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“Os Filhos dos Caras”: Adamantina terá apresentação em setembro
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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. Consul Assaf Trad, 2.171 tel.: (67) 3345.4700 - 
campogrande@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) 3602-10-50 -  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
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A cidade de Adamantina receberá 
mais uma vez o programa Circuito Ses-
coop/SP de Cultura, promovido pelo Ses-
coop/SP (Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Cooperativismo no Estado de São 
Paulo), em parceria com as cooperativas 
Camda, Credi-Camda, Sicoob Cocrealpa, 
Unimed, Cocipa e Sicredi.

O encontro musical dos artistas Wil-
son Simoninha, Léo Maia e Max Viana, 
cantando grandes clássicos da carreira de 
seus pais (Wilson Simonal, Tim Maia e Dja-
van, respectivamente), será realizado no dia 
20 de setembro. Batizado de “Os Filhos dos 
Caras”, o show será apresentado no Adaman-
tina Tênis Clube (ATC). Este projeto consiste 
em promover uma apresentação cultural gra-
tuita para toda população, fortalecendo o co-
operativismo e as cooperativas. 

Evelyn Fonseca, analista de Projetos 
Culturais do Sescoop/SP, conta que o pro-
jeto já está bem consolidado no calendário 
cultural da cidade e a população reconhe-
ce o “Circuito” como sinônimo de boas 
apresentações. “Adamantina é uma cidade 
importante para o Sescoop/SP e esse ano 
conseguimos a adesão de mais cooperativas 
no projeto. Além das cooperativas, sempre 
juntamos na cidade um público bacana, que 
garante o sucesso dos eventos”, completa. 
A apresentação dos três artistas é livre para 
todos os públicos e conta com hits como 
Deixa isso para lá, Descobridor dos setes 
mares, Mas que nada e País tropical.

Parcerias - Através da credibilidade 
do programa já conquistada em Adamanti-
na, neste ano a atividade contou novamente 

com parcerias. O projeto tem o apoio do 
ATC, Sentimental Express, Gráfica Mo-
reti, Supermercado Ravazi e Foto Tropical 
Imagens. “Aproveitamos este espaço para 
novamente agradecer a confiança e a ajuda 
de nossos apoiadores no desenvolvimento 
desta ação”, comentou a equipe de analistas 
culturais das cooperativas.

Doações - Como proposta do pro-
grama e adesão das cooperativas, a apre-
sentação musical é disponibilizada de for-
ma gratuita aos munícipes, onde existe a 
sugestão de troca por itens que beneficiem 
entidades carentes. Através de um levanta-
mento realizado junto a estas instituições, 
as cooperativas definiram como itens de 
troca para o convite a doação de alimentos 
não perecíveis (exceto sal) que serão rever-
tidos para o Fundo Social de Solidariedade 
do município. “O ingresso para o show é 
uma campanha social, onde iremos arreca-
dar itens para instituições sociais da cidade, 
escolhida de comum acordo entre todas as 
cooperativas envolvidas posteriormente a 
um estudo sobre aquelas que mais necessi-
tam na ocasião”, disseram os organizadores.

“Os Filhos dos Caras”: Adamantina terá apresentação em setembro

Circuito Sescoop_

Circuito Sescoop/SP de Cultura

Atração: Show Os Filhos dos Caras
Data: 20 de setembro de 2019

Horário: 20h
Local: Adamantina Tênis Clube (ATC) 

Alameda Francisco José de Azevedo, 1.249 – Jardim América

Ingresso solidário: doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) 
revertido ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina

Classificação: Livre

Cooperativas parceiras: 
Camda, Credi-Camda, Sicoob Cocrealpa, Unimed, Cocipa e Sicredi
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 9º Reproducamda    mais uma vez é sucesso absoluto

Mais uma vez ocorreu através da 
Camda o Simpósio de Reprodução Bovina: 
Reproducamda. Anualmente a cooperativa 
realiza a ação e neste ano, sua 9ª edição veio 
com a temática: no caminho do boi.

Ocorreu em dois dias, na cidade de 
Adamantina, no clube de campo da Camda 
esse evento tão esperado com uma gigan-
tesca estrutura montada.

“Para conseguir distribuir as pales-
tras e condições de negócios de maneira 
mais confortável, estendemos a ação com 
uma agenda repleta de inovação e excelen-
tes oportunidades aos cooperados”, apon-

tou Edson de Matos Pessoa, idealizador do 
evento.

