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Adamantina – laboratório de análises agronômicas: rua Chujiro Matsuda, 40 - Tel.: 
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Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920  - Te.: (18) 3702-7878 – andradina@
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@ca-
mda.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 - campogrande@
camda.com.br 
Coromandel: Av.Celestino Dayrell, 1994 – Tel.: (34) 3841-7050 – coromandel@
camda.com.br
Coxim: Avenida Virgínia Ferreira, 374  - Tel.: (67) 3291-0800 - coxim@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
Iturama: Avenida Prefeito Juca Padua, 424 – Tel.: (34) 3411-6555 – iturama@camda.com.br 
Jaú: Av. Zien Nassif, 1240 – Tel.: (14) 3602-1050 - 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@camda.com.br 
Lençóis Paulista: Av. Papa João Paulo II, 810 – Tel.: (14) 3269-6200 - lencois@
camda.com.br 
Lins: Rua Dom Pedro II, 870  - Tel.: (14) 3533-5800 - lins@camda.com.br 
Londrina: Avenida Tiradentes, 2677  - Tel.: (43) 3338-1004 - londrina@camda.com.br 
Macatuba: Rua José Antonio de Moura, 1-61 – Tel.: (14) 3298-9950 - macatuba@
camda.com.br
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 - paranai-
ba@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 - quiri-
nopolis@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@
camda.com.br
São Joaquim da Barra: Rua Maria Rosa da Silva, 17 – Tel.: (16) 3811-8488 - saojoa-
quimdabarra@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
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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O Dia da Saudade é comemorado anual-
mente no Brasil a 30 de janeiro. Neste dia 
são recordadas as pessoas que já partiram, 
os tempos que já passaram e memórias de 
infância. No Dia da Saudade é comum ouvir 
música sobre a saudade e disseminar poe-
mas e frases sobre esse sentimento.
“Saudade” é uma palavra extremamente 
complexa, cheia de significado e muito 

30 de janeiro – Dia da Saudade
difícil de traduzir. O léxico “saudade” é 
exclusivo das línguas portuguesa e galega. 
Uma empresa britânica que teve a colabo-
ração de mais de mil tradutores criou uma 
lista onde constam as palavras mais difíceis 
de traduzir em todo o mundo. A palavra 
“saudade” foi considerada a 7ª palavra mais 
difícil de traduzir no mundo todo.
A palavra saudade é de origem latina, do 

vocábulo “solitatem”, que quer dizer solidão.
E, como dizem que relembrar é viver, a sau-
dade nos transporta para um tempo em que 
fomos mais felizes, trazendo, muitas vezes, 
lembranças doloridas. 
Que venha 2016 com boas colheitas e óti-
mos frutos. Nesta data fica a saudade de 
nosso fundador Mário Matsuda, presidente 
de honra da Camda (in memorian).
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Seguro rural não cobre “nem 10% da área cultivada no país”
O novo Plano Trienal do Programa de Se-
guro Rural (PSR) divulgado pelo governo 
destina R$ 400 milhões para o ano de 2016. 
O número significa uma redução de nada 
menos que 43% em relação aos R$ 700 mi-
lhões oferecidos em 2015. O projeto prevê 
ainda R$ 425 milhões em 2017 e R$ 455 
milhões para 2018.
“Não é suficiente para cobrir nem 10% do 
total da área cultivada no país, mas pelo 
menos retoma o processo de subvenção e 
deixa o setor de seguro rural ainda operati-
vo. A quantia volta a oferecer o que ocorreu 
mais ou menos em 2013”, avalia o diretor 
da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) 
Fernando Pimentel.
Para o dirigente, “a redução dos níveis de 
subvenção prejudica os produtores, que 
terão de fazer um aporte maior com recursos 

próprios, o que pode fazer com que dimi-
nua o interesse na hora de pensar em fechar 
contratos”.
Houve ainda redução do limite por produ-
tor (CPF ou CNPJ) de R$ 184 mil/ano para 
R$ 144 mil/ano, numa média de todas as 
culturas. Foi diminuído também o percentual 
de subvenção, com a criação de uma tabela 
entre 30% a 45% que varia conforme o nível 
de cobertura oferecido pelas seguradoras. 
“Na minha visão não deveriam existir mi-
crorregiões prioritárias, culturas ou perfis 
diferenciados de produtores, porque este 
tipo de ‘calibragem’ favorece as distorções 
e a manutenção de áreas e culturas que 
são, eventualmente, inviáveis tecnicamente. 
Talvez o caminho fosse buscar alternativas 
viáveis e não criar exceções”, sugere o dire-
tor da SNA.

wikipedia

Modernizar o controle oficial das expor-
tações e gerar uma economia de 72 horas 
para o exportador. Esses são apenas alguns 
dos benefícios que o Canal Azul (Sistema 
de Informações Gerenciais do Trânsito In-
ternacional de Produtos e Insumos Agro-
pecuários) proporcionará. A plataforma foi 
lançada pela ministra Kátia Abreu (Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento) em conjun-
to com a Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (USP).
“Por meio da integração do Canal Azul com 
os sistemas privados e com o Portal Único 
de Comércio Exterior, vamos eliminar etapas 
repetitivas e desnecessárias nos processos 
de exportação e de importação”, explicou a 
coordenadora-geral do Sistema de Vigilân-
cia Agropecuária Internacional (Vigiagro), 

