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

Conselho de Administração
Alvaro Grohmann Neto, Carlos Alberto de Oliveira, João Teixeira Mar-
ques Caldeira, José Polon Morelato, Jose Roberto Ferreira, Julio Marcio 
Pereira de Oliveira

Conselho Fiscal
Efetivos: Luiz Carlos Bocchi, Nelson Tadao Matsuda, Rogério de Freitas Calori
Suplentes: João José Gomes Poltronieri, Plínio Rogério Oliveira, Raul 
Antonio Pereira

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

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

ENDEREÇOS
Adamantina – administrativo: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 
3502-3000 – camda@camda.com.br
Adamantina – loja: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 3502-3200 - 
lojamatriz@camda.com.br
Adamantina – logística: Rua Ana Augusta, 4 – Tel.: (18) 3502-3100 
- estoque@camda.com.br 
Adamantina – campo experimental: Rodovia Comandante João Ribei-
ro de Barros, KM 588  - Tel.: (18) 99611-6639
Adamantina – laboratório de análises agronômicas: rua Chujiro Mat-
suda, 40 - Tel.: (18) 3502-3400 – laboratorio@camda.com.br 
Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920  - Te.: (18) 3702-7878 – andra-
dina@camda.com.br
Andradina – fábrica: Avenida Bandeirantes, 3900  - Tel.: (18) 3702-

INFORMATIVO

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 - aqui-
dauana@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@camda.
com.br 
Bataguassu: Rua Santa Catarina, 115 – Tel.: (67) 3541-4200 - 
bataguassu@camda.com.br 
Cambara: Rodovia BR 369, 1.158 - km 17 – cambara@camda.com.br
Campo Grande: Av. 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 - gurinha-
ta@camda.com.br
Ituiutaba:  Rua Trinta e Seis, 730 - Tel.: (34) 3268.1086 - ituiutaba@
camda.com.br
Iturama: Avenida Assilvio Gelio, 111 – Tel.: (34) 3411-6555 – iturama@
camda.com.br 
Jaú: Av. Deputado Zien Nassif, nº 1.838 - Bairro 1A - Zona Industrial 
– Tel.:  (14) 3602-10-50 -  jau@camda.com.br  
Junqueirópolis: Rua Cesar Montroni, 295  - Tel.: (18) 3841-9440 - jun-
queiropolis@camda.com.br 
Lavinia – silo: Av. Perobal, 154 – Tel.: (18) 3698-1245 - lavinia@camda.
com.br 
Lençóis Paulista: Av. Papa João Paulo II, 810 – Tel.: (14) 3269-6200 - len-
cois@camda.com.br 
Lins: Rua Dom Pedro II, 870  - Tel.: (14) 3533-5800 - lins@camda.com.br 
Londrina: Avenida Tiradentes, 2677  - Tel.: (43) 3338-1004 - londrina@

camda.com.br 
Macatuba: Rua José Antonio de Moura, 1-61 – Tel.: (14) 3298-9950 - 
macatuba@camda.com.br
Monte Alegre de Minas: Rua Coronel Meireles, 240 - Tel.: (34) 
3283.2071 - montealegredeminas@camda.com.br
Naviraí: Rua Osaka, 39 – Tel.: (67) 3409-4400 – navirai@camda.com.br 
Nova Andradina: Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 2210  - Tel.: 
(67) 3441-9500 - novaandradina@camda.com.br 
Ourinhos: Rua dos Expedicionarios, 1113 – Tel.: (14) 3302-6080 - 
ourinhos@camda.com.br 
Pacaembu: Rua Presidente Kennedy, 774 – Tel.: (18) 3862-9030 - 
pacaembu@camda.com.br 
Paranaíba: Av. Eng. Marcelo Miranda Soares, 1335  - Tel.: (67) 3668-
2683 - paranaiba@camda.com.br 
Penápolis: Av. Antonio Veronesi, 805 – Tel.: (18) 3654-2010 - penapo-
lis@camda.com.br 
Presidente Prudente: Av. Brasil, 2955 – Tel.: (18) 3229-7227 - pruden-
te@camda.com.br
Quirinópolis: Avenida Leocadio de Souza Reis, 27-A – Tel.: (64) 3651-
5800 - quirinopolis@camda.com.br 
Ribas do Rio Pardo: Avenida Aureliano Moura Brandão n°1.786, Par-
que Estoril 1 – Tel.: (67) 3238.4600 - ribas@camda.com.br
Santa Fé do Sul: Av. Navarro de Andrade, 31 – Tel.: (17) 3641-9080 
- santafe@camda.com.br
São Joaquim da Barra: Rua Maria Rosa da Silva, 17 – Tel.: (16) 3811-
8488 - saojoaquimdabarra@camda.com.br 
São José do Rio Preto: Av. Silvio Neviani, 1735 – Tel.: (17) 3201-7474 
- riopreto@camda.com.br 
Três Lagoas: Av. Capitão Olinto Mancini, 3236 – Tel.: (67) 3509-1800 - treslago-
as@camda.com.br
Tupaciguara: Rua Bueno Brandão, 525 – Tel.: (34) 3281-6006 - 
tupaciguara@camda.com.br
Uberlândia: Rua Belém, 12 – Tel.: (34) 3235.9108 - uberlandia@ca-
mda.com.br
Nota da redação: Os leitores que desejarem manter contato conosco, 
para críticas e sugestões, devem enviar correspondência para a rua 
Chujiro Matsuda, nº 25, caixa postal 0091 – CEP 17800-000 Adaman-
tina/SP ou e-mail para jornal@camda.com.br
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CAMDACafé_

