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ENDEREÇOS
Adamantina – administrativo: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 
3502-3000 – camda@camda.com.br
Adamantina – loja: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 3502-3200 - 
lojamatriz@camda.com.br
Adamantina – logística: Rua Ana Augusta, 4 – Tel.: (18) 3502-3100 
- estoque@camda.com.br 
Adamantina – campo experimental: Rodovia Comandante João Ribei-
ro de Barros, KM 588  - Tel.: (18) 99611-6639
Adamantina – laboratório de análises agronômicas: rua Chujiro Mat-
suda, 40 - Tel.: (18) 3502-3400 – laboratorio@camda.com.br 
Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920  - Te.: (18) 3702-7878 – andra-
dina@camda.com.br
Andradina – fábrica: Avenida Bandeirantes, 3900  - Tel.: (18) 3702-
6560 - fabrica@camda.com.br 
Andradina – silo: Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 634 – Tel.: (18) 
3702-6050 - siloandradina@camda.com.br  
Aquidauana: Rua Marechal Mallet, 1020 – Tel.: (67) 3240-2000 - 
aquidauana@camda.com.br 
Araçatuba: Av. Governador Mario Covas, 2800  - Tel.: (18) 3636-
3350 - aracatuba@camda.com.br 
Assis: Rua Floriano Peixoto, 201 – Tel.: (18) 3302-2366 - assis@ca-
mda.com.br 
Bataguassu: Rua Santa Catarina, 115 – Tel.: (67) 3541-4200 - 
bataguassu@camda.com.br 
Cambara: Rodovia BR 369, 1.158 - km 17 – cambara@camda.com.br
Campo Grande: Av. Costa e Silva, 332 – Tel.: (67) 3345-4600 - cam-
pogrande@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) 3626 2992 -  jau@camda.com.br  
Junqueirópolis: Rua Cesar Montroni, 295  - Tel.: (18) 3841-9440 - 
junqueiropolis@camda.com.br 
Lavinia – silo: Av. Perobal, 154 – Tel.: (18) 3698-1245 - lavinia@ca-
mda.com.br 
Lençóis Paulista: Av. Papa João Paulo II, 810 – Tel.: (14) 3269-6200 - len-
cois@camda.com.br 
Lins: Rua Dom Pedro II, 870  - Tel.: (14) 3533-5800 - lins@camda.com.br 
Londrina: Avenida Tiradentes, 2677  - Tel.: (43) 3338-1004 - londrina@
camda.com.br 
Macatuba: Rua José Antonio de Moura, 1-61 – Tel.: (14) 3298-9950 - 
macatuba@camda.com.br
Monte Alegre de Minas: Rua Coronel Meireles, 240 - Tel.: (34) 
3283.2071 - montealegredeminas@camda.com.br
Naviraí: Rua Osaka, 39 – Tel.: (67) 3409-4400 – navirai@camda.com.br 
Nova Andradina: Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 2210  - Tel.: 
(67) 3441-9500 - novaandradina@camda.com.br 
Ourinhos: Rua dos Expedicionarios, 1113 – Tel.: (14) 3302-6080 - 
ourinhos@camda.com.br 
Pacaembu: Rua Presidente Kennedy, 774 – Tel.: (18) 3862-9030 - 
pacaembu@camda.com.br 
Paranaíba: Av. Eng. Marcelo Miranda Soares, 1335  - Tel.: (67) 3668-
2683 - paranaiba@camda.com.br 
Penápolis: Av. Antonio Veronesi, 805 – Tel.: (18) 3654-2010 - penapo-
lis@camda.com.br 
Presidente Prudente: Av. Brasil, 2955 – Tel.: (18) 3229-7227 - pruden-
te@camda.com.br
Quirinópolis: Avenida Leocadio de Souza Reis, 27-A – Tel.: (64) 3651-
5800 - quirinopolis@camda.com.br 
Ribas do Rio Pardo: Avenida Aureliano Moura Brandão n°1.786, Par-
que Estoril 1 – Tel.: (67) 3238.4600 - ribas@camda.com.br
Santa Fé do Sul: Av. Navarro de Andrade, 31 – Tel.: (17) 3641-9080 
- santafe@camda.com.br
São Joaquim da Barra: Rua Maria Rosa da Silva, 17 – Tel.: (16) 3811-
8488 - saojoaquimdabarra@camda.com.br 
São José do Rio Preto: Av. Silvio Neviani, 1735 – Tel.: (17) 3201-7474 
- riopreto@camda.com.br 
Três Lagoas: Av. Capitão Olinto Mancini, 3236 – Tel.: (67) 3509-1800 - treslago-
as@camda.com.br
Tupaciguara: Rua Bueno Brandão, 525 – Tel.: (34) 3281-6006 - 
tupaciguara@camda.com.br
Uberlândia: Rua Belém, 12 – Tel.: (34) 3235.9108 - uberlandia@ca-
mda.com.br
Nota da redação: Os leitores que desejarem manter contato conosco, 
para críticas e sugestões, devem enviar correspondência para a rua 
Chujiro Matsuda, nº 25, caixa postal 0091 – CEP 17800-000 Adaman-
tina/SP ou e-mail para jornal@camda.com.br