Mapa lança Canal Azul para agilizar fiscalização das exportações
Edilene Cambraia. 
Somente na cadeia de exportação da carne, 
a redução do tempo médio referente ao pro-
cesso compreendido entre o carregamento 
dos contêineres na indústria e a realização 
do embarque nos navios poderá alcançar 
72 horas.
O Canal Azul fará um direcionamento da 
fiscalização para operações com base no 
risco envolvido, disse Edilene, e vai ajudar 
melhorar a transparência das atividades de 
fiscalização. A redução na quantidade de 
documentos exigidos também será um dos 
principais resultados da utilização do Siste-
ma, de acordo com a coordenadora.
“É o Ministério da Agricultura desburocra-
tizando e promovendo a competitividade 
das empresas brasileiras”, afirmou a minis-

tra, que parabenizou o professor da Univer-
sidade de São Paulo, Eduardo Mario Dias, 
pesquisador responsável pelo Canal Azul 
presente na cerimônia de lançamento.
O Canal Azul é um processo eletrônico de 
exportação e importação de mercadorias 
agropecuárias que foi desenvolvido pelo 
Grupo de Gestão em Automação e Gestão 
de Tecnologia da Informação (GAESI), da 
Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (USP).
O Mapa incorporou, por meio da Instrução 
Normativa 28 (de 23 de setembro de 2015), 
o programa ao Sistema de Informações Ge-
renciais de Trânsito Internacional (SIGVIG) 
e definiu um cronograma de implementa-
ção do Canal Azul para todas as cadeias do 
agronegócio.

hiperativo
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Desmitifique mitos e verdades da carne de frango
Dentro de uma década, o frango irá ultra-
passar o suíno e se tornar a carne mais con-
sumida no mundo. De acordo com estudos 
da Organização das Nações Unidas (ONU) 
para a Agricultura e a Alimentação (FAO), 
o consumo global de carne de frango deve 
chegar a 134,3 milhões de toneladas em 
2023, contra 129,2 milhões de toneladas de 
carne suína. Atualmente, a suinocultura de-
tém a liderança, com 115,2 milhões de tone-
ladas, contra 107,3 milhões para as aves.
No Brasil, a ave já é a preferida entre a po-
pulação, seguida pela proteína bovina e, so-
mente depois, a carne de porco. Apesar do 
alto consumo de frango em praticamente to-
das as regiões do planeta, alguns mitos ainda 
cercam a forma como a ave é criada e produ-
zida. Confira os mitos e verdades em relação 
à produção de carne de frango.
Promotor de crescimento (MITO)
A utilização de promotores de crescimento 
na produção da carne de frango é um mito. 
Inclusive, uma ação ilegal de acordo com a 
legislação brasileira. Essa versão surgiu em 
função do abate cada vez mais cedo das 
aves. Porém, segundo a União Brasileira 
de Avicultura (Ubabef), o rápido cresci-
mento não se dá por conta de substâncias 
promotoras, mas em função de uma dieta 
balanceada de aminoácidos, macro e micro 
minerais e vitaminas, que potencializam as 

necessidades energéticas do animal.
Carne saudável (VERDADE)
A carne de ave é rica em nutrientes e contem 
diversas substâncias fundamentais para o or-
ganismo, como proteínas, que são digeridas 
em aminoácidos essenciais e formam vários 
tipos de enzimas que influenciam no humor, 
concentração e qualidade do sono. As vita-
minas presentes são a do complexo B, prin-
cipalmente a B2 e B12, fundamentais para 
o metabolismo celular e funções do sistema 
nervoso. Além disso, a carne de frango ainda 
é uma fonte de ferro e fósforo. 58% da popu-
lação brasileira consomem frango, no mínimo, 
duas vezes por semana.
Hormônios (MITO)
A instrução n 17, de 18 de junho de 2004, 
do Ministério da Agricultura proíbe a ad-
ministração, por qualquer meio, na ali-
mentação e produção de aves, de qualquer 
substância com efeitos tireostáticos, an-
drogênicos, estrogênicos ou gestagênicos, 
bem como substâncias B-agonistas, com 
a finalidade de estimular o crescimento 
e a eficiência alimentar. Segundo o Sindi-
cato das Indústrias de Produtos Avícolas do 
Paraná (Sindiavipar), a evolução no campo 
da seleção genética é responsável por 90% 
da eficiência do ganho de peso.
Congelar tira sabor (MITO)
Muitas pessoas acreditam que congelar a 

carne de frango elimina o sabor. Isso não é 
verdade. Congelar o produto é uma forma 
de conservar o sabor e os nutrientes do ali-
mento, sem gerar danos ao tecido muscular 
e preservando a maciez e qualidade nutri-
cional do produto. Na hora de descongelar, 
o ideal é fazer de forma gradativa, colocan-
do-a no interior da geladeira, sem tirar da 
embalagem em que foi congelada.
100% aproveitado (VERDADE)
A carne é o principal subproduto do frango 
utilizado pela indústria. Mas isso não signifi-
ca que as outras partes da ave sejam descarta-
das. A pele, gordura e carne mecanicamente 
separada podem ser utilizados na produção 
de embutidos, como mortadela, salsicha, 
entre outros. Outras partes do animal como 
cartilagem, ossos moídos, cabeça e pés são 
utilizados para a produção de ração.
Combate colesterol (VERDADE)
A carne de frango é uma das principais aliadas 
no combate ao índice do colesterol, pois é rica 
em proteína, possui uma série de vitaminas e 
minerais, incluindo niacina, a vitamina B3, 
que comprovadamente aumenta o HDL, o 
chamado colesterol bom. Possui ainda quan-
tidade de gordura saturada menor do que a 
de outras carnes. A parte mais saudável é o 
peito, que possui apenas 57 mg de coleste-
rol a cada 100g de carne, quando preparado 
grelhado e sem pele.

