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ENDEREÇOS
Adamantina – administrativo: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 
3502-3000 – camda@camda.com.br
Adamantina – loja: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 3502-3200 - 
lojamatriz@camda.com.br
Adamantina – logística: Rua Ana Augusta, 4 – Tel.: (18) 3502-3100 
- estoque@camda.com.br 
Adamantina – campo experimental: Rodovia Comandante João Ribei-
ro de Barros, KM 588  - Tel.: (18) 99611-6639
Adamantina – laboratório de análises agronômicas: rua Chujiro Mat-
suda, 40 - Tel.: (18) 3502-3400 – laboratorio@camda.com.br 
Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920  - Te.: (18) 3702-7878 – andra-
dina@camda.com.br
Andradina – fábrica: Avenida Bandeirantes, 3900  - Tel.: (18) 3702-
6560 - fabrica@camda.com.br 
Andradina – silo: Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 634 – Tel.: (18) 
3702-6050 - siloandradina@camda.com.br  
Aquidauana: Rua Marechal Mallet, 1020 – Tel.: (67) 3240-2000 - 
aquidauana@camda.com.br 
Araçatuba: Av. Governador Mario Covas, 2800  - Tel.: (18) 3636-
3350 - aracatuba@camda.com.br 
Assis: Avenida Dom Antônio, 2400 – 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. 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: Avenida Adriano Anderson Foganholi, 1634 – 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
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: Avenida Antônio Canhetti, 1027 – Tel.: (18) 3229-
7227 - prudente@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: Avenida Doutor Aniloel Nazareth, 5730 – 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

INFORMATIVO
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Como apontamos na edição anterior, 
temos muito o que falar sobre os viveiros e 
estufas. Os viveiros da Camda contam com 
profissionais qualificados e focados em trazer 
para os cooperados o que tem de mais moder-
no e tecnológico, sem comprometer o solo e o 
ambiente em que vivemos.

Viveiros que foram instalados pensando 
em todos os cuidados, com estrutura adequada 
e posicionamento correto para sua iluminação, 
com o cultivo protegido integrado (estufas) 
sem o contato com o solo - lembrando que só a 
cobertura não é suficiente. Para se ter excelên-

cia é preciso manejo adequado e profissionais 
monitorando a irrigação, adubação e controle 
fitossanitários da forma com vigente no Mapa 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento) e isso, o viveiro da Camda tem.

É necessário estarmos atentos a lu-
minosidade e temperatura, pontos impor-
tantes para termos um bom desenvolvimento 
e crescimento de uma planta sadia e com cur-
to períodos de ciclos.

Após sair das estufas colocamos em cli-
matização, fato esse que ocorre após a muda 
ficar 40 dias em estufa. Após este período vai 

para o viveiro com sombrite de 80% e segue 
em ordem de diminuição de porcentagem de 
sombrite quinzenal até ficar em exposição 
total ao sol, com rustificação da muda que es-
tará pronta para campo.

Como a fase de plantio requer bastante 
atenção, deixo para a próxima edição qual é 
o próximo passo: o plantio em campo e seus 
primeiros cuidados.

Carlos Renato Guandalini
Engenheiro Agrônomo
Gerente Fazenda Experimental Camda

Viveiros 
e estufas

Campo experimental _
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O Dia Internacional do Solo foi es-
tabelecido durante o XXVII Congresso 
Mundial de Ciência do Solo, em Bangkog, 
Tailândia, em 2002, pela Sociedade Inter-
nacional de Ciência do Solo (IUSS).  Essa 
data lembra a grande importância que ele 
tem em nossas vidas.

Solo é a camada superficial da crosta 
terrestre, formado por aglomerações mine-
rais e matéria orgânica, originado da de-
composição de rochas, animais, plantas. Ele 
é um recurso finito e não renovável.

Fundamental para o equilíbrio dos 
ecossistemas, é um dos componentes natu-
rais mais essenciais para a sobrevivência 
na Terra.  Possui uma grande capacidade 
de reserva de água e nutrientes, abriga inú-
meras espécies de animais e flores, que por 
sua vez promove a biodiversidade, nutrição 
humana e animal. 