nosso de cada dia
A fazenda experimental da Camda, 

com o intuito de fornecer aos cooperados 
mudas de melhor qualidade e produtivi-
dade, sempre vai ao encontro de tecnologia 
e genética, certificando e registrando seu 
campo de sementes no Mapa (Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

E dando continuidade em nossa série 
de reportagens sobre as variedades de café 
existentes na fazenda experimental hoje 
mostraremos um pouco mais sobre o Catuaí 

Vermelho 144.

Origem
Originou-se como produto de re-

combinação a partir de um cruzamento 
artificial entre cafeeiros selecionados, 
pela produtividade, das cultivares Caturra 
Amarelo, IAC 476-11 e Mundo Novo IAC 
374-19, de C. arabica. A hibridação foi re-
alizada em Campinas, em 1949 e o híbrido 
recebeu o prefixo IAC H 2077. Teve-se em 

Café

vista transferir para a cultivar Mundo Novo 
o fator dominante Caturra (CtCt), o qual 
confere porte baixo, por meio da redução 
do comprimento dos internódios. Aos des-
cendentes desses cafeeiros na geração F4 e 
gerações subsequentes, caracterizados por 
serem vigorosos e altamente produtivos, 
deu-se a denominação de Catuaí Vermelho. 
A cultivar foi lançada para fins comerciais 
em 1972 pelo IAC e registrada no Registro 
Nacional de Cultivares (RNC), em 1999.

Característica

Estas cultivares são suscetíveis à fer-
rugem e aos nematoides, mas possuem ele-
vado vigor. A altura das plantas pode atingir 
2 a 2,4m, em média e o diâmetro da copo, 
de 1,7 a 2,1m. Em algumas regiões cafeei-
ras, como em Patrocínio/MG, essas dimen-
sões podem ser bem maiores. Os internó-
dios são curtos e a ramificação secundária 
e abundante. O sistema radicular é bem 
desenvolvido. As folhas novas são de cor 
verde clara e as adultas, verde escuro bri-
lhante. A inflorescência ocorre em número 
3 a 5 por axila foliar, com três a cinco flores 
por inflorescência. Usualmente, os dois flo-
rescimentos principais ocorrem nos meses 
de setembro e outubro, e a maturação dos 
frutos é dos meses de maio. Em plantios 
adensados ou superadensados, a produ-
tividade anual pode alcançar, em média, 
até 3.000 kg. Em áreas irrigadas e no espa-
çamento de 3,8m x 0,5m, como ocorre em 
Barreiras/BA a produtividade média chega 
a ser de 3.600kg/ha. A qualidade da bebida 
é excelente.

Mudas Camda

A produção de sementes Catuaí 144 
que se encontra na fazenda experimenta 
Camda é devidamente certificada perante o 
Mapa e desta maneira, a comercialização é 
permitida.

Interessou-se pela variedade? Então, 
cooperado, entre em contato com a fazen-
da experimental através do telefone (18) 
99135.4369 Carlos ou (18) 99116.6639 An-
tônia. Fazenda experimental Camda: sem-
pre levando o que há de melhor em quali-
dade ao cooperado!
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CAMDA _Tecnologia

O Wagyu, raça originária do Japão, é 
reconhecido internacionalmente por apre-
sentar excelentes características de pro-
priedade de carne suculenta, saborosa e 
extremamente macia, devido a uma de suas 
principais características: alto nível de gor-
dura intramuscular. Propriedade esta, que 
torna uma das carnes mais valorizadas do 
mundo.