agrobrasiltv
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Esta edição do Relatório Internacional de 
Tendências do Café (vol.4 nº9), do Bureau 
de Inteligência Competitiva do Café, com 
base nos números globais de consumo do 
café projetados para os próximos dez anos 
pela Organização Internacional do Café – 
OIC, aponta o desafio dos países produtores 
em atender à crescente demanda mundial.
De acordo com a OIC, no ritmo atual do 
aumento de consumo, em média 2% ao 
ano, isso pode representar um adicional de 

Consumo mundial de café deverá crescer 25 milhões de sacas na próxima década

25 milhões de sacas no próximo decênio. 
O Brasil, maior produtor e exportador 
mundial de café, todavia, graças aos avan-
ços da pesquisa cafeeira brasileira, possui 
condições de atender grande parte dessa 
demanda adicional. Para isso, de acordo 
com os analistas do Bureau, o país terá que 
continuar sendo competitivo, em termos 
de sustentabilidade, eficiência e, principal-
mente, gestão.
As edições do Relatório do Bureau estão dis-

A projeção desse crescimento faz parte das análises do Relatório Internacional de Tendências do Café, do Bureau de Inteligência 
Competitiva do Café, e está disponível no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café

poníveis no Observatório do Café do Con-
sórcio Pesquisa Café, coordenado pela Em-
brapa Café e apresentam periodicamente, 
em nível mundial, destaques do agronegó-
cio café e tendências do setor com foco 
na produção sustentável, nas principais in-
dústrias e torrefadoras e cafeterias em nível 
mundial, entre outros temas relevantes para 
o setor. O relatório é produzido na Universi-
dade Federal de Lavras – Ufla, uma das dez 
instituições fundadoras do Consórcio.

Não há, no mundo, uma iniciativa de 
logística reversa de embalagens de defensi-
vos agrícolas pós-consumo como no Brasil. 
De acordo com o Instituto Nacional de Pro-
cessamento de Embalagens Vazias (inpEV), 
94% das embalagens plásticas primárias 
(aquelas que entram em contato direto com 
o produto) são destinadas, devolvidas pelos 
agricultores brasileiros nas mais de 400 uni-
dades de recebimento presentes em 25 Esta-

Embalagens de agrotóxicos: Brasil é referência mundial em logística reversa

dos e no Distrito Federal. Índices como esses 
colocam o Brasil na posição de referência 
mundial neste segmento, ao destinar corre-
tamente um percentual mais significativo de 
embalagens plásticas do que os países que 
possuem sistemas semelhantes.
Segundo estudo setorial realizado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), o recolhimento chega a 76% 
na Alemanha, 73% no Canadá, 66% na Fran-

ça, 50% no Japão e 30% nos Estados Uni-
dos. No Brasil, desde 2002, o Artigo 53, do 
Decreto 4.074, determinou que “usuários de 
agrotóxicos e afins devem efetuar a devolução 
das embalagens vazias e respectivas tam-
pas aos estabelecimentos comerciais em que 
foram adquiridos”. A legislação também pre-
vê responsabilidades por parte dos canais de 
distribuição, dos produtores, das indústrias 
fabricantes e do poder público.

comofunciona

paranacooperativo
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Cooperado 

Cristino Marques Filho nasceu em Valparaíso, Es-
tado de São Paulo no dia 24 de janeiro de 1950.
Seus pais – Cristino Marques e Lourdes Mar-
tins Marques – tinham propriedade e já tra-

balhavam com o agronegócio e desta ma-
neira, Cristino cresceu envolvido neste meio.
Os anos de passaram, Cristino constituiu 
família e com isso, procurou um centro 
maior para potencializar os estudos dos 
filhos. “Foi neste momento em que decidi 
morar em Araçatuba em busca de mais op-
ções”, comentou.
Advogado de profissão, lidava com a 
pecuária e exercia também a função de di-
retor industrial da Destilaria Benalco S/A, 
na época. Com isso, envolvido com a cul-
tura de  cana-de-açúcar, pecuária de cria, 
recria e engorda, tocava seus negócios e 
acreditou que era o instante de firmar par-
cerias. “Isso foi por volta de 1982, quando 

O cooperado Cristino Marques Filho – atuante na Camda desde 1982 – é casado com Luzinete e tem 3 
filhos: Elaine, Kleber e Cristino Neto

conheci a Camda por intermédio da indica-
ção de alguns amigos que já eram associa-
dos e me apresentavam os benefícios em 
ser um cooperado”, recordou. 
Desta maneira, Cristino tornou-se também um 
cooperado Camda – sua matrícula é de nº 3.942.
Atualmente, atua como pecuarista e na cul-
tura de cana possui arrendamento.
“A Camda sempre me trouxe muitos bene-
fícios, tanto que sou atuante até os dias de 
hoje. Esta é uma cooperativa essencial ao 
produtor rural. Gosto muito de ser coo-
perado da Camda, pois ela é emergente, 
expansiva e moderna; que procura atender 
as culturas existentes nas cidades onde se 
localizam suas lojas”, pontuou.