Com o crescimento da população 
mundial que deve alcançar 8 bilhões de 
pessoas em 2026, segundo a ONU, e a ne-
cessidade de preservação das florestas já 
existentes; o homem do campo terá que 
produzir cada vez mais alimento na mesma 
quantidade de área. E isso só é possível com 
o emprego de tecnologias como a irrigação 
dos cultivos, manejo sustentável de aduba-
ções e sementes modernas com potencial 
produtivo alto. E realmente podemos pro-
duzir muito mais do que se produz hoje 
apenas explorando melhor o que já temos 
em mãos. 

Nosso solo é uma reserva gigantes-
ca de riquezas. E ele as distribui a quem o 
tratar bem, dá o sustento para a nossa famí-
lia e principalmente é nele onde está arma-
zenada a água que bebemos, seja no campo 
ou na cidade. 

O relatório das Nações Unidas, com 
participação da Embrapa Solos, revela que 
aproximadamente 33% dos solos do mun-
do estão degradados devido compactação, 
erosão, acidez e contaminações diversas. 

Na América Latina o cenário tam-
bém é preocupante. Cerca de 50% dos so-
los latinoamericanos estão sofrendo algum 
tipo de degradação. No Brasil, os principais 
problemas encontrados são erosão, perda 
de matéria orgânica e desequilíbrio de nu-
trientes. Outros fatores que contribuem 
para a degradação dos solos brasileiros são 
o acúmulo de sais, poluição e acidificação. 
A acidez do solo é um grave obstáculo à 
produção de alimentos em todo o mundo. 

https://www.comprerural.com _Laboratório

5 de dezembro - Dia   Internacional do Solo
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Os solos mais ácidos do mundo estão lo-
calizados em áreas da América do Sul que 
sofreram desmatamento e agricultura in-
tensiva.

A erosão também é um fator que 
causa prejuízo e está presente em 99% das 
propriedades brasileiras, causada princi-
palmente pela água das chuvas associada a 
falta  ou mal construção das curvas de nível. 
Anualmente perdemos milhares de tonela-
das de solo fértil que é levado até as áreas 
mais baixas, causando assoreamento do 
leito dos rios e nascentes. 

Vale lembrar que mesmo sendo 
causada por um meio natural, é passível 
de multa a propriedade que tiver proces-
sos erosivos dentro ou iniciados no seu in-
terior, principalmente se atingir áreas de 
preservação permanente.

Em geral qualquer cultura retira cer-
ca de 25 nutrientes diferentes, em maiores 
ou menores quantidades e normalmente  é 

feita a reposição de apenas três: Nitrogênio, 
Fósforo e Potássio. Isso torna o solo dese-
quilibrado, sendo que o nutriente que esti-
ver em menor quantidade limitará o suces-
so desejado da produção.

Por isso, conte com a Camda para lhe 
auxiliar na recuperação do seu solo e ajudá-
lo a explorar todo o potencial produtivo da 
sua propriedade rural, perpetuando esse 
potencial para a próxima geração.

Através do nosso viveiro, atendemos 
nossos clientes com mudas nativas  e de re-
florestamento. Procure orientação para re-
cuperação de áreas degradadas cultiváveis 
com o sistema Integração Lavoura, Pecuária 
e Floresta (ILPF)  ou nascentes e grandes 
vossorocas com o plantio de árvores nati-
vas.

Conheça melhor o seu solo realizan-
do análises de solo periódicas e também na 
profundidade abaixo de 30 cm para corrigir 
a acidez que prejudica o aprofundamento 

das raízes. Conte com o Laboratório de 
Análises Agronômicas da Camda para lhe 
orientar desde a coleta até a recomendação 
de adubação e calagem.

Você realmente está dando a im-
portância que o seu solo merece?

Equipe do Laboratório de Análises   
Agronômicas Camda

(18) 3502.3400
(18) 99116.8868

5 de dezembro - Dia   Internacional do Solo
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CAMDA _ Minercamda

Ração Minercamda Elite
A ração Minercamda Elite é um 

produto indicado para bovinos de corte. 
Auxilia no aumento da fertilidade e me-
lhora a conformação dos animais para ex-
posições e leilões.