A gordura dos bovinos da raça Wa-
gyu possui uma concentração de ácidos 
graxos insaturados (oleico e linoleico) 
maiores do que as de ácidos graxos satu-
rados (Palmíitico), ao contrário das raças 

Raças: 
conheça 
o Wagyu
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CAMDARaças_

de bovinos de origem europeias. Isto re-
sulta em uma carne com maior concen-
tração de HDL (Lipoproteína de alta den-
sidade conhecida com o bom colesterol) 
e uma menor concentração de LDL (lipo-
proteína de baixa densidade “mau coles-
terol”).

História
A raça foi introduzida no Japão no 

século II, através da Península Coreana, 
com o objetivo de auxiliar no cultivo de 
arroz, também conhecido como “Kobe 
beef” devido à fama dos bois que se origi-

naram na cidade japonesa, Kobe. A asso-
ciação Japan Meat Grading Association 
tem ressaltado o grau de marmoreio, co-
loração da carne e da gordura como parâ-
metro de classificação de carne de maior 
qualidade, a qual realiza um trabalho in-
tensivo na avaliação e classificação de car-
caça ao decorrer dos anos.

No Brasil, o Wagyu chegou nos 
anos 90 de forma contrabandeada dos 
países asiáticos e, atualmente os criatóri-
os de rebanhos puros se estendem desde 
o centro sul do país até o Rio Grande do 
Sul, onde possuem um sistema altamente 
tecnificado para criação dos mesmos. Exis-
tem núcleos de criação que focam na 
produção da carne diferenciada oriunda 
dessa raça, concentrando a produção em 
confinamentos com duração média de 12 
a 18 meses, sendo que, em alguns lugares, 
esses animais são submetidos a afagos e 
oferta de cerveja para que o estresse seja 
reduzido e o apetite aumentado, respec-
tivamente. 

Segundo a Asbia, em 2017 foram co-
mercializadas cerca de 22 mil doses de sê-
men da raça. Hoje, 5 mil animais compõe 
a categoria PO da raça no país, e 30 mil ca-
beças de cruzamento com outras raças. 

Características da raça
As principais características fenotípi-

cas da raça são porte médio, pelagem preta 

ou vermelha, presença de chifres, além de 
possuir ainda alto poder de heterose, rus-
ticidade, docilidade, precocidade sexual, 
habilidade materna, facilidade de parto e 
longevidade. 

Nas características reprodutivas 
de bovinos da raça Wagyu, notou-se em 
observação a campo que tanto machos 
como fêmeas atingem a puberdade em 
idades inferiores a raças europeias como 
a Angus. A libido, conhecida como o 
apetite sexual dos touros, bem como os 
níveis de testosterona foram observa-
dos mais elevados nesta raça, porém a 
circunferência escrotal dos mesmos foi 
menor em comparação com animais de 
raças europeias.

Outra característica favorável da raça 
Wagyu é a facilidade de parto, não apre-
sentando problemas de partos distócitos, 
sendo ideais para a utilização em novilhas 
de primeira cria. Animais da raça Wagyu 
não são animais de grande porte, não neces-
sitando de gastos maiores com suplementa-
ção alimentar na sua dieta. 

Você cooperado Camda que se in-
teressou pela raça e quer investir, a esta-
ção de monta está prestes a começar. Essa 
é a hora de se programar e definir as di-
retrizes da estação da sua fazenda. Faça 
seu pedido na filial Camda mais próxima 
de você, temos essa raça e muitas outras 
para lhe oferecer.

Atila SFW1054 FIV

Evasivo 245 Angelica
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CAMDA Lançamento_

A Ração Minercamda Equino Tropa 
é a mais nova ração produzida pela Camda, 
um produto indicado para equinos nas fases 
de crescimento, adulto em atividade leve, 
garanhões, reprodutoras em gestação e em 
lactação. A novidade desta ração está na 
sua forma de apresentação, que é peletiza-
da, em vez de farelada como a maioria das 
rações para bovinos. A finalidade da ração 
peletizada é evitar perdas durante a alimen-
tação e possíveis problemas particulares 
em equinos como os respiratórios, já que o 
equinos tem o hábito de respirar ou fungar 
enquanto se alimenta, e na forma de peletes 
o alimento não é respirado como ocorre em 
farelos que tem muito pó.

 Dentre os ingredientes que 
compõem esta ração, estão o milho moído, 
farelo de soja, farelo de trigo e farelo de 

glúten de milho 21. O milho moído e o fare-
lo de trigo são utilizados como fonte ener-
gética, já o farelo de soja e o farelo de glúten 
de milho como fontes proteicas. Contém 
também fontes minerais de Cálcio e Fós-
foro, além de probióticos e flavorizantes. 