Sempre prestigiando
nossa gente

José Clarismar Bento nasceu em 27 de mar-
ço de 1968 no município de Flórida Paulis-
ta, Estado de São Paulo.
Realizou seus estudos fundamentais e con-
comitante a esta etapa, procurava um em-
prego para auxiliar seus familiares. “Aos 12 
anos comecei a trabalhar como lavrador no 
sítio Santa Antonieta no bairro Pavão na pro-
priedade de Archimedes Mantovani. Fiquei 
por 7 anos neste local”, recordou.
Neste período, casou-se e houve uma mu-
dança de cidade: o local escolhido foi Ada-
mantina. Sendo assim, já em 1988 iniciou a 
função de ajudante de plataforma na Coo-
plap chegando a exercer os serviços de bal-
conista nesta mesma empresa na qual per-
maneceu até 1996.
“Estava satisfeito, mas buscava algo mais. 
Na época, fui convidado para trabalhar na 
empresa Vendramini Yamane Barros (Nutri-
mais) como gerente comercial. Este período 
foi muito importante para meu crescimento 
profissional”, comentou.
Com a venda da referida empresa Nutrimais 
no ano de 1999, passou a trabalhar como 
autônomo com máquinas de ordenha e 
tanques da packo plurinox; permaneceu por 
2 anos neste serviço.
Foi quando surgiu a oportunidade de tra-
balhar na Camda. “Existia uma vaga na loja 

Funcionário 

matriz para trabalhar como vendedor inter-
no e fui convidado pelo diretor Gumercindo 
Fernandes a prestar uma prova de seleção. 
Passei e então passei a fazer parte do quadro 
de colaboradores da Camda em 4 de janeiro 
de 2002”, pontuou.
Sendo assim, José trabalhou na matriz até 
junho de 2006 como balconista e poste-
riormente a este período, foi transferido 
para filial de São José do Rio Preto – local 
onde permanece até os dias de hoje.
Neste ano, José Clarismar completou 14 
anos de serviços prestados à Camda.
“Esta é uma grande empresa, uma das maio-
res do agronegócio brasileiro. Em primeiro 
lugar agradeço a Deus por ter conhecido 
amigos, como o Gumercindo e a diretoria 
que me indicou para trabalhar na Camda 
porque através dela cresci profissionalmente 
e conheci novos horizontes. Tudo que tenho 
hoje foi conquistado dentro desta empresa. 
Agradeço também a minha família que sem-
pre me apoiou”, finalizou.

O colaborador José Clarismar – casado com Lindalva e pai de Natália e Maria Eduarda - completa
14 anos de Camda

www.camda.com.br
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Sempre prestigiando
nossa gente

Foi realizado na loja matriz da Camda em 
conjunto com a Fertilizantes Heringer o 
evento “Adubando seu Boi” onde os coope-
rados pecuaristas que passaram pela loja 
matriz durante todo o dia foram recepcio-
nados pelos vendedores e encaminhados 
aos técnicos da Fertilizantes Heringer que 
os orientaram e recomendaram ações para 
um melhor desempenho e aproveitamento 
de suas áreas de pastagem. Durante todo 

No dia 24 de novembro aconteceu a entrega 
do 10º utilitário na cidade de Adamantina 
referente à campanha Cooper Festa de Prê-
mios promovida pela Camda em alusão aos 
50 anos que completou neste ano.
O décimo sorteio aconteceu no dia 4 de 
novembro na filial de Coromandel e contou 
com a presença de inúmeros cooperados, 
diretoria executiva assim como a imprensa 
local para acompanhar a atividade que é 
monitorada pela empresa Polypromo.
Ao todo foram 202.884 cupons gerados so-
mente no mês de outubro (a maior quanti-
dade até o momento de campanha) e após a 
movimentação de todos os cupons, um asso-
ciado foi então sorteado: Jorge Alves Pereira, 
da filial de Adamantina. Desta forma, após 
uma grandiosa carreata promovida na ci-
dade, o contemplado aguardava ansioso a 
chegada da pick-up na filial Camda. 
“Para nós da filial de Adamantina é extrema-
mente gratificante realizar mais esta entrega, 
pois outros contemplados desta unidade 
já foram também premiados na campanha 
Cooper Festa de Prêmios”, disse Guto, ge-
rente da filial de Adamantina.
“Sou cooperado há 27 anos e acredito que a 
Camda está sempre em benefício ao homem 
do campo. Prova disso foi este presente an-
tecipado de Natal que acabei de receber”, 
pontuou o associado Jorge ao receber das 

10º carro da campanha Cooper Festa de Prêmios é entregue em Adamantina

mãos do diretor superintendente da Camda, Waldomiro Teixeira de Carvalho Jr., as chaves 
da 10ª pick-up sorteada.
“É muito importante para nós, da diretoria da Camda, presenciar a satisfação do cooperado 
ao participar desta campanha. A adesão tem sido surpreendente e diante da aceitação só te-
mos a certeza de que fizemos um ótimo negócio ao promover esta campanha em benefício 
dos nossos associados”, finalizou Waldomiro.

Atividade sobre pecuária ocorre na matriz
o dia foram cerca de 30 produtores plena-
mente atendidos.
Na foto o supervisor técnico da Heringer, 
Guilherme Garcia Gaspar; vendedor externo 
matriz, Tiago Marques Nunes; o cooperado 
Paulo; gerente da loja matriz Luiz Augusto 
Amigo Gimenez; o supervisor comercial 
da Heringer, Henrique Cesar Beluti Dias e 
o vendedor externo da matriz, Leonardo 
Tameline. 