 Dentre os farelos que compõem esta 
ração estão o milho moído e o farelo de al-
godão. O milho moído é utilizado como fonte 
energética e o farelo de algodão, que possui 
38% de proteína bruta, como fonte proteica. 
Além do farelo de algodão, a ureia protegi-
da também é utilizada como fonte proteica, 
porém na forma de NNP - Nitrogênio Não 
Proteico, conforme pode ser visto no quadro 
abaixo de Níveis de Garantia, com 42,5 g 
de NNP/kg de ração, o que significa que o 
produto contém 1,7% de ureia protegida. Em 
sua composição final a ração ficará com 20% 
de proteína bruta e 71,5% de NDT.

 O tamponante utilizado na for-
mulação deste produto é o Bicarbonato 
de Sódio, que auxilia no equilíbrio do pH 
ruminal. Em dietas com alta concentração 
de ração o tamponante ajuda a evitar pro-
blemas como acidose, diarreia e laminite

 Contém também Monensina sódi-
ca, um ionóforo, que tem a função de se-
lecionar bactérias ruminais que melhoram 
a digestibilidade do alimento. Trabalhos 
científicos comprovam uma melhora em 
aproximadamente 8% a conversão alimen-
tar. A conversão alimentar é a capacidade 
de transformar alimento em carne, em ter-
mos mais técnicos seria a medida de eficiên-
cia do processo de ganho de peso (cresci-
mento, engorda), em termos de quilograma 
de matéria seca de alimentos ingeridos por 
quilograma de ganho de peso.

 Este produto ainda contém uma 
equilibrada concentração de macro e mi-
crominerais e vitaminas A, D3 e E.

 A ração já vem pronta para uso e 
sua recomendação de consumo está atrela-
da a qualidade do volumoso a ser utilizado 
e desempenho esperado. Em sistemas de 
confinamentos quando se mistura o volu-
moso (silagem de milho, cana picada, sila-
gem de sorgo) com a ração, recomenda-se 
de 1 a 2% do peso vivo do animal, ou seja, 
para um boi de 400 kg PV, oferecer de 4 a 8 

kg da ração Mineracamda Elite. Sendo 4 kg 
de ração para volumoso de alta qualidade e 
8 kg com volumoso de baixa qualidade e em 
busca de alto desempenho.

 Já em sistemas de semiconfinamen-
to, quando o volumoso é o pasto, recomen-
da-se de 0,5 a 1% do peso vivo dos animais, 
fornecendo o concentrado uma vez ao dia 
e sempre no mesmo horário, lembrando 
de disponibilizar cocho para que todos os 
animais tenham acesso ao alimento ao mes-
mo tempo. Outra observação importante é 
fazer a adaptação nos primeiros 7 dias, ofe-
recendo a metade da ração recomendada e 
ir aumentando a oferta de ração gradativa-
mente até chegar na quantidade estimada 
no sétimo dia.

 Dentre as finalidades de utilização 
deste produto destacamos:

– Aumentar o ganho de peso dos animais

– Garantir a fertilidade em touros
– Aumentar a taxa de lotação ao co-

locar mais animais na mesma área
– Melhorar o rendimento de carcaça 

dos animais
– Diminuir a idade para novilhas em-

prenharem
– Proporcionar um melhor aca-

bamento de carcaça
– Na desmama, diminuir o estresse 

desta fase
– Em vacas de cria, estrategicamente 

para melhorar o escore corporal, entrar no 
cio e terem uma boa gestação.

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
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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

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

Através de sua estação experimental, 
a Camda está preparada para atender seus 
cooperados com genética de alta qualidade. 

Oferecemos touros das raças Senepol, 
Aberdeen Angus, Brangus, Braford, 

Hereford e Nelore. 

Também disponibilizamos prenheses 
dessas mesmas raças e entregamos a você, 

cooperado, receptoras já prenhas. 
Além, também, de Girolando e Holandes 

para atender os produtores de leite.