INFORMATIVOCarta aoLeitor
O agronegócio brasileiro continua forte e vigoroso. Alguns índices 

que foram projetados para este ano são importantes para o nosso setor.
Temos por exemplo o índice de inflação (IPCA) estimado para 

2018 em 4%. Portanto, a expectativa é de que a inflação fique abaixo da 
meta de 4,5%, ou seja, 2018 terá um índice entre 3,1% e 4,5%.

O Produto Interno Bruto (PIB) teve em 2017, 0,7% a mais que a 
meta prevista, e para 2018 é esperado 2,5% a mais que a meta. Referente 
aos juros, encerramos 2017 com uma taxa Selic a 7% e esta deverá per-
manecer até o final de 2018.

O dólar médio este ano está estimado em R$ 3,19, podendo chegar 
até o final do ano em R$ 3,30.

Considerando alguns destes fatores, entendemos que o setor do 
agronegócio tem ótimas perspectivas. A produção esperada da safra 17/18 é 
muito promissora, visto que os preços das commodities estão estáveis em um 
patamar que remunera os produtores. Preços dos principais produtos agríco-
las e pecuários em janeiro/18: SOJA – R$ 60 À R$ 70; MILHO – R$ 25 À R$ 
32; CAFÉ – R$ 440 À R$ 470 E BOI – R$ 145 À R$ 152. Ou seja: os produ-
tores que planejarem bem os seus negócios deverão realizar uma safra boa.

Importante salientar que todo início de ano temos tendências de 
aumento no preço dos insumos, portanto orientamos nossos cooperados 
que procurem a Camda na sua região para planejar suas compras de in-
sumos.

Outro item importante são os recursos para financiar as lavouras, 
visto que os prazos de liberação por parte do sistema financeiro têm de-
morado até 90 dias, além das exigências de garantia que na maioria das 

vezes é hipoteca.
Iniciamos 2018 com vários projetos que com certeza 

se consolidarão neste ano.
A fábrica de ração de Campo Grande deverá entrar 

em funcionamento até março, facilitando sobremaneira 
nossa logística no MS, além de termos condições mais 
competitivas para aquela região.

Abriremos uma unidade em Araguari/MG, onde 
firmamos parceria com a Coocacer, cooperativa com alta 

competência em preparo de café para exportação.
Esta parceria irá nos proporcionar a oportunidade de 
comercializarmos insumos em plano de troca e com 

trava futura do café.
A Camda, com aproximadamente 

20.000 cooperados – sendo que 80% são 
pequenos e médios produtores – destaca 

ainda a sua disposição os mais de 4.000 
itens nas suas lojas, permitindo aos 

produtores de serem plenamente 
atendidos para tudo que precisar 

em suas propriedades, proporcio-
nando aos senhores cooperados o 
melhor balizamento de preços do 

mercado.
Contamos com todos os nossos 

cooperados para juntos enfrentarmos 
todos os desafios de 2018. 

Waldomiro Teixeira de Carvalho Júnior
Diretor Superintendente da Camda
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CAMDAViveiro_

Fazenda experimental Camda: 

viveiro de mudas 
A Camda teve seu início baseada 

no café (predominante na época) e desde 
então, o cultivo desta cultura caminhou 
junto à evolução da cooperativa através de 
um viveiro de mudas próprio.