 A ração já vem pronta para uso e 
sua recomendação de consumo está atrela-
da a qualidade do volumoso a ser utilizado, 
esforço físico feito pelo cavalo e desempe-
nho esperado. Devendo ser oferecido dia-
riamente junto com o volumoso ou sepa-
rado a proporção de 0,5 a 1,0 kg da ração 
para cada 100 kg de peso vivo animal. Pre-
ferencialmente dividir o trato diário em 2 
ou mais vezes ao dia.

 Na formulação desta ração preo-
cupou-se em fornecer uma equilibrada 
fonte de fibras com o intuito de evitar pro-
blemas de cólicas e uma relação de cálcio 
e fósforo que dificultasse oportunidade do 
animal desenvolver o Hiperparatireoidismo 
Nutricional Secundário ou Oesteodistrofia 
Fibrosa, ou também conhecido como “cara 
inchada”, normalmente está relacionada a 
quatro fatores:

1. Deficiência de Cálcio na alimen-
tação: baixa oferta de cálcio, ocorre menor 
absorção para a corrente sanguínea, dimi-
nuindo os níveis de cálcio e a relação Ca:P.

2. Excesso de Fósforo na alimenta-
ção: mesmo que os níveis de cálcio estejam 
corretos na alimentação, um excesso de 
fósforo causará o desequilíbrio na relação 
Ca:P.

3. Ingestão de Oxalato: que é uma 
substância presente em algumas forragei-
ras que, ao ser absorvida pelo organismo, 
se une ao cálcio formando um quelato, 
tornando-o indisponível ao animal. Evitar 
pastagens ricas em oxalato como setária, o 
quicuio e alguns tipos de brachiárias.

4. Deficiência de Vitamina D: sin-
tetizada pela pele através do sol a vitamina 
D é necessária para absorção do cálcio pelo 
organismo. Esta causa é menos comum, 
pois só acometem animais que não tomam 
sol, como animais de estábulos.

 Ao chamarmos a atenção para o 
equilíbrio de Ca:P, ressaltamos a importân-
cia do suplemento mineral específico para 
equinos, como o nosso Minercamda Equi-
nos, que deve fazer parte da dieta dos equi-
nos, independente do fornecimento da 
ração ou não. O suplemento mineral deve 
ficar à disposição dos cavalos diariamente, 
e não apenas quando observar alguma defi-
ciência.

Para melhores esclarecimentos favor 
procurar um de nossos técnicos na filial da 
Camda mais próxima.

Vinicius Elias Saraceni
Zootecnista – 

Gerente Operacional de Produção
Fábrica de Lavínia

Ração Minercamda 
EQUINO TROPA
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CAMDAConheça o sistema de devolução 
de embalagens de defensivos

O sucesso do Brasil ganhou destaque 
mundial após a criação do Sistema Campo 
Limpo. O programa, que é gerenciado pelo 
inpEV, realiza a logística reversa de em-
balagens vazias de agrotóxicos no Brasil. 
João Cesar Rando,  diretor presidente do 
inpEV, explica que o sistema abrange todas 
as regiões do país e tem como base o con-
ceito de responsabilidade compartilhada 
entre agricultores, indústria, canais de dis-
tribuição e poder público. 

“Existe uma cadeia de responsabili-
dade, que começa no momento da compra 
do agrotóxico. As revendas, as cooperativas 
ou as distribuidoras são obrigadas a colocar, 
na nota fiscal, o local de recebimento des-
sas embalagens. Depois disso, a indústria 
fabricante recolhe, e fica responsável por 
enviar para a reciclagem ou encaminhar 
para destino final”, explica Rando.

Responsabilidade ambiental
Rando conta que antes da legislação, 

as embalagens eram enterradas, queimadas 
ou jogadas em rios. Segundo dados de uma 
pesquisa realizada pela Associação Nacional 
de Defesa Vegetal (Andef) em 1999, 50% 
das embalagens vazias de agrotóxicos no 
Brasil naquela época eram doadas ou ven-
didas sem qualquer controle, 25% tinham 
como destino a queima a céu aberto, 10% 
eram armazenadas ao relento e 15% eram 
simplesmente abandonadas no campo.

“Antes não havia recolhimento, os 
produtores estocavam as embalagens e de-
pois queimavam ou faziam uma vala e en-
terravam. Não tinha destinação final e era 
reutilizada de forma inadequada”, explica.

O presidente do inpEV conta que uma 
atitude voluntária da indústria, em 1992, bus-
cou uma solução para as embalagens.

