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INFLUÊNCIA DE GARANHÕES DA RAÇA CRIOULA E SEUS
DESCENDENTES NAS PREMIAÇÕES DOS 30 ANOS DA PROVA DO FREIO DE OURO

N

os
últimos
anos a equinocultura vem
movimentando um volume considerável de
animais, impactando
positivamente na economia do setor. A raça
Crioula tem se destacado mostrando um
mercado
promissor
para grandes, médios
e pequenos criadores, principalmente do
sul do país. Com isso
torna-se
importante
que sejam realizadas
pesquisas mais aprofundadas de melhoramento genético destes
animais.
A raça Crioula é caracterizada por animais que se adaptaram muito bem as
condições da região sul
do Brasil, que possui
clima sub-tropical com
estações bem definidas, destacam-se por
ser animais com boa
longevidade e rusticidade. Porém pesquisas
se restringem a nutrição dos animais, pouco se sabe sobre melhoramento genético.
Para aprimorar a
seleção, os criadores
utilizaram como ferramentas as provas
campeiras, tendo como
maior destaque na
raça, a prova Flávio e
Roberto Bastos Tellechea, o Freio de Ouro,
prova que desde 1982
avalia: morfologia, funcionalidade e padrão
racial. Composta por
nove provas funcionais
com ou sem a presença de bovinos, as quais
servem para avaliar a
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habilidade do equino
em manobras e lidas
que seriam corriqueiras no auxílio ao homem do campo em seu
trabalho diário.
Diferente de outras
espécies domésticas,
o rebanho equino não
é muito numeroso
nas fazendas e a seleção não tem objetivos
econômicos bem definidos. Deste modo
provas como o freio
de ouro são vitrines
para a raça e a venda
de animais premiados
e suas proles, sendo assim uma ferramenta de seleção dos
animais, devido à utilização de animais premiados como pais das
próximas gerações.
Para a realização
deste estudo foram
coletadas as informações de premiações e
genealogias referentes
aos 153 animais premiados nas edições de
1982 a 2012, da Prova
Flávio e Roberto Bastos Tellechea – O Freio
de Ouro da ABCCC.
Dentre os animais
premiados, os maiores
destaques são descendentes de La Invernada Hornero, garanhão
de origem chilena e líder do registro de mérito da ABCCC, dos
153 animais premiados nestes 30 anos da
prova Freio de Ouro,
em 104 (68,0%) há
presença, nas genealogias, do Garanhão La
Invernada Hornero. La
invernada Hornero foi
um garanhão longevo
e com boa saúde, sen-

La Invernada Hornero

www.gmg.udesc.br

do que em sua fase reprodutiva, biotecnologias reprodutivas eram
proibidas pela associação da raça, sendo todos produtos frutos de
monta natural.
O segundo garanhão
em número de descendentes premiados é La
Invernada Aniversário,
o primeiro dos garanhões de origem chilena a reproduzir o Brasil, nasceu em 1965,
foi importado em 1973
e morreu em 1995,
tendo em grande parte de seus descentes
premiados genealogia
contendo a presença
de Hornero.
O terceiro genearca
em questão de descendentes premiados é o
garanhão Sorro Campeiro, oriundo dos cavalos nativos do Rio
Grande do Sul, é o cavalo nacional que mais
contribuiu entre os
animais premiados.
A utilização de poucos reprodutores como

pais de futuras gerações pode ser um risco
para o melhoramento
genético da raça dado
a baixa variabilidade
genética dos produtos
gerados. A utilização
de animais premiados
como pais das próximas gerações, deve seguir critérios rigorosos
de seleção e acasalamento, principalmente no intuito de evitar
endogamia. O Freio
de Ouro pode ser considerado uma ferramenta de seleção, pois
alguns animais premiados foram pais de
descendentes também
premiados. A grande
maioria dos premiados
nasceu no Brasil, sendo filhos de garanhões
importados e mães
nacionais, em muitas
oportunidades. Alguns
animais foram premiados em mais de uma
oportunidade, porém
nenhum
conseguiu
repetir o primeiro prêmio, o Freio de Ouro.