Em razão da monocultura da 
região (Nova Alta Paulista, Estado de 
São Paulo), o viveiro teve início na déca-
da de 70 apenas com mudas de café. En-
tretanto, a geada que em 1975 dizimou 
os cafezais de toda a região, fez com 
que fosse paralisada temporariamente a 
produção de mudas.

Já em 1982, visando diversificar as 
culturas, a Camda instalou em Flórida Pau-
lista um viveiro de mudas de seringueiras.

Somente em abril de 1991 foi des-
tinada uma ampla área para produção de 
mudas em alta escala no campo experi-
mental (hoje, fazenda experimental), já 
na cidade de Adamantina, produzindo 
mudas enxertadas resistentes a doenças 
nematoides, além de diversas espécies 
frutíferas.

“O intuito era fornecer ao cooperado 
amparo e incentivo, repassando também 
novas possibilidades para o cultivo de café”, 
pontuou Carlos Renato Guandalini, gerente 
operacional do campo.

“Com quatro funcionários e um 
agrônomo, onde o cultivo de café pre-
dominava na maioria de suas instalações e 
o viveiro fornecia pequenas quantidades 
de mudas, com o crescimento houve a ne-
cessidade de se expandir, tanto em varie-
dades e espécies, quanto em mão de obra 
e qualificação”, falou Guandalini.

Era a cooperativa trabalhando 
na reabilitação do parque cafeeiro da 
região. E devido a reação de preços da 
cultura, durante anos sucessivos, o vi-
veiro alcançou a produção média de 800 
mil mudas, produzindo 1 milhão e 300 
mil somente no ano de 1998 e fornecen-
do aos cooperados  840 mil, só no ano 
de 2000.

Atualmente, na fazenda experimen-
tal da Camda é produzido sob encomenda 
mudas de café enxertadas e sem enxerto, 
mudas de coco anão e eucalipto (seminal), 
citriodora / camaldulense; árvores nativas, 
nobres e exóticas; palmito pupunha e se-
mentes.

Além disso, áreas experimentais 
com 1/4 de plantio de café com variedades 
arábicas e conilon todas com aprovação 
genética, possibilitando um viveiro com 
ampla estrutura e com todas as adequações 
e normas do Mapa para atender as neces-

sidades do cooperado.

Em 2018 as quantidades de mu-
das realizadas cresceram 21% e a meta de 
produção para este ano é de 450 mil mudas.

Para atender aos associados pecu-
aristas, a fazenda experimental da Camda 
realizou a manutenção das espécies de mu-
das existentes e implantou uma unidade de 
observação de pastagem com 28 espécies 
entre gramíneas e leguminosas.

“Hoje com 15 funcionários - entre vi-
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veiro, agrícola e pecuária - temos um cam-
po extenso de 55 alqueires, divididos em 
plantios de diversas culturas, com aproxi-
mados 1.200 pés de coco anão em produção 
em fruta (para venda), 500 pés de palmito 
pupunha perfilando e em sementes, áreas 
experimentais de cana e milho com diver-
sos tipos de produtos a disposição em nos-
sas lojas e áreas com pastagens em vários 
aspectos”, falou Carlinhos.

A rotina diária da estrutura é for-
necer ao cooperado em todos os ares de 
produção de mudas e parte agrícola, mos-
trando as formas em manejo, produtos e 
serviços; tendo sementes e mudas certifica-
das e mão de obra qualificada com acom-
panhamento na orientação de pré-plantio e 
seguimentos.

“Não podemos deixar de citar que 
temos ainda em nossos campos experimen-
tais plantio de café à disposição do coope-
rado para que possam ver na prática e in 
loco os resultados alcançados através de ex-
perimentos de novas tecnologias. Estamos 
evoluindo em infraestrutura e conhecimen-
tos para passar ao cooperado Camda o me-
lhor em qualidade”, destacou.

Equipe de colaboradores
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Todo projeto tem um início e com 

este, não foi diferente. O Reproducamda 
começou tímido e discreto em 2011, ideal-
izado pelo então gerente da filial de Presi-
dente Prudente, Edson de Matos Pessoa. 
Seu formato inicial foi de uma exposição 
de produtos voltados à pecuária, para as-
sim mostrar ao cooperado o portfólio que a 
Camda trabalhava. A primeira edição ocor-
reu no Tênis Clube de Presidente Prudente. 