“Para tentar dar um fim na poluição, 
a própria indústria se uniu e passou a fazer 
o recolhimento de embalagens. Na época 
não se tinha registro de todos os agricul-
tores que usavam o produto, então, era mais 
complicado. Mas essa experiência piloto 
contribuiu muito para estabelecer o fun-
cionamento da lei que temos hoje”, destaca.

Os resíduos dos agrotóxicos são noci-
vos ao meio ambiente e à saúde dos animais 
e dos seres humanos. Os riscos de contami-
nação são os piores possíveis. Quando as 
embalagens são abandonadas no ambiente, 
enterradas ou descartadas em aterros, podem 
infectar o solo e os rios. Além de colocar em 
risco a saúde de animais e do próprio homem.

O presidente do inpEV destaca que 
quem não devolve as embalagens até a data 
estipulada corre o risco de sofrer penali-
dade administrativa.

“O agricultor que não devolve a em-
balagem é autuado e recebe multa. Pode ha-
ver casos onde pode ser considerado crime 
contra o meio ambiente. Se o produtor for 
considerado culpado, pode ter pena de 
prisão. Isso vale para todos envolvidos na 
cadeia de responsabilidade”, afirma Rando.

Como funciona
O Sistema Campo Limpo é gerencia-

do pelo inpEV, instituição que representa os 

fabricantes e têm o dever, estabelecido por 
lei, de promover a correta destinação das 
embalagens vazias desses produtos. Cada 
elo da cadeia tem uma função no processo:

• O produtor compra o defensivo em 
uma revendedora, cooperativa ou na própria 
indústria do produto. No momento da com-
pra, as revendas, as cooperativas ou as distri-
buidoras são obrigadas a colocar na nota fis-
cal o local de devolução dessas embalagens.

• O produtor deve fazer a tríplice la-
vagem e perfurar a embalagem para evitar a 
reutilização. O recipiente pode ficar armaze-
nado na propriedade por até um ano. Na hora 
da entrega, ele deve apresentar a nota fiscal.

• A tríplice lavagem acontece no mo-
mento de uso do produto no campo. Quan-
do termina a aplicação, o produtor coloca ¾ 
da embalagem de água, chacoalha e coloca 
dentro do pulverizador, e passa novamente 
na plantação. Com esse procedimento, o 
produtor evita o desperdício e lava correta-
mente as embalagens.

• Os postos de entrega são responsabili-
dade do inpEV, que organizou uma rede com-
posta por mais de 400 unidades de recebimento 
de embalagens vazias, em 25 Estados brasileiros 
e no Distrito Federal, gerenciadas por cerca de 
260 associações de revendedores.

• A indústria fabricante recolhe as 
embalagens nos postos. Se estiver limpa, 
depois da tríplice lavagem, elas são encami-
nhadas para reciclagem. Se não estiver lim-
pa, são enviadas para incineradores creden-
ciados. As embalagens não laváveis – cerca 
de 5% do total – também são incineradas.

• Da reciclagem, a maioria das embala-
gens são encaminhadas para reaproveitamen-
to e se tornam novos produtos, como tubos 
para construção civil, bateria de carros ou 
voltam a ser outra embalagem de agrotóxico.

Postos Camda
Pensando na responsabilidade ambi-

ental, a Camda então decidiu construir postos 
para o recebimento das embalagens vazias 
de defensivos agrícolas para que seus coope-
rados pudessem devolvê-las cumprindo a 
lei em vigor.  Atualmente são dois próprios 
– um em Adamantina e outro em Penápolis 
– além de parcerias com os postos de recebi-
mento já existentes nas cidades de Araguari-
MG, Bilac-SP, Cambé-PR, Campo Grande-
MS, Centralina-MG, Cornélio Procópio-MG, 
Dourados-MS, Frutal-MG, Iturama-MG, Mi-
randópolis-SP, Monte Carmelo-MG, Naviraí-
MS, Palmeira D’Oeste-SP, Paraguaçu Paulis-
ta-SP, Quirinópolis-GO, Santa Cruz do Rio 
Pardo-SP, Santo Antônio da Platina-PR, São 
Gabriel do Oeste-MS, São José do Rio Preto-
SP, São Manuel-SP, Tangará da Serra-MT, 
Três Lagoas-MS e Votuporanga-SP.