Procure uma 
de nossas filiais!ht
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CAMDA
Período de festas chegando e, com ele, as 

confraternizações, presentes, viagens, contas e os 
gastos inevitáveis que temos todo fim de ano. Para 
que você não tenha surpresas desagradáveis e 
comece 2020 com o orçamento equilibrado, sepa-
ramos algumas dicas que vão te ajudar a organizar 
as finanças para o final de ano.

Com toda essa economia, quem sabe 
ainda sobra uma graninha extra para gastar 
nas férias?

Quite as suas dívidas 
É muito comum para o brasileiro utilizar 

o 13º salário, o cartão de crédito e até mesmo 
empréstimos para fazer as compras de Natal e 
Ano Novo. Além de arriscada, essa atitude pode 
se transformar em uma bola de neve caso você 
já tenha dívidas acumuladas.

Para terminar o ano com o saldo positivo 
e começar 2020 com o pé direito, é importante 
quitar suas dívidas, ou pelo menos começar 
esse processo.

• Levante todas as contas atrasadas;
• Entre em contato com as origens des-

sas contas — como o banco, o parente, sistema 
de negociação online ou quem quer que seja 
que você está devendo;

• Negocie o pagamento dessas pendências.

Planeje os seus gastos
Quando o 13º salário cai na conta, pode 

parecer um “dinheiro extra” e é muito provável 
que seja tentador gastar tudo de uma só vez.

Mas lembre-se que na verdade esse valor 
pode ter uma direção mais certeira e eficaz para 
sua conta bancária.

Estas são algumas das prováveis despe-
sas de fim e começo de ano que você deve levar 
em conta:

• Alimentação, roupas e transporte para 
as festas de Natal e Ano Novo;

• Presentes e lembranças para amigos e 
familiares;

• Matrícula, uniforme e material escolar 
caso você tenha filhos;

• IPTU;
• IPVA e seguro caso você possua um 

veículo;

Crie listas
Neste período, somos bombardeados de 

informações e publicidade que nos incitam a 
comprar cada vez mais.

Não se permita ser manipulado, fuja das 
compras por impulso. O ideal é criar listas deta-
lhadas com o valor que você tem para gastar, des-
de os presentes que vai comprar até a lista de com-
pras de supermercado para a casa e para a ceia.

Dê presentes que cabem no seu orça-
mento

Presentear é uma maneira maravilhosa 
de demonstrar carinho, mas isso não significa 
de forma alguma que é necessário extrapolar 
seu orçamento e se endividar.

Para isso, o primeiro passo é estipular o 
valor máximo que você pretende gastar. A par-
tir daí você tem toda liberdade para pesquisar 
as melhores opções e também para usar a sua 
criatividade em presentes personalizados. 

Antecipe suas compras
Quem deixa as compras para a última 

hora tem que enfrentar vários problemas: os 
preços ficam mais altos, as lojas mais cheias, as 
compras online não são entregues a tempo, fora 
que as opções de presentes disponíveis nas lojas 
diminuem.

Se organize com antecedência, faça pes-
quisa e comparação de preços, veja se vale a pena 
comprar pela internet e aproveite os descontos 
que antecedem as festas de fim de ano.

A Black Friday, por exemplo, é uma óti-
ma oportunidade para conseguir presentes in-
críveis com ótimos descontos se você aprovei-
tar as ofertas certas!

Procure opções alternativas para se di-
vertir e presentear

Você não precisa estourar seu orçamen-
to para se divertir.

Tente pegar leve nas comemorações, 
procure opções de ceias e festas mais em conta 
e, se necessário, converse com seus amigos e fa-
miliares. Pode ter certeza que eles também vão 
gostar da ideia de economizar um pouco.

Algumas alternativas menos convencio-
nais de comemoração, mas muito divertidas e 
que vão ajudar demais o seu bolso são:

• Opte por levar o happy hour e as con-
fraternizações pra dentro de casa, pois pro-
gramas em bares e restaurantes podem acabar 

saindo muito mais caros.
• Combine com seus amigos e familiares 

de se reunir cada vez em uma casa e para todos 
se deliciarem juntos cada um levar um prato e 
uma bebida.

• Você não precisa comprar roupas no-
vas para garantir looks lindos. Dê uma atenção 
especial às peças que você já tem e invista em 
acessórios para dar uma cara nova aos looks an-
tigos. Essa ideia é econômica e sustentável.