Novamente, junto ao evento, ocorreu 
também o leilão de gado. “Esta foi a 7ª edi-
ção do leilão Reproducamda que ocorreu 
ao final da feira comercial, que por sinal, 
também foi sucesso absoluto. Foram 600 
cabeças presenciais e mais de 1.000 filma-
das”, disse Edinho.

Essa proposta do evento foi muito 
bem aceita por todos, visto que as palestras 
foram distribuídas da seguinte maneira: 
1º passo – Como definir o planejamento 
estratégico ideal para minha propriedade? 

 _Reproducamda

onde o prof. Pietro Baruselli (USP-SP), 
Antônio Chacker (Inttegra Assessoria) 
e Rafael Ribeiro (Scot Consultoria) con-
duziram a ação.

Na sequência, o 2º passo – Te-
nho que fornecer uma dieta adequada 
e que seja rentável para isso tenho um 
caminho a seguir! através do prof. José 
Luiz Vasconcelos (Unesp-SP), Thiago 
Bernandes (UFLA Lavras) e Flávio 
Dutra dirigiram o assunto. No período 
da tarde teve início, então, a feira co-
mercial e shopping de touros e matriz-
es P.O. sendo, na sequência a apresen-
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 9º Reproducamda    mais uma vez é sucesso absoluto

“O evento foi, novamente, um verda-
deiro sucesso. Contamos com aproximada-
mente 800 pessoas por dia, fechamos com 
um faturamento excelente e um giro de 
100% de venda de gado nos leilões”, falou 
Edinho.

“E estes números foram alcançados 
através da parceria da Camda com os for-
necedores que apresentaram condições 
comerciais diferenciadas para o evento. 
Literalmente, conseguimos um sucesso de 
vendas”, finalizou. 

E que venha o próximo Reproducam-
da, com muitas novidades!

 _Reproducamda

tação com Marcelo Bolinha (especialista 
em cortes de carnes nobres) mostrando 
aos presentes cortes especiais e degusta-
ção de carnes.

“No segundo dia, demos continui-
dade na proposta onde o 3º passo – Pro-
grama definido, vamos executar o que fica 
melhor para o meu negócio! foi conduzido 
por Sidnei Favarin (Fatec), Marcelo Al-
meida (Cia Melhoramento) e Rodrigo Dias 
(DeltaGen)”, pontuou Edinho.

Já o 4º passo – Até aqui deu tudo cer-
to! Produção na vitrine, vendo a desmama 
ou chego até o abate? onde Thiago Carvalho 

(Cepea-USP), Kellen Severo (Canal Rural) 
e Rafael Ribeiro (Scot Consultoria) finali-
zaram o ciclo.

Paula Labaki (renomada chefe de 
culinária) também participou do Repro-
ducamda neste ano, apresentando aos par-
ticipantes, grelhados e o sabor da carne de 
variados cortes.

Todo o planejamento e execução 
foram visando o associado, pois o intuito 
da Camda é que ele participe de um evento 
que realmente atenda as necessidades, re-
passando novas informações e orientações 
sobre temas atuais.

Fotos? Tropical Foto Color (Jorge)
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CAMDA _ Minercamda TURBO FLEX: o mais novo 
integrante da Linha Minercamda

A Camda acaba de incluir em sua 
linha de suplementos minerais o Miner-
camda TURBO FLEX, um produto de pron-
to uso indicado para bovinos de corte nas 
fases de cria, recria e engorda, destinado a 
suprir carências de macro e microminerais. 
Contém fontes de proteína e energia para 
complementar a dieta dos animais.

O Minercamda TURBO FLEX deve 
ser fornecido puro, a vontade aos animais 
e em cochos apropriados. Os cochos devem 
ter pelo menos 40 cm de largura, 20 cm de 
profundidade e 4 metros de comprimento, 
possibilitando o acesso dos dois lados é su-
ficiente para atender um lote de 80 a 100 
animais; se a largura for inferior a 40 cm o 
comprimento deverá ser o dobro. Os co-
chos devem ficar próximos às aguadas. Di-
vidir em pelo menos 2 cochos por lote com 
distância de 8 metros entre eles, ajuda a 

evitar que animais dominantes atrapalhem 
o acesso dos animais mais fracos ao cocho.