Embalagens_
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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

Animais 
Venda de carneiros - reprodutores 
e matrizes raças Sta. Ines e Dor-
per; reprodutores  sangue Dorper 
com Sta. Ines; venda de ovelhas 
comum prenhas de Dorper. Ven-
da de cordeiros para corte Tratar 
com Fuad Eid Cunha pelo fone (18) 
3647.1127/99791.3645 - sítio Ran-
cho Alegre – Glicério/SP 

Venda de ovinos - matrizes e re-
produtores. 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 re-
gistros trazidos do Rio Grande do Sul. 
Tratar com Fernando Gonide pelo 
fone (18) 3581.1062/99707.0833 - 
Flórida Paulista/SP 

Venda de touros - venda permanen-
te de touros e matrizes Nelore Mo-
cha. Tratar com Fábio pelo fone (14) 
3622.8411 - Jaú/SP 

Venda de ovelhas - ovelhas e borre-
gas para reprodução. Rebanho espe-
cializado 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 – falar com Marcelo 

Rigolin

GPS - GPS novos e usados das mar-
cas Trimble, Arag, Agres entre ou-
tros. 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

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 – Ada-
mantina/SP
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17° Congresso Brasileiro do Agronegócio
Local: São Paulo/SP
Informações: (11) 3285-3100
Data: 6

47º CONBEA 2018 – Congresso 
Brasileiro de Engenharia Agrícola
Local: Brasília/DF
Informações: (16) 3203-3341
Data: de 6 a 8

ANUTEC 2018
Local: Pinhais/PR
Informações: (11) 3874-0030 
Data: de 7 a 9

10° ExpoGenética
Local: Uberaba/MG
Informações: (34) 3319-3900
Data: de 19 a 27

Zootecnia Brasil 2018
Local: Goiânia/GO
Informações: (62) 3241-3939
Data: de 27 a 30

DIA
1
1
2
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
14
14
14
14
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
20
21
22
22
22
23
23
24
25
26
26
26
28
28
28
28
29
29
29
30
31
31