Atualmente, na fazenda experimental da Camda é 
produzido sob encomenda mudas de café enxerta-

das e sem enxerto, mudas de coco anão e eucalipto 
(seminal), citriodora / camaldulense; árvores nativas, 
nobres e exóticas; palmito pupunha e sementes.
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Programa Reproducamda:
uma ferramenta de 
resultados para o cooperado

Todo projeto tem um início e com este, não foi diferente. O Reproducamda começou 
tímido e discreto em 2011, idealizado pelo então gerente da filial de Presidente Prudente, 
Edson de Matos Pessoa. Seu formato inicial foi de uma exposição de produtos voltados à 
pecuária, para assim mostrar ao cooperado o portfólio que a Camda trabalhava. A primeira 
edição ocorreu no Tênis Clube de Presidente Prudente. 

Após 3 edições, em 2014 o evento ob-
teve uma nova roupagem: foi instituído um 
modelo de feira comercial, onde o cooperado 
pode adquirir os produtos vendidos nas lojas 
Camda com preços e prazos especiais. 

No ano de 2017, a 7ª edição do even-
to, com um público de mais de 500 pes-
soas, a feira comercial alcançou um valor 
de vendas de R$ 26.000.000,00, isso graças 
ao apoio da diretoria, de todos os colabora-
dores da Camda e dos fornecedores.

E as novidades não param por aí: o 
evento foi crescendo e se tornou um Pro-
grama. Esse programa surgiu para suprir a 
necessidade do cooperado em estruturar a 
propriedade, visando:

- Sanidade: auxiliando na monta-
gem de programas que buscam a prevenção 
através de diversos tipos de vacinas em cada 
categoria animal, com isso fazendo com que o 
rebanho fique cada vez livre de doenças.

- Nutrição: apresentando melhores 
condições nutricionais, que oferecem aos 
animais rações e suplementos Minercamda, 
que necessitam para um bom desempenho 
reprodutivo;

- Reprodução: utilizando técnicas mo-

dernas, tem-se uma melhoria na genética dos 
animais, com isso um aumento da lucratividade.

- Gestão: acompanhamento e levanta-
mento de dados, visto que alguns produtores 
não possuem - ou não possuíam - nenhuma 
forma de controle quantitativo ou qualitativo 
dentro da sua propriedade, facilitando assim a 
tomada de decisões emergenciais.

Inovação
Com uma visão revolucionária e 

acompanhando a tecnologia atual, a Camda 
em parceria com a USP - tendo assessoria 
do professor Pietro Barusseli e de Heloise 
da Cunha Duarte (dir. Executiva Ideagri) - 
adquiriu o software Reproducamda.

O software é um sistema informa-
tizado que transforma os dados da fazenda 
em informações confiáveis para a acertada 
tomada de decisões em tempo real com base 
nos números e índices da propriedade e tem 
como resultado o aumento da lucratividade.

 Todos os cooperados que fazem 
IATF podem vir a participar do programa, 
desde que se encaixem nos requisitos esta-
belecidos pelo programa - sendo esses es-
clarecidos através de visita dos nossos téc-

nicos aos interessados.
O programa Reproducamda já existe 

desde 2014 e seu software foi lançado ofi-
cialmente em outubro/2017. Hoje contamos 
com três veterinários - Leonardo Giolo dos 
Santos, Dener Kill Frias e Pedro Henrique 
Ruete - divididos  em quatro regiões distintas:

* região 1: região Sorocabana do Es-
tado de São Paulo e sul do MS

* região 2: Alta Paulista e noroeste do 
Estado de SP

* região 3: bolsão do MS
* região 4: central e Pantanal do MS

Nossa capacidade técnica para essa 
estação de monta (2017/ 2018) é de 120 
mil cabeças de fêmeas; para a próxima esta-
ção (2018/ 2019) já estaremos ampliando 
essa capacidade, buscando atender todas as 
regiões cobertas pela Camda.