1 – Acadêmicos do curso de Zootecnia, UDESC/CEO
2 – Prof. Dr. Departamento de Zootecnia, UDESC/CEO, orientador.diego.cucco@udesc.br
3 – GMG, Grupo de Melhoramento Genético, gmg.ceo@udesc.br

La Invernada Aniversário

Sorro Campeiro

UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.
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Dicas de Como Produzir Mais Leite e de Melhor Qualidade
MARCIELETRICHEZ1 & LENITA MOURA STEFANI2

M

astite
é
a
principal doença que acomete o rebanho leiteiro brasileiro causando
grandes prejuízos à
produção de leite principalmente pela redução do volume produzido e descarte do leite
sendo estes dois, responsáveis por até 64%
de todo o prejuízo causado.
A mastite pode ser
classificada como clínica ou subclínica. Mastite clínica apresenta alterações visíveis
na glândula mamária
como inchaço,
vermelhidão, dor, febre,
perda de apetite, e redução brusca na produção de leite. Outras
alterações podem ser
visíveis no leite, como
a presença de grumos
de sangue e pus. A
mastite subclínica é silenciosa, caracterizada
por causar alterações
na composição do leite

e decréscimo no volume produzido, embora
nada de anormal seja
observado no animal.
Dentre
estas
duas,
a subclínica é a que
mais acomete os rebanhos, chegando a ter
para cada caso clínico
15 casos subclínicos.
Quanto aos agentes
causadores pode ser:
ambiental e contagiosa. A ambiental é aquela que é causada por
patógenos que estão
inseridos no ambiente
e pode ser prevenida
principalmente
pela
realização do pré-dipping. Já a contagiosa é
causada principalmente por micro-organismos vindos das mãos
do ordenhador ou dos
equipamentos de ordenha não bem higienizados. Para prevenir
a mastite contagiosa é
essencial a realização
do pós-dipping já que o
canal do teto fica aberto por até 2 horas após

a ordenha.
Existem testes que
ajudam na identificação dos animais com a
doença na propriedade,
como por exemplo, o
teste da caneca de fundo preto (Figura 1) e o
CMT (CaliforniaMastitis
Test). O teste da caneca
de fundo preto deve ser
realizado antes da ordenha, sendo possível
visualizar
alterações
macroscópicas no leite, como a presença de
grumos amarelados. O
teste da raquete também conhecido como
teste ao pé da vaca ou
ainda como CMT é realizado para identificação dos animais que
apresentam
mastite
subclínica. O produtor
rural pode facilmente
realizar o teste periodicamente nos animais
misturando os primeiros jatos de leite de
cada quarto na cavidade da “raquete” correspondente, juntamente

com um reagente específico. Outra forma
é olhar os resultados
da contagem de células somáticas (CCS),
feito pelo laticínio em
laboratório credenciado, porém este método
leva mais tempo para
chegar ao produtor e é
mais caro que o CMT.

Figura 1. Teste da caneca de fundo preto realizado antes da ordenha. Neste teste é possível visualizar alterações macroscópicas no
leite, como a presença de grumos amarelado, indicando a presença
de mastite

Para o controle de mastite a prevenção continua sendo a melhor alternativa. Para isso a ordenha deve acontecer em local limpo, seco, abrigado, arejado e com boa incidência de sol. As mãos dos ordenhadores, os
tetos dos animais, a sala de ordenha e equipamentos devem estar devidamente higienizados. Para tal, preconiza-se uma rotina no manejo de ordenha com os seguintes passos:
• Lavar os tetos dos animais quando estes estiverem visivelmente sujos;
• Secagem dos tetos com papel toalha;
• Realizar o prédipping – o iodo continua sendo um produto barato e eficiente;
• Secagem dos tetos para evitar resíduos do antisséptico no leite;
• Colocação das teteiras;
• Após a remoção das teteiras o pós dipping – ainda com iodo;
• Pré-enxague, lavagem, secagem e desinfecção dos equipamentos de ordenha.
Respeitar a seguinte ordem durante a ordenha:
• Primeiro animais de primeira lactação;
• Animais de mais de duas lactações que nunca tiveram casos de mastite;
• Animais que foram tratados e não estão com mastite;
• Animais que estão com mastite ou em tratamento.
Outro manejo importante é o correto descarte do leite com resíduos de antibióticos já que os resíduos da
droga podem estar no leite. Este leite nunca deve ser utilizado para alimentar bezerros, nem ser jogado no
chão da sala de ordenha.
Com estas práticas baratas e simples, é possível obter um leite de melhor qualidade, em maior volume e
ainda reduzir o número de casos de mastite bovina, diminuindo os gastos com medicamentos, mão de obra,
e volume de leite descartado, ganhando assim, maior valor por litro produzido.