NOME FILIAIS
CARLOS RENATO GUANDALINI CAMPO EXPERI. - ADAMANTINA
RAFAELA APARECIDA OLIVEIRA COISSI LOJA - PRES. PRUDENTE
VALQUIRIA S DOS ANJOS SANTOS MATRIZ - ADAMANTINA
MATEUS DE JESUS LEITE MATRIZ - ADAMANTINA
ALINE BATISTA CAMATA FABRICA - LAVÍNIA
LAERCIO VECHIATTO MATRIZ - ADAMANTINA
FERNANDO VALERIO MATRIZ - ADAMANTINA
MATHEUS DIOGO PENTEADO LOJA - PENAPOLIS
AUGUSTINHO BASSO LOGISTICA SP - ADAMANTINA
FABRICIO SILVA DE UNGARO LOJA - RIBAS DO RIO PARDO
JEFFERSON SAMUEL S DOS SANTOS MATRIZ - ADAMANTINA
MAIARA PELLOI MERLOTI MATRIZ - ADAMANTINA
VALDECI DE SOUSA CAIO LOJA - COROMANDEL
ANTONIO CARLOS DE LIRA SOUZA LOJA - COXIM
MAURO DA COSTA ARAUJO CAFÉ - COROMANDEL
JOAO APARECIDO MARINETTO CAFÉ - JUNQUEIROPOLIS
LUCAS PAULI LOJA - LENCOIS PAULISTA
ELI ALVES TEIXEIRA LOJA - JUNQUEIRÓPOLIS
ELIETE GOMES DA SILVA LOJA - PARANAIBA
MARCELO AP LOURENCO POLONI LOJA - PRESIDENTE PRUDENTE
WALDOMIRO TEIXEIRA DE C JUNIOR MATRIZ - ADAMANTINA
LEONARDO SENNA DE CASTRO ALVES FABRICA SUPL. MINERAIS ANDRADINA
PAULO JOSE DE O SOUZA LOJA - CAMBARA
JOSIANE CASSIA DE ABREU PRANDO MATRIZ - ADAMANTINA
ADILSON APARECIDO MIOTTI MATRIZ - ADAMANTINA
FABRICIO DE MELO SOUZA FABRICA SUPL. MINERAIS ANDRADINA
GUILHERME BLANCO TRINDADE LOJA - DRACENA
PAULO COSTA ARRAES LOJA - UBERLANDIA
GABRIELA JONAS CUNHA LOJA - MONTE ALEGRE DE MINAS
PAULO DA SILVA JUNIOR LOJA - TRÊS LAGOAS
ELAINE DA SILVA RIBEIRO LOJA - SANTA FE DO SUL
CRISTIAN CLEITON UNGER LOJA - JAÚ
WERLES MOREIRA TRIDICO LOJA - NOVA ANDRADINA
SILVANA DE LIMA MODESTO BORGES CAMPO EXPERI. ADAMANTINA
EDUARDO CARDOZO LOJA - DOURADOS
JEFERSON RIBEIRO SANTOS LOJA - ARAÇATUBA
ANTONIO CARLOS UBEDA LOJA - JUNQUEIRÓPOLIS
MATHEUS JOSE F DOS SANTOS LOJA - PENAPOLIS
JULIANA CRISTINA BARBAIS LOJA - ANDRADINA
JOSE CARLOS DOS SANTOS LOJA - ANDRADINA
GUSTAVO HENRIQUE SOARES LOJA - FRUTAL
DIEGO FLAVIO DA SILVA FERREIRA FABRICA - LAVÍNIA
CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVA LOJA - ITURAMA
FERNANDA COSTA SANTOS LOJA - COROMANDEL
FERNANDO GOMES DE LIMA LOJA - TRÊS LAGOAS
DENER KIILL FRIAS MATRIZ - ADAMANTINA
VERA LUCIA DA SILVA MORAIS LOJA - TRÊS LAGOAS
JOSE RODOLFO BORGES LOJA - DOURADOS
ALINE MARIA DA S CRISTOFANI LOJA - DRACENA
GILSON FEITOSA DA SILVA LOJA - LINS
RICARDO ALVES DE OLIVEIRA LOJA - LENCOIS PAULISTA
JOSE WILSON B DE ARAUJO LOJA - NOVA ANDRADINA
EDILSON SOUZA CASTRO LOJA - RIBAS DO RIO PARDO
ANTONIO JORGE SANTANA LOJA - PARANAIBA
MARCELO RUBIO CAZARINI FABRICA - LAVÍNIA
ANDERSON SANTANA DA SILVA LOJA - PRESIDENTE PRUDENTE
NELSON VICTORELLI LOGISTICA SP - ADAMANTINA
JOAO PEDRO FERREIRA SATO LOGISTICA SP - ADAMANTINA
EDUARDO JOSE MARTINS LOJA - GURINHATA
DANIEL LIMA DA SILVA LOJA - ANDRADINA
ADRIEL PEDRO DOS SANTOS LOJA - ITUIUTABA
CARLOS ROBERTO MESQUITA MATRIZ - ADAMANTINA
MARIA DE LOURDES BITENCOURT LOJA - ARAÇATUBA
ARLETE DE JESUS LABORATORIO - ADAMANTINA
EVERTON FABRICIO INACIO DIAS FABRICA SUPL. MINERAIS ANDRADINA
MARIA CRISTINA FERRARI BOMPIAM LOJA - PACAEMBU
GILDESIO DE JESUS C RAMOS LOGISTICA SP - ADAMANTINA
LUIZ MARCOS ESTRADA LOJA - MACATUBA
FERNANDO RODRIGUES FAVI LOJA - ARAÇATUBA
GILBERTO ZANINI MATRIZ - ADAMANTINA
DIOGO ANTONIO MACHADO DE ANDRADE LOJA - AQUIDAUANA
MIRCEIA INES FATORI LOJA - ANDRADINA

Agosto 2018

Aniversários e Agenda_
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#1 – Acompanhe as suas receitas e 

despesas
Você precisa acompanhar, no míni-

mo mensalmente, as suas receitas e despe-
sas. Você então pode perguntar: mas por 
que devo fazer isso? Se você não acompa-
nhar suas receitas e despesas mensalmente, 
você estará jogando seu futuro financeiro 
para a sorte. Cada vez mais controlarmos 
as variáveis que envolvem o nosso sucesso 
financeiro, menos dependeremos da sorte 
para alcançar os nossos objetivos!

 
#2 – Compare os preços antes de 

comprar produtos
Hoje em dia é muito fácil comparar 

os preços dos produtos, principalmente 
porque hoje temos a internet para nos aju-
dar. Sempre antes de comprar algum produ-
to, verifique o preço dele em outras lojas. 
Pode parecer pouco mas se você conseguir 
economizar de 10 a 20% nas compras que 
você faz, algo que não é nada impossível, 
você terá de 10 a 20% a mais no final do 
ano. Mais um motivo para destruir o mito 
de que você não consegue poupar!

 
#3 – Compre somente o que você 

precisa!
Uma forma de evitar que você com-

pre mais do que precisa é elaborar uma 
lista de compras. Toda vez que você pre-
cisa comprar algo anote isso numa lista. 
Isso evita que você fique tentando lembrar 
do que precisa e também ajuda a controlar 
seus impulsos consumistas. A regra da lista 
é clara: só compre o que estiver escrito nela. 
O que não está ali não deve ser comprado.

