS PENÁPOLIS
CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVA ITURAMA
DIEGO FLAVIO DA SILVA FERREIRA LAVÍNIA
GUSTAVO HENRIQUE SOARES FRUTAL
DENER KIILL FRIAS REPRODUÇÃO ANIMAL
FERNANDO GOMES DE LIMA TRÊS LAGOAS
JOSE RODOLFO BORGES DOURADOS
MARCOS BORSOLLI JAÚ
VERA LUCIA DA SILVA MORAIS TRÊS LAGOAS
ALINE MARIA DA S CRISTOFANI DRACENA
JOSE WILSON B DE ARAUJO NOVA ANDRADINA
ANTONIO JORGE SANTANA PARANAÍBA
EDILSON SOUZA CASTRO RIBAS DO RIO PARDO
MARCELO RUBIO CAZARINI LAVÍNIA
NELSON VICTORELLI LOGÍSTICA SP
MAURO ANDRE SOARES DA SILVA MATRIZ
ADRIEL PEDRO DOS SANTOS ITUIUTABA
CARLOS ROBERTO MESQUITA MATRIZ
DANIEL LIMA DA SILVA LOJA ANDRADINA
PAULO RAFAEL S DOS SANTOS MATRIZ
ARLETE DE JESUS LABORATORIO DE ANALISES
EVERTON FABRICIO INACIO DIAS FABRICA ANDRADINA
MARIA CRISTINA FERRARI BOMPIAM PACAEMBU
MARIA DE LOURDES BITENCOURT ARAÇATUBA
GILDESIO DE JESUS C RAMOS LOGÍSTICA SP
LUIZ MARCOS ESTRADA MACATUBA
GILBERTO ZANINI MATRIZ
MIRCEIA INES FATORI LOJA ANDRADINA

- ANIVERSARIANTES -

Agosto 2017
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Há quem acuse os cartões de 

crédito de representarem um risco para 
as finanças. Mas a questão é, na ver-
dade, o uso que se faz desse instrumen-
to financeiro. Afinal, se bem utilizado, o 
cartão de crédito pode, sim, ser um óti-
mo aliado do orçamento. Para começar, 
uma das vantagens de optar pelo uso do 
cartão é a possibilidade de planejar-se 
melhor financeiramente. Pois, nos extra-
tos e faturas, você já tem tudo registrado, 
um histórico detalhado de seus gastos, 
incluindo taxas, prazos, valor de parce-
las, etc. Ou seja, é possível ter melhor 
noção de suas despesas e, assim, orga-
nizar e planejar melhor seu orçamento.

Além da praticidade e da segurança 
de não andar com dinheiro na mão, os 
cartões ainda oferecem vantagens extras 
como o acúmulo de pontos ou de milhas, 
a possibilidade de contratação de seguros, 
o uso em viagens ao exterior, etc.

A questão é que, para aproveitar 
melhor as vantagens do cartão de crédi-
to, é preciso evitar algumas práticas co-
muns que podem levar a contratempos e 
despesas maiores. Veja só:

 
1 – Evite usar a função crédito 

para pagar contas fixas.
Usar o cartão de crédito para 

pagar contas como água, luz e telefone 
não é o ideal. Pois, para esse fim, costu-
ma ser cobrada uma taxa que varia entre 
R$ 1,99 e R$ 15.

Usar o débito ou colocar as contas 
fixas em débito automático podem ser 
opções melhores, desde que você faça 
um acompanhamento constante de seus 
gastos.

 
2 – Evite usar a função crédito 

para comprar medicamentos de uso 
contínuo

Em compras recorrentes, como 

no caso dos medicamentos de uso con-
tínuo, não costuma haver vantagem no 
parcelamento com cartão de crédito, 
somente o acúmulo de uma dívida que 
pode acabar se tornando uma bola de 
neve.

 
3 – Planeje-se para pagar sem-

pre o total da fatura
Quando você paga apenas o valor 

mínimo da fatura, entra no rotativo do 
cartão – uma modalidade de crédito 
que cobra altos juros. Assim, você pode 
acabar criando uma dívida de difícil 
quitação.

 
4 – Atenção ao(s) limite(s) do 

seu cartão
Defina um limite para o seu cartão 

de crédito que caiba em seu bolso. De 
nada adianta ter um alto limite aprovado 
se não puder quitá-lo.Caso seu limite es-
teja estourado ou fique sempre próximo 
disso, antes de pedir para seu gerente 
aumentá-lo, pode ser interessante repa-
rar melhor em seus gastos e checar se 

não é possível reduzi-los ou adequá-
los conforme seus objetivos.

 
5 – Não conte sempre com o 

limite do cartão como renda extra
O limite do cartão não é uma 

extensão do seu salário. Na verdade, 
o seu salário deve dar conta do paga-
mento do cartão e das demais despe-
sas. Quando você deixa de se planejar 
e passar a contar sempre com o limite 
do cartão para quitar as despesas, pode 
acabar perdendo o controle das finan-
ças e criando dívidas.

 
6 – Atenção ao número de 

cartões que você possui
Em geral, quanto mais cartões se 

tem, mais difícil é manter o controle 
das parcelas assumidas e dos compro-
missos a quitar. Por isso, é mais acon-
selhável concentrar os gastos em um só 
cartão do que ter vários. 

(Fonte: http://www.oseudinheirovale-
mais.com.br)

Como evitar contratempos com o cartão de crédito
https://frugalqueenblog.files.wordpress.com/2016/06/img_1594.jpg
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