O consumo diário esperado ficou de 
70 a 150 gramas para cada 100 kg de peso 
vivo dos animais. Isto significa dizer que 
um animal de 350 kg de peso vivo terá um 
consumo por volta de 245 a 525 gra-mas. 
A variação ocorre devido as oscilações 
externas como a qualidade das pastagens, 
tamanho do piquete, frequência de trato 
ou visita ao cocho, raça, sexo, clima, entre 
outros. Entretanto a quantidade de cloreto 
de sódio, que nada mais é que o sal branco 
boiadeiro, e que o TURBO FLEX ficou com 
ele em 20% na sua formulação, limita o con-
sumo na variável citada anteriormente.

Em sua composição podemos destacar 
o seu teor de proteína que ficou com 12%, 
sendo 8,05% proveniente de ureia protegida 
que é informado nos níveis de garantia como 

NNP (Nitrogênio Não Proteico). É impor-
tante reforçarmos que nos produtos que con-
tém NNP, a Camda só utiliza ureia protegida, 
garantindo mais segurança devido a libera-
ção ser mais lenta e melhor aproveitamento 
do nitrogênio na transformação de proteína 
microbiana. A energia indicada na forma de 
NDT (Nutrientes Digestíveis Totais) está 
com 44%, o fósforo com 20 g/kg e selênio 
com 8 mg/kg. O equilíbrio e concentração de 
cada elemento está diretamente relacionado 
ao consumo, por isso ao compararmos um 
produto com outro devemos ficar atentos a 
quantidade ingerida de cada elemento e não 
somente em sua concentração.

Como é padrão na maioria dos produ-
tos Minercamda, neste não ficou diferente 
e contém também 7 cepas de probióticos e 
leveduras, os quais têm a função de regular-
izar a flora ruminal melhorando a digesti-
bilidade da forragem e aproveitamento dos 
nutrientes ingeridos.

Para quem conhece os produtos 
Minercamda, o TURBO FLEX ficou na linha 
PERFORMANCE, para quem busca eficiência 
e resultados mais expressivos que apenas o 
fornecimento de um suplemento mineral sem 
fontes proteicas e energéticas e que tem um 
consumo relativamente mais baixo. O consu-
mo do TURBO FLEX ficou um pouco acima 
do SECA “S”, próximo do TURBO PROTEICO 
e abaixo do TURBO ENERGÉTICO.

A inclusão de um novo produto na 
linha Minercamda requer estudos e experi-
mentos que comprovem sua eficiência e re-
sultado econômico. Portanto os cooperados 
podem ficar seguros de que hoje possuem 
mais uma opção de investimento para o seu 
negócio. Para mais informações sobre o 
produto, entre em contato com a equipe de 
vendedores e balconistas da Camda.

Vinicius Saraceni
Zootecnista - Camda
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A maioria dos solos encontrados no 
Brasil apresenta, em condições naturais, 
teores médios a altos de matéria orgânica. 
Na região dos cerrados, por exemplo, a seca 
prolongada, o pH ácido e baixa disponibi-
lidade de nutrientes reduzem a decom-
posição da matéria orgânica. Isso permitiu 
o seu acúmulo na camada superficial do 
solo. Entretanto, sob manejo inadequado 
ela pode ser reduzida a níveis baixíssimos, 
principalmente em solos arenosos.

A matéria orgânica do solo são restos 
de plantas e de animais em decomposição 
e conforme isso acontece, ocorre a forma-
ção de húmus que age no solo de diversas 
maneiras:

* Melhora as condições físicas, di-
minuindo a compactação e facilitando o de-
senvolvimento das raízes.

* Aumenta a infiltração e retenção de 
água, tornando as plantas mais tolerantes a 
seca prolongada.

* Fornecem lentamente macro e 
micronutrientes, funcionando como uma 
reserva de nutrientes a longo prazo, princi-

palmente o nitrogênio.
* Libera nutrientes retidos no solo, 

que são solubilizados pela ação microbiana, 
libera ácidos húmicos e fúlvicos.

* Aumenta a população de organis-
mos vivos no solo, muitos dos quais comba-
tem até mesmo nematoides que atacam as 
plantas.