• Dê presentes personalizados. Você 
pode cozinhar algo gostoso, criar uma peça 
artística ou até mesmo complementar uma lem-
brancinha com um cartão significativo.

• O amigo oculto pode ser uma boa 
opção se a família é muito grande: assim todo 
mundo ganha presente, sem que você precise 
gastar tanto.

Procure pagar a vista para conseguir 
melhores descontos

Um dos maiores erros e também um 
dos mais cometidos pelos brasileiros é abusar 
do uso do cartão de crédito na hora de fazer as 
compras do fim de ano. Na maioria das vezes 
as pessoas vão gastando parcelado e quando 
recebe a fatura levam um susto.

Quando você opta por comprar à vista 
você tem mais controle dos seus gastos e ainda 
pode conseguir um bom desconto. Nunca se es-
queça, que o limite do cartão de crédito não é 
salário, e sim contas a pagar.

Não empreste seu cartão de crédito
Acima de todas as regras, essa talvez seja 

uma das mais importantes, junto com o paga-
mento das dívidas — não empreste o seu cartão!

Os riscos ao fazer isso são diversos, mas 
um dos maiores deles é o risco de ficar endivi-
dado com as compras de outra pessoa.

Comece 2020 com o planejamento fi-
nanceiro pronto 

Não cometa o erro de só pensar no 
planejamento do próximo ano depois das festas 
de Réveillon.

Projete suas metas ainda em 2019 e 
guarde um pouco de dinheiro para colocá-las 
em prática no tempo certo. Para isso você pode 
contar com a ajuda de apps, blogs de educação 
financeira, planilhas online ou até mesmo da 
boa e velha agenda.

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

https://s2.glbimg.com

Dicas para organizar as finanças 
para os gastos de final de ano

 _ Credicamda
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IV Curso: Tecnologia de Produção de Semente de Soja
Local: Londrina/PR
Informações: cnpso.cursosementes@embrapa.br
Data: de 2 a 6

SIAGRO 2019 Simpósio Nacional 
de Instrumentação Agropecuária
Local: São Carlos/SP
Informações: cnpdia.siagro@embrapa.br
Data: de 3 a5

Curso Gestão Agropecuária
Local: Piracicaba/SP
Informações: www.boviplan.com.br
Data: de 4 a 6

Seminário Técnico de Trigo Minas Gerais
Local: Uberaba/MG
Informações: trigo.eventos@embrapa.br
Data: 5

10° Bionat Expo
Local: Porto Alegre/RS
Informações: contato@bionatexpo.com.br
Data: de 5 a 8

DIA
01
01
02
02
02
03
03
03
04
05
05
06
07
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
12
12
12
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
17
18
19
19
19
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
24
24
25
25
25
26
26
27
28
28
29
30