O programa também apresenta para 

1º edição do Reproducamda A última edição reuniu mais de 500 pessoas
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esse ano mais uma colaboradora, Simone 
Cristina Dolfini Placheski e Silva, que já 
participa desde o 1º Reproducamda. Inicial-
mente fazia parte do quadro de colaboradores 
da filial de Presidente Prudente e hoje  atua na 
função administrativa do programa.

Gradativamente os dados estão sen-
do coletados pelos veterinários de campo e 
implantados no sistema, onde já consegui-
mos - através dos primeiros diagnósticos - 
excelentes resultados.

 E apresentamos alguns exemplos do 
sucesso do programa através de resultados 
com os seguintes cooperados:

* Ademar Ferrari – 56,7%
* Carlos Viacava – 62,4%
* Humberto de Andrade Junqueira 

Filho – 50,2%
* Ismael Calori – 66,1%
* Luiz Gonzaga Zanatta – 60,7%

* Marcos Vinicius Caputo – 66,2%
* Tania Mara Sallum Bacco – 59,2%

A partir de abril/2018 faremos o 
primeiro levantamento geral dos lança-
mentos completos (reprodução, sanidade, 
reprodução e gestão) que serão enviados 
por e-mail aos cooperados e também lan-
çaremos um aplicativo no qual o associado 
participante poderá acessar informações 
importantes acerca do rebanho trabalhado.

Novidades
As parcerias não param por aí: a 

Camda tem todo o material necessário para 
o desenvolvimento dos trabalhos, desde 
nutrição, medicamentos, implantes e até 
mesmo o sêmen necessário para a IATF. Em 
conjunto com a Alta Genetics temos à dis-
posição do cooperado um portfólio riquís-
simo de touros, além de, mensalmente, 

oferecer curso de inseminação no campo 
experimental da Camda aos interessados.

E em 2018 teremos ainda mais novi-
dades: 

- vamos oferecer touros das raças Se-
nepol, Aberdeen Angus, Brangus, Braford, 
Hereford e Nelore;

- teremos também prenhezes dessas 
mesmas raças e Girolando e Holandês para 
atender os produtores de leite, através da 
FIV realizada na fazenda experimental da 
Camda localizada em Adamantina.

Se você cooperado ainda não está no 
Programa Reproducamda, procure a filial 
Camda mais próxima de você ou pelo tele-
fone (18) 3229.7222 / (18) 99794.4250. Fale 
com Simone e busque informações.

Camda: cada vez mais, a força do 
campo!!

Reproducamda 2017 aconteceu na cidade de Presidente Prudente
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O dimensionamento, a disposição e o manejo dos cochos 
têm grande influência no desempenho dos animais, seja o lote in-
teiro ou, em alguns casos, indivíduos que são prejudicados devido 
ao uso inadequado dos cochos.

Nos bovinos são basicamente dois comportamentos deter-
minantes para o acesso ao cocho de todos os animais - um é o 
efeito dominante e o outro o do líder. O dominante normalmente 
é o mais forte. Este golpeia os outros animais e não os deixam 
comer tranquilos, dificultando o acesso dos mais fracos e dos mais 
novos aos cochos. Já o líder tem papel de conduzir o rebanho. Os 
leiteiros colocam um sino no pescoço da vaca líder para chamar 
as demais à ordenha por meio do som, sendo os animais que con-
duzem chamados de sinuelos ou, no popular, “sinueiros”. Normal-
mente esses são mansos e também possuem o papel de líder. No 
caso do acesso aos cochos, o líder é o que conduz o rebanho. No 
entanto, também é o primeiro a sair de perto do cocho para levar 
o rebanho ao pastoreio ou a aguada. Ao analisar esses dois com-
portamentos em conjunto, notamos que o líder leva o rebanho aos 
cochos, o dominante não deixa alguns comerem e, por fim, o líder 
leva o rebanho embora e os mais fracos ficam sem comer. Por es-
ses e outros motivos temos alguns indicadores de como o cocho 
deve ser exposto aos animais, baseado sempre no comportamento 
e no acesso ao alimento. 

Os cochos devem:
- Ficar próximos das aguadas ou bebedouros;
- Ser preferencialmente cobertos para evitar o desperdício 

dos alimentos;
- Ser de fácil acesso aos animais e sem lama ou atoleiro ao 

redor;
- Ter comprimento e profundidade adequados ao alimento 

e à categoria animal.