 
#4 – Tente pagar à vista quando ti-

ver desconto
Pagar à vista quando tiver desconto 

sempre é vantajoso, porque é uma forma de 
você comprar o produto a um preço mais 
barato. 

 

#5 – Utilize o cartão de crédito ape-
nas quando for benéfico

Todo mundo adora criticar o cartão 
de crédito, mas ele tem vários benefícios. 
Um deles é você ter cartão que dão mi-
lhas. Assim, tudo que você comprar com o 
cartão você poderá transformar em milhas 
e fazer viagens. Quem tem muitos gastos 
mensais e paga eles com o cartão consegue 
transformar em vários pontos, que podem 
ser transformados em milhas.

Outra vantagem do cartão de crédito 
é que você pode parcelar as suas compras 
em várias vezes. Isso acaba sendo vantajoso 
para lojas que não lhe dão desconto à vista 
e possibilitam que você compre a prazo em 
várias vezes sem juros.

 
#6 – Faça metas para alcançar o seu 

objetivo
Você precisa fazer metas para alca-

nçar seus objetivos. As metas são muito 
importantes porque você consegue trans-
formar em números os seus resultados e 
consegue verificar se tudo está indo con-
forme o planejado ou não.

Para exemplificar a situação, tenho 
alguns amigos que estão fazendo uma dieta 
de controle calórico porque eles querem fi-
car com um percentual de gordura abaixo 
de 7%. Eles controlam toda quantidade de 
carboidratos, de proteínas e de gorduras 
que ingerem diariamente, além da quali-
dade dos alimentos que eles ingerem. Com 
as suas finanças o processo não é diferente. 

 
#7 – Seja realista na hora de traçar 

os seus objetivos
Tem muita gente que adora acreditar 

que seus investimentos vão render 20% ao 
ano, que terão aumento de salário todo o 
ano de 10% ao ano, entre “n” outras coisas. 
É muito importante que você seja realista, 
melhor dizendo, que seja até um pouco pes-
simista sobre o rendimento dos seus inves-
timentos. Se você acha que vai ganhar 10% 
ao ano, considere um rendimento de 9% ao 
ano, por exemplo, nos seus cálculos. As-
sim, você irá se prevenir contra eventuais 
problemas que ocorrerem nos seus investi-
mentos. Vai que a taxa de juros caia ou que 
qualquer outra coisa aconteça. Enfim, tome 
muito cuidado quando começar a fazer seu 

planejamento. Tenha o pé no chão!

#8 – Analise mensalmente os seus 
objetivos

É muito importante você ter metas e 
transformar essas metas grandes em metas 
menores. Por exemplo, se o seu plano é jun-
tar R$ 1.200 por ano, tente juntar R$ 100 por 
mês, ou até mesmo R$ 3,34 por dia, se você 
quiser ser extremamente específico. Cum-
prindo essas metas de curto prazo, você auto-
maticamente cumprirá a meta de prazo mais 
longo e irá alcançar o seu objetivo.

 
#9 – Viva de acordo com o seu pa-

drão de vida
A maior parte dos brasileiros gosta 

de viver o momento presente. Eles odeiam 
economizar e gostam de ir no shopping 
comprar coisas, gostam de viver de aparên-
cias mesmo que elas não sejam sustentáveis 
no longo prazo.

Pense quantos por cento da sua ren-
da você gasta com seu carro e outros bens. 
Uma coisa é alguém multimilionário ter um 
carro extremamente caro (porque aquilo 
corresponde a menos de 1% do dinheiro 
dele), outra coisa é alguém que compra um 
carro que não consegue bancar porque o 
carro consome 50% do salário dessa pessoa.

A mensagem que quero passar para 
você é: você deve viver de acordo com o 
seu padrão de vida. Caso contrário, pode 
passar apuros. 

 
#10 – Busque informações sobre in-

vestimentos
A sua educação financeira é algo es-

sencial para você ter um futuro financeiro 
próspero. Cada vez mais cedo você começar 
a ler sobre investimentos, mais cedo você 
poderá botar em prática o que está apren-
dendo. O tempo que você investe é algo 
que influencia fortemente no seu resultado. 
Alguém que começa a investir 10 anos an-
tes de outra pessoa está muito na frente, 
porque ela potencializou os juros compos-
tos a favor dela. Isso sem considerar que ela 
deve investir em produtos muito melhores 
que a pessoa que não sabe nada!

(Fonte: http://queroinvestiragora.com/
planejamento-financeiro-pessoal/)

 _Credi-Camda

As 10 melhores dicas de 
como fazer um planejamento 
financeiro pessoal

https://i0.wp.com/audiconsc.com
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