Os vendedores da matriz Camda - Tiago Marques Nunes e Dênis Augusto Lotti - juntamente com o representante técnico da Arysta Edvaldo 
André Gomes foram os primeiros a ser recepcionado pelo gerente Wagner no novo escritório da fazenda Aymorés - pertencente ao Grupo 
Baumgartner, onde mantêm negócios como cana-de-açúcar e confinamento de bovinos, sendo estes grandes parceiros da Camda. 

Visita
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O 11º sorteio da promoção Cooper Festa de 
Prêmios ocorreu no dia 4 de dezembro na 
filial Camda de Dourados, Estado de Mato 
Grosso do Sul. A ação reuniu um grande 
número de pessoas - entre convidados, 
cooperados, colaboradores e imprensa - que 
acompanhou de perto todo o procedimento 
para a realização do 11º sorteio.
Na ocasião, Gumercindo Fernandes da Sil-
va (dir. secretário Camda) assim como Luiz 
Eduardo Alessio (conselheiro fiscal efetivo 
Camda) conduziram a cerimônia de aber-
tura do evento onde foi retirado o cupom do 
11º cooperado contemplado com a pick-up.
Segundo a empresa Polypromo – auditora 
da campanha – ao todo foram 191.026 cu-
pons gerados no mês de novembro.
“Chegamos ao sorteio de número 11 e resta 
somente mais um carro para finalizar esta 
que foi a maior campanha já realizada pela 
Camda em benefício dos cooperados. Nosso 
intuito é compartilhar com nossos associa-
dos a alegria em alcançar 50 anos de exis-
tência e desenvolvimento da cooperativa”, 
pontuou Gumercindo.
Após a movimentação dos cupons, um as-
sociado foi convidado a retirar o bilhete pre-
miado e o sorteado foi o cooperado Manoel 
Gonçalves de Souza, da filial de Bataguassu.
“Este é o segundo cooperado de Bataguas-
su a ser contemplado. Estamos muito con-
tentes”, finalizou o diretor secretário.
Cooper Festa de Prêmios – Neste ano de 

Conheça o 11º contemplado da promoção Cooper Festa de Prêmios Camda

2015 a cooperativa Camda completou 50 
anos e decidiu, diante deste marco, realizar 
uma grandiosa campanha: Cooper Festa de 
Prêmios.
Ainda resta mais um utilitário a ser sorteado 
aos cooperados que efetuarem compras de 
produtos veterinários, lubrificantes, utili-
dades, nutrição animal, insumos e defensi-
vos agrícolas ou realizarem análises de solo, 
bromatológica e foliar até 31 de dezembro 
de 2015. Estes terão direito a cupons que 
estão relacionados a determinados valores 
e critérios explícitos no regulamento da 
campanha. Para participar, o cooperado in-
teressado em concorrer aos prêmios da pre-
sente promoção, deverá realizar um cadas-
tro prévio e único no hotsite da campanha 

promocional, através do site www.camda.
com.br, informando seus dados pessoais ou 
cadastrais (nome ou razão social, endereço, 
CPF/MF, RG ou CNPJ/MF, telefone, e-mail, 
cidade, Estado e CEP) e responder a pergun-
ta da promoção “Qual Cooperativa faz 50 
anos em 2015?”.
Todos os meses ocorrerão sorteios e as 
apurações dos contemplados serão rea-
lizadas na presença dos diretores e fun-
cionários da Camda, com livre e gratuito 
acesso aos interessados em assistirem as 
referidas apurações.
Mais informações, acesse o regulamento 
disponível em nosso site e em nossas lojas. 
Cooper Festa de Prêmios: comemore e parti-
cipe. A festa é de todos nós!

A Camda – filial de Cambará em parceria com 
a Bayer realizou um treinamento sobre Tecno-
logia de Aplicação na Usina Santa Terezinha 
na unidade de Paranacity. 
O treinamento foi ministrado por Gilberto 
Moderno da empresa Alvo Consultoria em 

Treinamento de tecnologia de aplicação ocorre em parceria com a Bayer
Tecnologia de Aplicação, discorrendo sobre a 
importância da manutenção constante dos e-
quipamentos, assim como a eficiência de apli-
cação de uma máquina bem calibrada. 
Neste evento estiveram presentes a equipe téc-
nica da usina responsável pela aplicação de 

defensivos, assim como o gerente agrícola da 
unidade, o supervisor de tratos culturais, o RTV 
da Bayer Lucas Machado, os colaboradores da 
Camda Everton de Almeida Muchagata e Vitor 
Hugo Santana e Mario Sérgio Marchione ge-
rente das filiais de Cambará e Londrina. 



00
9

Parcerias e Eventos_

O cooperado Paulo Carneiro se destaca na 
região de Mirante do Paranapanema reali-
zando um trabalho de integração entre la-
voura e pecuária. O eng. agrônomo Camda, 
Fernando Calado acompanha no campo o 
desenvolvimento da lavoura de soja e milho 
com a variedade de soja Potência e o Hi-
brido de milho AS 1581 PRO, analisando o 
custo-benefício da cultura, juntamente com 
a pecuária de corte. O cooperado está muito 
satisfeito com essa nova parceria. “É a Cam-
da mais uma vez mostrando seus resultados 
e fazendo a diferença no campo”, comentou 
o cooperado.