Com relação à disposição linear dos cochos, conside-
rar que é melhor ter dois de dois metros do que apenas um 
de quatro metros. Assim, os animais submissos terão uma 
outra opção para não ficarem muito próximos e receosos do 
animal que tenha medo. Sendo assim, é indicado separar os 
cochos a uma distância de aproximadamente cinco metros, o 
que corresponde ao espaço para escapar ou fugir de alguma 
ameaça.

Para alimentos que contenham uréia, devido a ela ser alta-
mente solúvel, optar por cochos cobertos ou com furo no canto 
para evitar a formação de poças de água na forma de “sopão”. 

A frequência de fornecimento do alimento ao cocho esti-
mula o consumo – ou seja, quanto mais vezes tratar, melhor será. 
Em suplemento mineral, quando o consumo é menor, mesmo que 
o trato não seja feito todos os dias, revolver o alimento já estimu-
lará os animais.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a equipe 
técnica da Camda para melhores esclarecimentos.

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

 

ALIMENTOS 
Comprimento de cocho (cm/cabeça) 

Boi/Vaca Garrotes Bezerros 
Suplemento Mineral 5 4 3 
Suplemento Mineral Proteico 
(baixo consumo) 10 8 5 

Suplemento Mineral Proteico 
Energético (alto consumo) 15 12 10 

Ração 30 25 18 
Ração e Volumoso 70 50 30 

 

Cochos: 
sua importância 

no manejo e 
dimensionamento
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COOPERADOS, ATENÇÃO:

Animais 
Venda de carneiros - reprodutores e ma-
trizes raças Sta. Ines e Dorper; reprodu-
tores  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 regis-
tros 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

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 – fa-
lar com Marcelo Rigolin

 _Classificados

GPS - GPS novos e usados das marcas Trim-
ble, Arag, Agres entre outros. Disponho 
também de piloto automático, taxa variáv-
el, GPS guia, válvulas elétrica para coman-
dos de pulverização, cabos, antenas etc. 
Tratar com Renato Ferreira pelo fone (67) 
9971.3570 – Dourados/MS
Venda - adubadeira e calcareadeira  mode-
lo Komander 3.6 marca Kamaq; carroceria 
cana picada Galego, Tombamento es-
querdo; carroceria aberta para transporte e 
plantio de cana inteira, de ferro de 8 metros 
marca (Galego); 2 rodas (aro e disco) 18-4-
38 seminovos; 2 rodas (aro e disco) 14-9-28 
seminovas; cultivador Civemasa completo 
Modelo CATP 2L – CATPY AR 2 L  com 
sulcador, haste subsoladora, disco de corte 
de palha, carrinho de cultivador, quebrador 
de terrão que vai atrás do carrinho e marca-
dor de sulcação  e banquetas. Grade Nive-
ladora dobrável Hidraulica marca Tatu, 
modelo GNDH 56 discos de 22 polegadas. 
Tratar com Marcus Vergamini pelo fone 
(17) 98158.1010 / 98158.0999

Propriedades 
Venda – uma jazida de basalto de 50 hec-
tares requerida junto ao departamento na-
cional de pesquisa mineral com análise físi-
ca e química mineralógica com excelentes 
resultados para uso da brita na construção 
civil e uso do pó como remineralizador de 
solos a ser usado na agricultura. A jazida se 
localiza no município de Inocência/MS. Em 

um raio de 200 km existem grandes planta-
ções de eucalipto, cana, grãos e pastagem. 
Excelente oportunidade de investimento. 
Tratar com Jairo Clemente de Oliveira 
pelo fone (17) 3342.3546 / 99653.9675 / 
98156.8747 / (67) 99854.5730 – Bebedou-
ro/SP
Venda - propriedade de 56 alqueires Paulis-
ta com 48 alqueires plantados em cana de 
açúcar, a 2 km do asfalto com ótimas ben-
feitorias região de Frutal, distância 25 km 
Usina Coruripe e 31 km da Usina Cerradão. 
Tratar com Marcus Aurelio Vergamini pelo 
fone (17) 98158.1010 / (17) 98158.0999