NOME FILIAIS
CELIO ISALINO CARDOSO  LOJA - ANDRADINA
MARCELO ANTONIO FERNANDES   LOJA - LENCOIS PAULISTA
LUIZ FERNANDO MENIN   LOGISTICA SP - ADAMANTINA
JOHN IGOR TONELLI   LOJA - PENAPOLIS
FERNANDO MESSIAS DA SILVA   LOJA - LENCOIS PAULISTA
VERA CRISTINA BEZERRA   LOJA - ANDRADINA
JORGE LUIS DOS SANTOS FABRICA - LAVÍNIA
MARCIO ROBERTO BARBOSA  LOJA - SAO JOAQUIM DA BARRA
MARCIO ARTHUR DE OLIVEIRA  CAMPO EXP. - ADAMANTINA
NICOLY ROSSI JACCOUD  MATRIZ - ADAMANTINA
BRUNO HENRIQUE M. H DA SILVA  FAB. SUPL. MINERAIS ANDRADINA
CILENE DA SILVA MATRIZ - ADAMANTINA
MOISES DIONISIO  FAB. SUPL. MINERAIS ANDRADINA
MICHELE MARTINS BLINI BERLATO  MATRIZ - ADAMANTINA
KAIQUE PERUQUE REBES LOJA - PRESIDENTE PRUDENTE
ANGELA MARIA MARTINS MATRIZ - ADAMANTINA
LUCIANA MARQUES C ESPERANCA  LOJA - PENAPOLIS
THAYS CRISTINA B DA SILVA LOJA - FRUTAL
MARLI AP O DANTAS FAGUNDES   MATRIZ - ADAMANTINA
VALDELICE N DOS ANJOS DE SA   LOJA - CAMPO GRANDE
HENRIQUE SANTO ANDRE BARBOSA  LOJA - ITURAMA
ADRIANA RODRIGUES P HERRERA  MATRIZ - ADAMANTINA
RICARDO B. DE BRITO JUNIOR  FABRICA - CAMPO GRANDE
RENATO RIBEIRO MOREIRA FAB. SUPL. MINERAIS ANDRADINA
CARLA CRISTINA DA SILVA  LOJA - BATAGUASSU
EMERENCIANO PADUA VILELA NETO LOJA - ITUIUTABA
ANTONIO CESAR BENITE DINIZ  MATRIZ - ADAMANTINA
VINICIUS LUIZ ROMAN FIORAVANTE  LOJA - LINS
ANTONIO GONCALVES ROSA  LOJA - ARAÇATUBA
VALENTIM GENTIL LONGARINI   LOJA - ANDRADINA
CARLOS ROBERTO DA CRUZ  FABRICA - LAVÍNIA
MARCELO BUENO RODRIGUES  LOJA - DOURADOS
LUIS WILLIAN DE SOUZA  LOJA - OURINHOS
KELLY CRISTINA DA SILVEIRA  LOJA - FRUTAL
WASHINGTON ARLINDO SALEME   LOJA - CAMPO GRANDE
NATAL RICARDO  FABRICA - CAMPO GRANDE
JOAO TEIXEIRA MARQUES CALDEIRA  MATRIZ - ADAMANTINA
RUBIA TAIS MENEGUETTI  MATRIZ - ADAMANTINA
ROSANA BATISTA DE OLIVEIRA  LOJA - ASSIS
CRISTIANO ZLATIC VARGAS  LOJA - DRACENA
CARLOS ALBERTO DA SILVA FAB. SUPL. MINERAIS ANDRADINA
SANDRO ROGERIO DIOGO VENEGA  LOJA - OURINHOS
TAMIRIS DIAS DA SILVA  MATRIZ - ADAMANTINA
MARCO ANTONIO TORREZAN   LOJA - PENAPOLIS
ODAIR MARCOS FIORENTINI   MATRIZ - ADAMANTINA
ANTONIO CARLOS BASSO   MATRIZ - ADAMANTINA
JOSINEI CARVALHO   LOJA - ANDRADINA
LUIS CANGIRAO   LOGISTICA SP - ADAMANTINA
SUELY APARECIDA P ALEGRETI   LOJA - JUNQUEIRÓPOLIS
ANDREI CESAR BARBIERO   LOJA - ARAÇATUBA
ANIBAGIL JOSE MENDES   LOJA - PENAPOLIS
PAULO ROBERTO N. DA CRUZ  LOGISTICA SP - ADAMANTINA
OCTAVIO JOSE MAGRO   LOJA - JAÚ
YURI THIAGO MARUCCHI  LOJA - ANDRADINA
ANGELO NATALINO DALL A RUGONI   MATRIZ - ADAMANTINA
CLAUDIO APARECIDO GHEDINI   MATRIZ - ADAMANTINA
LUIS F. LONDRAS ROCHA  LOJA - MONTE ALEGRE DE MINAS
MARLI CRISTINA BATISTA  LOJA - AQUIDAUANA
VALMIR G. DOS SANTOS LOGISTICA - CAMPO GRANDE
VERA LUCIA MONTEIRO ALVES   LOJA - OURINHOS
DANILO DE PAULO SANTANA LOJA - ASSIS
RODRIGO A. DE SOUZA  LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
MATEUS FURTADO BACHEGA LOJA - ARAÇATUBA
VINICIUS DE ALMEIDA SILVA  LOJA - BATAGUASSU

Dezembro 2019

Aniversários e Agenda_
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