Ao contrário do que muitos dizem, a 
matéria orgânica não é indispensável para 
as culturas. As plantas podem ser cultivadas 
usando-se apenas adubos químicos, como é 
feito na hidroponia por exemplo. Contudo, 
a matéria orgânica decomposta torna-se 
essencial para solos cultivados devido aos 
seus efeitos benéficos já citados, que mui-
tas vezes ajudam a diminuir os custos de 
produção.

Com um manejo adequado é pos-
sível não só reduzir, mas aumentar os teores 
de matéria orgânica no solo utilizando-se 
de práticas conservacionistas, como o cul-
tivo mínimo e plantio direto, adubação verde, 
manejo adequado de restos culturais, rota-

ção de culturas, cobertura morta e adubação 
orgânica complementar. O ponto importante 
é sempre manter uma quantidade suficiente 
de resíduos sendo reciclada pelo solo.

No laboratório de solos da Camda, 
realizamos análise de matéria orgânica para 
todas as amostras e também recomendação 
de adubação.

Aproveite mais esse recurso dis-
ponível aos cooperados, com alta confiabi-
lidade no laboratório Camda que está entre 
os melhores do Brasil.

Equipe do Laboratório de Análises 
Agronômicas Camda

(18) 3502.3400
(18) 99116.8868

Importância da matéria orgânica no solo

CAMDA _ Laboratório
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CAMDAClassificados_

COOPERADOS, 
ATENÇÃO:

Animais 
Compra de cavalos  - da raça Cri-
oula para lida em fazenda de cria. 
Tratar com Gilda pelo fone (17) 
3343.1416/99152.0552 – Prata/MG
Venda de carneiros - reprodutores e 
matrizes raças Sta. Ines e Dorper; re-
produtores  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 permanente de 
touros e matrizes Nelore Mocha. Tratar com 
Fábio pelo fone (14) 3622.8411 - Jaú/SP 
Propriedades
Venda de sítio  - sítio bem localizado 

com vicinal de acesso asfaltada, próxi-
mo a cidade (4 km), com 10 mil pés 
de seringueira rim 600 com idade de 
6 anos. Há energia elétrica no local, 1 
casa de madeira, 1 paiol com garagem, 
córrego, cachoeira e nascente de água. 
Área em hectares: 24 - R$ 37.500,00 
por hectare (R$ 900.000,00). Tratar pelo 
fone (18) 99615.3748 – Parapuã/SP

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

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE
Atualização de classificados

Anuncie você também!
Ligue (18) 3502 3047  - Whats (18) 99135-4373 

ou envie um e-mail para jornal@camda.com.br
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A educação financeira é muito mais 
do que falar em dinheiro, ela é qualidade de 
vida. Não há um único método para gerir sua 
qualidade de vida, mas através da educação 
financeira, você vai construir o seu melhor 
caminho da prosperidade. E nesta caminha-
da você verá a importância da persistência 
e determinação nos diferentes momentos. 
Veja 10 dicas para utilizarmos a educação fi-
nanceira para melhorar nossa qualidade de 
vida:

1. Trabalhe, economize e invista
A atividade que você exerce como 

fonte de renda principal deve ser o abas-
tecedor central dos recursos. Assim você irá 
suportar o consumo do dia a dia, incluindo 
todos os gastos previstos mensalmente.

Para impor o hábito de economizar 
mensalmente, crie a disciplina de primeiro 
ganhar e depois gastar. Sempre gaste me-
nos do que ganha. E, devido ao seu planeja-
mento, a sobra deve ser mais de 10%, que de 
forma disciplinada, dever ser investida.

2. Comece com 1 Real, mas pense no 
primeiro milhão

Como nada começa pelo fim, o seu 
milhão começa a ser realidade a cada real in-

vestido de forma regular e constante! Lem-
bre-se, de grão em grão a galinha enche o 
papo. Seja determinado no investir!

3. Gaste menos do que ganha
Em primeiro lugar, não considere o 

seu ganho bruto como o seu ganho real. O 
seu ganho mensal é o seu salário líquido (o 
bruto, descontado dos impostos e outras 
taxas).

Na sequencia você deve investir de 
10 a 30% do seu líquido e viver. Procure se 
equilibrar com o restante, não um mês, mas 
por décadas, até a sua aposentadoria. 