Mudas 
Venda - Lichias importadas - Frutos pre-
coce, variedades sem sementes, produz 
clima quente e frio. Tratar com Thales pelo 
fone (18) 3623.7344 / 99744.5050 ou thfa-
gundes@terra.com.br – Araçatuba/SP 
Venda - Mucuna Aná - Tratar com Clair 
Zerbini pelo fone (18) 3522.1552/ (18) 
99762.1788 – Adamantina/SP

Veículos 
Venda - Chevrolet S10 ltz 2.8 turbo diesel 
4x4 automática, ano: 2015/2016, 30 mil km, 
cor preta, 4 pneus bf goodrich novos. Tratar 
com Marcus Aurelio Vergamini pelo fone 
(17) 99627.7011

A Camda comercializa também uma ampla linha de pneus! 
Trabalhamos com as marcas Michelin / Goodyear / Goodyear agrícola / 
Firestone Agrícola / BF-Goodrich. Visite uma de nossas filiais e confira as 

opções de pagamento – a vista, a prazo ou parcelado* em até 10 vezes no cartão!
*parcelas mínimas acima de R$ 100/parc
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Conheça os erros 
mais comuns na 
hora de controlar 
as finanças pessoais 

Está difícil controlar suas finanças? A 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), apurada pela 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra 
que o percentual de famílias endividadas 
alcançou 58,4% em setembro de 2017, uma 
alta de 0,4 ponto percentual na comparação 
com agosto. Em relação ao ano anterior, o 
indicador alcançava 58,2% do total de famí-
lias.

Entre tantos fatores, a alta taxa de 
desemprego ajuda a explicar a dificuldade 
em pagar as contas em dia. Entretanto, para 
muitas famílias brasileiras endividadas, não 
é a falta de dinheiro o vilão, mas a ausência 
de planejamento na rotina familiar. Confira 
algumas dicas para evitar erros na organiza-
ção das suas finanças:

Excedente: entre despesas; fixas, 
variáveis e de emergência, é sempre bom 
manter um excedente na conta para a 
“emergência”. Não ter uma reserva para 
certas situações pode deixar você a mercê 
de um possível endividamento. Portanto, 
guardar uma pequena parcela da sua renda 
pode evitar problemas.

Gastos: algumas pessoas gastam 
mais do que imaginam e do que ganham 
também. É comum esquecer despesas e 
certos gastos passam despercebidos. Muitas 
vezes, a praticidade do cartão faz perder o 
controle das finanças. Por isso, muito cui-
dado, inclusive com juros.

Família: deve-se envolver toda a 
família na administração de qualquer con-
flito financeiro. “Todos devem saber que 
estão com dificuldades e, assim, gastarem 
menos e abrirem mão de certos privilégios.”

Cuide das suas finanças para garantir 
um futuro mais cômodo e sem preocupa-
ções!

(Fonte: https://www.embracon.com.br) 

Erros comuns 
ao organizar as 

finanças pessoais
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Fevereiro 2018

Evento Pós-graduação a distância 
em Manejo Integrado de Pragas 2018
Local: on line
Informações: http://agropos.com.br/
Data: 1º

Show Rural Coopavel 2018
Local: Cascavel/PR
Informações: showrural@coopavel.com.br
Data: de 6 a 10

III Curso de Aprimoramento em 
Ortopedia de Cães e Gatos 2018
Local: Jaboticabal/SP
Informações: eventos@funep.fcav.unesp.br
Data: 24

XXXII CBZ 2018 – Congresso Brasileiro de Zoologia
Local: Foz do Iguaçu/PR
Informações: inscricoes@alvoeventos.com.br
Data: de 25/2 a 2/3

TEA 2018 – Technology of Agriculture Summit 
Local: Clementino/SP
Informações: cios@kbes.com.br
Data: 27

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

10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
14
15
15
15
16
16
16
16
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
22
22
23
23
23
25
25
25
25
27
28
28