Camda Presidente Prudente se destacando no cultivo de soja

A Camda – filial de Campo Grande junta-
mente com a Arysta, diante da preocupação 
em levar informações relacionadas ao bem 
estar social e ambiental, promoveu palestras 
sobre a “Importância do Uso de EPI” aos 
estudantes da escola agrícola “Governa-
dor Arnaldo Estevão de Figueiredo”. Cerca 
de 230 estudantes da 5ª série ao 3º técnico 
participaram da atividade que contou com o 
envolvimento de Leonardo Rochelle (Arys-
ta), Rogério Arevalo (Camda) e Anderson 
(Arysta).

Camda e Arysta realizam evento em Campo Grande

Com o intuito de aprimoramento e relacionamento com os parceiros, os funcionários da filial de P. Prudente, Gerusa Stigliano e Valdecir 
Ambrósio, participaram do Dia de Campo da Melancia, realizado no município de Oscar Bressani, promovido pela Syngenta. Produtores 
rurais e profissionais da área trocaram experiências e conhecimentos sobre a cultura, em um dia de campo de demonstração de variedades 
produtivas e saborosas.

Dia de campo da melancia tem participação da filial de Prudente
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Procurando elevar a produtividade dos 
canaviais, notou-se que a cultura pode 
chegar muito além das produtividades que 
se encontram hoje. Mesmo realizando todas 
as técnicas agronômicas viáveis para a cul-
tura, chegou-se a um patamar onde elevar a 
produtividade se torna cada vez mais difícil.
Desta maneira, buscando alternativas a 
Camda em parceria com Microbiol realizou 
mais um trabalho para trazer ao solo uma di-
versidade de microrganismos que atuam di-
retamente, promovendo uma maior eficiên-
cia da adubação química e trazendo ao solo 
onde a cultura está instalada condições fa-
voráveis como aeração, retenção de água, 

Camda avançando em novas tecnologias
liberação de nutrientes antes não disponíveis 
para raiz, fazendo com que o solo fique em 
condição muito favorável para o desenvolvi-
mento da cultura.
“A Microbiol está consolidando resultados e 
mostrando que a adubação biológica é uma 
ferramenta indispensável para uma maior 
produtividade e principalmente para lon-
gevidade do canavial, fazendo do horizonte 
“solo x planta” um ambiente com mais vida, 
uma maior simbiose”, pontuou Lucas Pauli, 
gerente da filial Camda de Lençóis Paulista.
O evento realizado entre Camda e Micro-
biol explanou resultados positivos do uso 
do produto na área do grupo agrícola PHD, 

onde o trabalho acompanhado por profis-
sionais capacitados – Marcelo (colaborador 
grupo PHD); Silvio Boso, Carlos (Cal) e Bruno 
(todos colaboradores da Microbiol); Fabiano 
(Ascana) – fez a diferença no resultado final. 
Após o evento – que teve a participação de 
82 pessoas e contou com 23 frentes de for-
necedores de cana diferentes – ocorreu uma 
confraternização entre os presentes.
“A cooperativa Camda agradece a todos par-
ticipantes - em especial aos proprietários e 
cooperados do grupo PHD - a todos cola-
boradores da filial de Lençóis que não medi-
ram esforços para organização do evento e a 
Microbiol”, finalizou Lucas.

A filial de Ourinhos participou de uma palestra técnica realizada pela Nufarm onde o representante técnico de vendas, Rodrigo Vicente junto 
ao Celso Silva apresentaram novos produtos da linha e também os que já são comercializados para cereais, cana-de-açúcar e demais culturas.

Palestra
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A Camda – filial de Santa Fé do Sul em conjunto 
com a Adama, Associação dos Produtores de 
Uva e Sindicato Rural do município de Palmeira 
d’oeste realizaram palestra informativa na CEFE. 
O RTV da Adama, Marcos Rufino, falou so-
bre o portfólio da empresa na cultura da uva, 
posicionamento dos produtos no combate a 
pragas e doenças, dando ênfase ao ácaro ra-
jado - praga que mais causou prejuízos aos 
produtores da regional na última safra.
A palestra contou com o corpo técnico da 
filial da Camda de Santa Fé do Sul, além de 
55 produtores de uva da região. O evento 

Evento sobre uva ocorre em Santa Fé do Sul
também teve o intuito de divulgar a coope-
rativa, utilizando a palestra técnica com o 
objetivo de informar e mostrar aos produ-
tores que a Camda tem capacidade plena de 
atendê-los da melhor maneira possível, com 
informação, assistência técnica e condições 
comerciais de produtos para a cultura.
“Hoje a filial de Santa Fé do Sul atende por 
volta de 40 produtores de uva, número que 
vem a cada dia aumentando, devido ao 
trabalho de cadastramento cada vez mais 
consolidado na região”, pontuou Claudia de 
Oliveira, gerente da filial

Ocorreu na cidade de Ourinhos mais uma 
apresentação do Mosaico Teatral – atividade 
realizada pelo Sescoop/SP em parceria com 
as cooperativas do município - e a Camda 
participou da ação.
O espetáculo conta a história de Lucas, um 
velho e bem sucedido escritor, que relembra 
os tempos de sua infância, como um me-
nino criativo e engraçado. E, como sempre, 
atrasado para ir à escola ou esquecido de 
suas lições e obrigações. 
O “Senhor dos Sonhos”, ao confrontar as mi-
rabolantes aventuras de Lucas com a neces-
sidade que o menino tem de “ajustar-se” às 
regras sociais, é um espetáculo que discute, 
mesclando momentos lúdicos e divertidos 
com outros de delicada e leve poesia, o con-
flito em que se veem as crianças, ao terem 
que se equilibrar, como que sobre uma cor-
da bamba, entre a fantasia e a realidade. 
Os ingressos foram trocados por um litro de 
leite ou um brinquedo em bom estado e a ar-
recadação, revertida à Rede de Combate ao 
Câncer e Pastoral da Criança de Ourinhos. 