4. Gaste no máximo na velocidade 
dos juros simples e invista de olho no bene-
fício dos juros compostos

O seu momento de consumo deve ser 
muito racional para que não crie compromis-
sos desnecessários, fora da necessidade real.

Por outro lado, seja um investidor 
contumaz, mês a mês, ano após ano, e verá 
que ao longo do tempo, o montante nominal 
que você investiu é menor que os juros com-
postos originados pelo seu investimento!

5. Não perca muito tempo com o 
passado

O seu futuro é do tamanho do im-
pacto das ações que hoje realiza. Plante hoje, 
regue regularmente e colha amanhã. O que 
você está fazendo hoje em relação as suas fi-
nanças é um indicador muito realista do que 
poderá ser o seu futuro. 

6. Para morrer com saúde, você pre-
cisa cultivar uma vida de qualidade

A educação financeira é uma “ativi-
dade meio” que irá contribuir para a sua 
melhor qualidade de vida. Entretanto, para-

lelo à educação financeira, você deve: man-
ter a forma, manter o seu cérebro esperto; 
conectar-se ao seu hobby, aos amigos, fami-
liares; expandir seus horizontes.

7. Longevidade com qualidade de 
vida

A educação financeira e o dinheiro 
não devem ser o centro do seu mundo, mas 
devem sempre fazer parte do seu melhor 
viver, da sua estabilidade. Não tenha dúvida, 
seu equilíbrio financeiro dará mais tranquili-
dade para você viver mais plenamente, apre-
ciando o que é mais importante para você. 

8. A persistência é uma boa ferramen-
ta

Consumir conscientemente é o 
caminho para dar sustentabilidade a você e 
ao mundo que lhe rodeia. Consuma modera-
damente.

9. A paciência é outra boa ferramenta
Hoje a nossa vida tem 4 tempos de 25 

anos cada. Como jogar o jogo da vida pós 50 
anos e pós 75? O grande desafio: como ter 
qualidade de vida entre 50 a 100? Resposta: 
tendo educação financeira e fazendo reserva 
suficiente nos 2 primeiros tempos, para que 
a partir daí os juros compostos estejam traba-
lhando a todo vapor por você! 

10. Defina o maior objetivo da sua 
vida nesta terra

Para não fugir de suas metas, neste 
caso, financeiras, tenha um motivo maior 
pelo qual estará determinado a seguir seus 
intentos. Por exemplo, tenha como o grande 
objetivo a própria longevidade com quali-
dade de vida que comentei.

(Fonte: https://dinheirama.com)

https://www.euconsigomais.com.br

10 dicas 
para alcançar 
educação 
financeira e 
qualidade de vida
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ExpoPérola
Local: Pérola/PR
Informações: (44) 3636.2835
Data: de 9 a 14

Sea Food Show 2019
Local: São Paulo/SP
Informações: www.francalfeiras.com.br
Data: de 15 a 17

Fenasam
Local: São Paulo/SP
Informações: www.aesabesp.org.br
Data: de 17 a 19

Expomeat 2019
Local: São Paulo/SP
Informações: www.expomeat.com.br
Data: de 24 a 26

Wine South America 2019
Local: Bento Gonçalves/RS
Informações: www.winesa.com.br/site/2019/pt/home
Data: de 25 a 27

DIA
01
01
02
03
03
04
04
04
04
05
06
07
07
08
08
08
08
09
09
10
11
11
12
12
12
12
12
12
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
20
22
22
23
23
25
25
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30