1 Acadêmica do curso de Zootecnia. UDESC/CEO. Chapecó/SC
2 Médica Veterinária, Professora Adjunta do Departamento De Zootecnia, UDESC/CEO. E-mail: borrucia@ hotmail.com
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X ConectaZOO – Palestra
“Bem-Estar Animal na Produção de Perus”

o dia 14 de
agosto aconteceu a décima edição do evento
ConectaZOO.Neste
evento foi realizada
palestra sobre bem-estar animal, intitulada
¨Protocolos
de avaliação do bem-estar em perus¨ ministrada por Tatiane
Terumi Negrão Watanabe (Figura 1).
Apalestrante participa do projeto europeu AWIN - Animal
WelfareIndicators
(Indicadores de Bem-Estar Animal). O
objetivo do trabalho
realizado do projeto
AWIN, é determinar
parâmetros
confiáveis para medir o

bem-estar em perus
pela observação desses animais, sua viabilidade e aplicação
prática em sistemas
comerciais.
O assunto debatido
na palestra abordou
as principais preocupações de bem-estar na produção
de perus, relacionados com indicadores
comportamentais e
fisiológicos de dor e
desconfortodos mesmos. Também foi debatido sobre o quanto algumas lesões
podem ser dolorosas
e até impedir que
o animal expresse
seu comportamentonormal. Isso ocorre
muitas vezes devi-

Logomarca do evento

doa qualidade do ar
dentro dos galpões,
qualidade da cama,
canibalismo entre os
animais, entre outros fatores que podem ser importantes para o bem-estar
desses animais.
O evento foi organizado pelo grupo
ConectaZOO,
PET

Zootecnia,
juntamente com professores da Universidade
do Estado de Santa
Catarina
(UDESC).
Eventos ConectaZOO
podem ser programados e solicitados
através do site www.
conectazoo.udesc.br
ou e-mail: conectazoo.ceo@udesc.br
Figura 1. Palestrante Tatiane Terumi Negrão Watanabe

Fonte: Coordenador do ConectaZOO Prof. Dr. Diego de Córdova Cucco. (E-mail: diego.cucco@udesc.br)

USAR O CARRO PARA PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.
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Aula Inaugural do 2º Semestre de 2014 do curso de Zootecnia - Udesc

“O Profissional Zootecnista no Papel de Extensionista Rural”

A

conteceu neste
mês de Agosto (05) no município de Chapecó, a
Aula Inaugural do 2º
semestre de 2014 do
Curso de Zootecnia da
UDESC com o tema “O
Profissional Zootecnista no Papel de Extensionista Rural”.
O evento foi organizado pelo Centro Acadêmico de Zootecnia
“Cristian Pies Giombelli”, com o apoio do
Departamento de Zootecnia da UDESC.
Segundo
Laura
Giombelli - Presidente
do Centro Acadêmico
de Zootecnia “o evento
foi organizado especialmente para desejar as
boas vindas aos calouros do semestre 2014/2
e para que todos possam aproveitar ao máximo os benefícios que
a nossa Universidade
tem para oferecer aos
seus acadêmicos”. “O
tema deste evento tem
como objetivo discutir
e desmitificar as competências e áreas de
atuação de um profissional da Zootecnia, e
apresentar como a profissão vem despontando no mercado de trabalho nos últimos anos
e quais as perspectivas
para o futuro”, completa Laura (Figura 1).
A “Aula Inaugural”
iniciou com a apresentação da recém criada
Zootec Jr. (Empresa
júnior de zootecnia do
CEO/UDESC),
apresentada pelo acadêmi-