Foi realizado na Companhia Agrícola Santa 
Amélia um dia de campo em parceria com 
a Camda – filial de Assis e Basf. Na ocasião, 
ocorreu a demonstração da eficiência de 
controle de Sphenophorus levis com o uso 
do inseticida Regent Duo. “Estou satisfeito 
com os resultados obtidos. O efeito da área 
demonstrada foi de 85% de controle, muito 
acima em relação aos concorrentes”, pon-
tuou o cooperado.
“A Camda mais uma vez agradece a parce-
ria”, finalizou Ednelson, gerente da filial.

Mosaico Teatral acontece em Ourinhos 

Filial de Assis participa de dia de campo
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Ótimas Ofertas

Atenção cooperados

Animais

Maquinários

Serviços

Mudas

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 touros - venda de touros Nelore PO. Preços e condições especiais. Tratar com Laurindo, Ricardo ou Ana Maria Lima pelo fone (18) 3521.1578/99784.2006 - rancho Pingo de Leite – Adamantina/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 
Venda de carneiros reprodutores - reprodutores da raça Dorper PO. Tratar com Antonio pelo fone (18) 3221.0900 / 99771.1160 ou www.dorperovinos.com.br  – Santo Anastácio/SP

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
Venda - tanque resfriador de leite Westfalia, capacidade 2150 lts, ano 2011. Ótimo estado – R$ 16 mil. Tratar com Ronaldo pelo fone (14) 99661.2904 – Bariri/SP
Compra - uma forrageira Casale ou Siltomac usada. Tratar com João Atilio pelo fone (18) 3788.1235
Venda - Distribuidora Antoniosi GS 1102 ano 2014; 1 carroceria de ferro de 8 metros para plantio e transporte de cana inteira marca Galego ano 2008; 1 bomba alta pressão 3”, saída de 2 adaptada com carrinho e motor 
acoplado - valor R$ 1.000,00; 1 carreta de 2 rodas; 2 rolos compactadores para adaptar em escalificador (sem uso) - R$ 1.000,00; 1 conjunto para transporte de cana picada sendo 1 carroceria e 2 julietas. Tratar com Marcus 
Aurelio Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/SP
Venda -1 geladeira para ser colocada em ônibus ou área de convivência de trabalhadores rurais; 2 pneus semi novos ref, 18-4-38 – 12 lonas Pirelli com 2 rodas semi novas (aro e disco) 18-4-38; 2 pneus semi novos ref. 14-9-28 
– 10 lonas Pirelli com 2 rodas semi novas (aro e disco) 14-9-28; kit muda (semi novos) colhedora Case, rolo superior emborrachado 5 peças, rolo inferior emborrachado 5 peças, rolo levantador em poliuretano 1 peça, Talistica 
do corte de base em poliuretano 8 peças (todos são R.Munhoz). Tratar com Marcus Aurelio Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/SP

Eletrosom O.P. - assistência técnica em qualquer tipo de eletrificador de cercas, reparo e bobinas das seguintes marcas: Nellore – Mastershoch, Agria, Monitor – Peon – Power – Ballerup – Zebu – Walmur – Guaxuca – Scorpion 
– Vaqueiro- Marcal e outros. Tratar com Orlando na Camda ou pelo fone (18) 3522.1180 - Adamantina/SP

Venda - mudas de palmito pupunha, mogno africano e eucalipto. Envio para todo Brasil. Tratar com Osvaldo Belini pelo fone (14) 99745.4780 – Pongaí/SP
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

Veículos
Venda - Camionete Mitsubishi L-200,  Sport HPE, 2.5 CD, DTI, diesel, 4X4, cor preta, modelo 2006, banco em couro, airbag, ABS, câmbio automático, completa, pneus novos,  2º dono. Tratar pelo fone (18) 99116.8457. Preço 
abaixo da tabela Fipe
Venda - 1 micro-ônibus  sem uso, Marco Polo Volare V8 on, capacidade para transporte de 27 passageiros, + um auxiliar + um motorista, totalizando 29 lugares.  Ar condicionado e direção hidráulica. Km atual: 011.108km de 
fábrica “seminovo”, cor prata, ano: 2012. Equipamentos de segurança completo conforme determina o CONTRAN para veículos de passageiros. Totalmente estofado os bancos e assoalho. Tratar com Marcus Aurelio Vergamini 
pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/SP

Agora a Camda comercializa também toda linha de pneus! 
Visite uma de nossas filiais e confira!