NOME FILIAIS
ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA PARANAIBA
EDUARDA BASTOS ABRAHAO PRES. PRUDENTE
REINALDO DELMONTE SILO ANDRADINA
CARLOS ANTONIO BATISTA GURINHATÃ
CAROLINE FERNANDA SANNELLA MATRIZ
CELSO EDUARDO COSTA PRES. PRUDENTE
EMERSON NICOLAU MIRANDA MATRIZ
LEONARDO BENITE MATRIZ
REGINALDO TAVARES DOS SANTOS ARAÇATUBA
CARLOS ALBERTO C TOLENTINO MATRIZ
CASSIA CRISTHIANE B SILVA NOVA ANDRADINA
LIVIA CRISTINA B M MOREIRA LABORATORIO DE ANALISES
PAULO HENRIQUE GOMES MATRIZ
SANDRA PATRICIA BIGONI CARDOSO DRACENA
TIAGO CAMPOS GARCIA PARRA MATRIZ
CAROLINA PACHECO CABRAL QUIRINOPOLIS
DANIELE A LORENCETTI PINHEIRO MATRIZ
NILTON CEZAR SPOLAORE RUZA SJ RIO PRETO
RENATO MOREIRA GASPARINI MATRIZ
ADENILSON BASILIO GURINHATÃ
ALAN PIANTE NOVAES PENAPOLIS
MICHELE HELOISE BOTAN NETTO MATRIZ
RICARDO FABIANO BARBOSA LOJA MATRIZ
WILIAM GOMES DOS SANTOS LENÇÓIS PTA
JOSE ANDRE PAZETTO SJ BARRA
LETICIA TSUNOJI NASCIMENTO SILO ANDRADINA
OSVALDO ALVES LELIS PARANAIBA
LUCIANA AP DE A NASCIMENTO LOJA MATRIZ
DIEGO TORRES RAIA BUENO SANTA FÉ 
FERNANDO PENARIOL DE SOUZA SANTA FÉ 
JORGE LUIZ SANTANA LAVINIA
CARLOS EDUARDO MARQUES LAVINIA
CARLOS HENRIQUE M DA C FILHO MATRIZ
IGOR HENRIQUE O DA SILVA SJ RIO PRETO
SILVANEI BORGES VIEIRA ITURAMA
WASHINGTON LUIZ DA SILVA ARAÇATUBA
LUCIANO OLIVEIRA POLATTI LAVINIA
ODAIR ANTONIO DE LIMA LAVINIA
ANDRE LUIS FRANCESCHINI FRUTAL
ALESSANDRA BERBERT MARIANO CAMPO GRANDE
EDNEIA APARECIDA G FERREIRA CAMBARÁ
ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS PRES. PRUDENTE
FABIO LUCIO DA SILVA LAVINIA
FRANCISCO AUGUSTO F NEGRAO TRES LAGOAS
JAMES FERREIRA DOS SANTOS PENAPOLIS
VAGNER ROBERTO DAMASIO LOGISTICA MS
HENRIQUE COSTA DOS SANTOS MATRIZ
LUIS AUGUSTO SIVIERO PRES. PRUDENTE
RONALDO RODRIGO PRANDINI LENÇÓIS PTA
WESLEY SANTANA DA SILVA LOJA ANDRADINA
GERALDO ROCHA ARAÇATUBA
JOAO HENRIQUE COSTA PIRES SANTA FÉ 
LUCAS VIEIRA DE MELLO LAVINIA
MARIA RAQUEL DOMINGUES SANTOS LABORATORIO DE ANALISES
ROZELI BALDUINO FERREIRA NAVIRAI
VINICIUS TEBALDI MOREIRA CAMPO EXPERIMENTAL
MILENE DOS SANTOS OLIVEIRA FABRICA ANDRADINA
THIAGO SANCHES FERRARI DRACENA
ALESSANDRO C DE FREITAS QUIRINOPOLIS
ARIANE HENRIQUE DE JESUS BATAGUASSU
GERALDO BOLIS BEZERRA MATRIZ
JOSE RICARDO USTULIN JAU
LUCIANO VALIM BERTI DA COSTA ASSIS
ALEXANDRE FERNANDO P GARCIA SJ RIO PRETO
KATIA MATIAS UREL LINS
LUCAS POIANI DA SILVA LOGISTICA SP
NILZA CORREA DRACENA
JOSE PERAZZOLLI MATRIZ
JOSE FLAVIO NEVES P DE ARAUJO MATRIZ
LUCIANA DA COSTA QUIRINOPOLIS

Fevereiro 2018

Aniversários e Agenda_
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