NOME FILIAIS
ANTONIO AVELINO DOS SANTOS MATRIZ - ADAMANTINA
ELISANGELA PEREIRA DOS REIS  LOJA - PRESIDENTE PRUDENTE
HUMBERTO CANDIDO DE MOURA LOJA - TUPACIGUARA
MARCIO RESENDE VALADARES LOJA - COROMANDEL
MARCO ANTONIO DE SOUZA   LOJA - TUPACIGUARA
EVANDRO MARCOS F COLANTONIO  MATRIZ - ADAMANTINA
FABIO PECORARO DEMARQUE   MATRIZ - ADAMANTINA
SIMONE CRISTINA D P E SILVA  LOJA - PRESIDENTE PRUDENTE
EDIMILSON CAMILHO  LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
ELOISE MORETO MACHADO  LOJA - LENCOIS PAULISTA
MARCELO ARJONAS DA SILVA CAMPO EXP. - ADAMANTINA
JULIO MARCIO P DE OLIVEIRA MATRIZ - ADAMANTINA
ROGERIO SANTOS PEREIRA LOJA - RIBAS DO RIO PARDO
PIERRE AUGUSTO D FRIZAO  LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
CARMELITA PEREIRA DE ALMEIDA  LOJA - ITURAMA
RICARDO MARTINS DO CARMO LOJA - QUIRINOPOLIS
ISAAC BATISTA DE OLIVEIRA  LOGISTICA - CAMPO GRANDE
CLEBER ROGERIO PAULINO  LOJA - LINS
RICARDO JOSE DA SILVA  LOGISTICA SP - ADAMANTINA
ANTONIO LUIZ CRUVINEL  LOJA - COROMANDEL
AMANDA MARTINES DE PAULA   LOJA - DRACENA
CLAUDINEY SOUZA DA SILVA  LOJA - FRUTAL
TIAGO XIMENES PRATES LOJA - TRÊS LAGOAS
MARIO SERGIO MARCHIONE   LOJA - CAMBARA
RENATO CESAR E ESPINDOLA  LOGISTICA - CAMPO GRANDE
FLAVIO ELIAS BORGES DAVID LOJA - MONTE ALEGRE DE MINAS
RICARDO GONCALVES SOUSA  LOJA - MONTE ALEGRE DE MINAS
EVERTON PADILHA DA ROSA  FABRICA - CAMPO GRANDE
TIAGO PENHAS DA COSTA  MATRIZ - ADAMANTINA
FLAVIO ROGERIO DE SOUZA FABRICA - LAVÍNIA
LUIS CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR   LOJA - ITUIUTABA
BRENDON ALVES DOS SANTOS   LOJA - OURINHOS
MARCIO BARBOSA DE ARAUJO  LOJA - COXIM
DAIANE CRISTINA DE O VALLE  MATRIZ - ADAMANTINA
ANDRE FELIPE PALMA  LOJA - CAMPO GRANDE
DOUGLAS CORDEIRO MATRIZ - ADAMANTINA
SILVIA CRISTINA ROGATO  LOJA - JAÚ
INES DA COSTA SANTOS   LOJA - TRÊS LAGOAS
VALDINEY DOS S. BARBOSA FABRICA SUPL. MINERAIS ANDRADINA
WALTER DE SOUZA LIMA   MATRIZ - ADAMANTINA
NELSON TADAO MATSUDA MATRIZ - ADAMANTINA
WESLEY DE ANDRADE MACEDO  FABRICA SUPL.  MI. ANDRADINA
RAISSA PORTULA DE OLIVEIRA MATRIZ - ADAMANTINA
SONIA MARIA RODRIGUES SABATINE  CAFÉ - JUNQUEIROPOLIS
GABRIEL GOMES CABRAL LIMA  LOJA - LONDRINA
MARCELINA DA SILVA  LOJA - CAMBARA
ROSANGELA GORDILHO S BENINE   MATRIZ - ADAMANTINA
ELYN CRISTINA C NEPOMUCENO   LOJA - AQUIDAUANA
PEDRO JOSE GOMES MATRIZ - ADAMANTINA
ANDERSON DE LIMA F DA SILVA   MATRIZ - ADAMANTINA
ADELSON MARQUES CALDEIRA  MATRIZ - ADAMANTINA
RAFAEL APARECIDO VASQUES  LOJA - LINS
WILLIAN ARECO   LOJA - RIBAS DO RIO PARDO
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS  MATRIZ - ADAMANTINA
JOSE AMERICO CORDONI JUNIOR  LOJA - PARANAIBA
ELIAS BATISTA J DA SILVA   LOJA - TUPACIGUARA
EUCLIDES ANTONIO DOS SANTOS   LOJA - CAMPO GRANDE
VALERIA COVINO BUENO  LOJA - NOVA ANDRADINA
CAMILA APARECIDA M DA SILVA   LOJA - PENAPOLIS
ALESSANDRO DA SILVA BARBOZA   LOJA - PENAPOLIS
CARLOS EDUARDO STEVANI  FABRICA - LAVÍNIA
MARCIA CUSTODIO GOMES  LOJA - UBERLANDIA

Setembro 2019

Aniversários e Agenda_
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