Propriedades
Venda - Excelente propriedade agrícola com 51 alqueires paulista, com 48 alqueires plantado em cana de açúcar sendo a maioria de 2º corte, totalmente plana na melhor região de Frutal, próximo a 2.000 
metros do bim do Cutrale e 11 km de asfalto e 2 km de terra até a cidade de Frutal-MG, com as devidas benfeitorias e distância de 29 km da Usina Coruripe e 17 km até a Usina Frutal. Aceita-se permutas. 
Tratar com Marcus Aurelio Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/SP
Venda - Propriedade agrícola de 58 alqueires paulista com 47 alqueires plantado em cana de açúcar sendo a maioria de 2º e 3º corte, a 2 km do asfalto ótima localização e excelentes benfeitorias na região de Frutal-
MG com distancia de 25 km da Usina Coruripe e 40 km da Usina Cerradão. Aceita-se permuta. Tratar com Marcus Aurelio Vergamini pelo fone (17) 98158.1010 – Olímpia/SP
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JANEIRO - 2016

12º sorteio Cooper Festa de Prêmios - Camda
Local: rua Dom Pedro II, nº 870 – Lins/SP
Informações: (14) 3533.5800 – filial Lins
Data: 4 às 17h30

Curso de Castração com Técnica do Gancho em Pequenos Animais
Local: Viçosa/MG
Informações: cpt@cursospresenciais.com.br
Data: de 9 a 11

III Curso Teórico-Prático em Evolução Molecular
Local: Botucatu/SP
Informações:  evolucao.unesp@gmail.com
Data: de 11 a 29

IV Curso de Verão em Zoologia
Local: São Paulo/SP
Informações: www.cursodeveraoemzoologia.com.br
Data: de 18 a 29

SHOWTEC 2016
Local: Maracaju/MS
Informações: comunicacao@fundacaoms.org.br 
Data: de 20 a 22

DIA
2 -
2 -
2 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
4 -
4 -
4 -
5 -
7 -
7 -
8 -

10 -
10 -
11 -
12 -
13 -
13 -
13 -
13 -
14 -
14 -
15 -
15 -
16 -
17 -
17 -
17 -
18 -
18 -
20 -
20 -
20 -
20 -
21 -
21 -
21 -
24 -
26 -
27 -
28 -
28 -
29 -
29 -
30 -
30 -
30 -
31 -

NOME
BRUNO VASCONCELOS SILVA ..........................
JADILSON MARIA DA SILVA ...............................
GLAUCIA DOS S. REMELLI .............
JEAN MATHEUS ALVES .......................................
PERSIO VERDINI FILHO ............................................
DANIEL MARIANO DA SILVA .....................
FELIPE ANGELICO MARQUES ..........
ADRIELSO RODRIGUES .................................
AILTON DE ATAIDE ........................................
EZER P. PADIM PEREIRA ..................
ANDREI V. DE LIMA TAMOS .............
WELLINGTON BATISTA TEIXEIRA ..........
TRICIARA PINTO ALVES ...............................
CHRISTIAN WILLIAM N DA SILVA ..........
MAURICIO P. DA C JUNIOR ...........
FERNANDO HENRIQUE F GOBO ......................
PAULO RODRIGO ANTUNES ..................
FILIPE AUGUSTO F VECHIATTO ..............................
CIBELE LINDOMAR DE A COSTA .......................
JAIRO FERREIRA BORGES ......................
HARISON LUCAS RUSSO ..........................................
GABRIEL G. DA SILVA .......................
DAGOBERTO PEREIRA DA SILVA ..................
CLEBERTON SANTOS DA SILVA .................
GLEDSON MORAES DE OLIVEIRA ..........
ANDRE LUIS CASSONI PALONI .........................
VALDIR VIEIRA DE ARAUJO ...............................
DEVANIR G. DE OLIVEIRA .................
FERNANDO DOURADO CALADO ...........
SAMUEL ARAUJO DOS SANTOS ................
DONIZETTE APARECIDO FERREIRA ................
DANIELA GABANI .......................................
MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA ...........
WESLEY GONCALVES DE DEUS ...............
FLAVIO DOURADO CALADO .....................
CAMILA LUIZ LIMA .....................................
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1 – Acompanhe as suas receitas e despesas
Você precisa acompanhar, no mínimo mensalmente, as suas receitas e despesas. Se você não acompanha-las mensalmente, você estará jogando 
seu futuro financeiro para a sorte. 
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 ajudar. Sempre antes de 
comprar algum produto, verifique o preço dele em outras lojas. Pode parecer pouco mas se você conseguir economizar de 10 a 20% nas 
compras que você faz.
3 – Compre somente o que você precisa!
Uma forma de evitar que você compre mais do que precisa é elaborar uma lista de compras. Toda vez que você precisa comprar algo anote 
isso numa lista. 
4 – Tente pagar à vista quando tiver 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 apenas quando for benéfico
Uma 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. Você tem que verificar quanto é a anualidade do 
seu cartão. Se todos os benefícios que ele lhe dá compensam a anualidade. 
6 – Faça metas para alcançar o seu objetivo
Você precisa fazer metas para alcançar seus objetivos. As metas são muito importantes porque você consegue transformar em números os seus 
resultados e consegue verificar se tudo está indo conforme o planejado ou não.
7 – Seja realista na hora de traçar os seus objetivos
É muito importante que você seja realista, melhor dizendo, que seja até um pouco pessimista sobre o rendimento dos seus investimentos. Se 
você acha que vai ganhar 10% ao ano, considere um rendimento de 9% ao ano, por exemplo, nos seus cálculos. Assim, você irá se prevenir 
contra eventuais problemas que ocorrerem nos seus investimentos. 
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 juntar 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. Cumprindo essas metas de curto prazo, 
você automaticamente cumprirá a meta de prazo mais longo e irá alcançar o seu objetivo.
9 – Viva de acordo com o seu padrão de vida
Pense quantos por cento da sua renda 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.
10 – Busque informações sobre investimentos
A sua educação financeira é algo essencial 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 aprendendo.

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