co Alain Samuel Eckert,
que ao final concluiu
“a região de Chapecó
apresenta grande demanda por serviços
zootécnicos, são grandes as perspectivas de
sucesso dessa iniciativa, ressalvo a importância das atividades
de extensão rural ainda
durante a graduação e
a interação entre a universidade e a comunidade”.
Na seqüencia, os Zootecnistas e ex acadêmicos da Udesc Anderson
Elias Bianchié e Gustavo Krahlpossui proferiram suas palestras
sendo que suas sínteses na íntegra serão
publicadas na próxima
edição.
Anderson destacou
que o mercado de trabalho quer contratar
profissionais com experiência, completos,
que tenham várias habilidades para realizar
diversas funções na
empresa e ressaltou “os
estudantes
precisam
realizar estágios para
que mesmo na graduação, consigam obter
experiência nas atividades” e completou
“cada profissional deve
conhecer seu perfil e
buscar trabalhar na
área que mais se sente
confortável”
Gustavo enfatizou a
possibilidade da atuação do Zootecnista
na ATER – Assistência
Técnica e Extensão Rural através de políticas
públicas, e citou como
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Figura 1. Academica Laura Giombelli, Presidente do Centro Acadêmico do curso de Zootecnia “Cristian Pies Giombelli” e Julcemar Dias
Kessler, Coordenador do curso de Zootecnia e no ato também representando a Prof. Renata Mendonça, Diretora do Centro de Educação
Superior do Oeste – CEO.

exemplo o caso do MDA
– Ministério do Desenvolvimento Agrário que
prevê a contratação
de Zootecnistas para
trabalhar em áreas de
Assentamento da Reforma Agrária. Gustavo
destacou “o profissional deve estar preparado para trabalhar com
inúmeras atividades,
para identificar e solucionar problemas, capazes de atuar em diferentes contextos da sua
profissão, promovendo
o desenvolvimento, o
bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos
e comunidades; e compreender a necessidade
do contínuo aprimoramento”
Finalizando, formou-se uma “mesa redonda” para promover o
debate com o público
presente (Figura 2). A
mesa foi composta pe-

los palestrantes, pela
Zootecnista e também
ex-acadêmica do curso
de Zootencia da Udesc
Cátia Joana Tortelli
e foi coordenada pelo
professor Carlos Eduardo Oltramari.
A Mesa Redonda foi
conduzida como um
debate prático e interativo sobre a Extensão
Rural e as experiências
vividas pelos componentes da mesa e da
plenária. Além disso,
buscou-se sanar possíveis dúvidas relativas
ao futuro profissional,
seja ele desenvolvido
na iniciativa privada,
pública ou acadêmica
(mestrado/doutorado/
docência). Após duas
horas de debate e várias experiências relatadas, concluiu-se que
cada extensionista tem
sua própria forma de
desenvolver o trabalho

Figura 2. Público participante composto pelos acadêmicos da 1ª fase
do curso de Zootecnia (calouros), demais acadêmicos, professores e
convidados.

junto aos agricultores
que por sua vez também
tem seu próprio estilo e
modo de trabalho com
diferenças marcantes
entre as mais de 60 mil
propriedades da região
oeste catarinense. Apesar de todos esses fatores deixarem a extensão rural ainda mais
desafiadora, um ponto
é fundamental: os extensionistas, munidos
de diferentes métodos e
estratégias de trabalho

devem ter a capacidade
de contribuir na elaboração de propostas de
trabalho com soluções
“verdadeiras” aos problemas apresentados
nas propriedades ou
comunidades
rurais;
ou seja, que realmente
sejam relevantes para
a melhoria da lucratividade dos sistemas de
produção, da qualidade
de vida dos agricultores
e com respeito aos recursos naturais.

Expediente

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Educação Superior do Oeste – CEO
Endereço para contato: Rua Benjamin Constant, 84 E,
Centro. CEP.:89.802-200
Organização: Prof.º: Paulo Ricardo Ficagna
prficagna@hotmail.com
Telefone: (49) 3311-9300
Jornalista responsável: Juliana Stela Schneider REG.
SC 01955JP
Impressão Jornal Sul Brasil
As matérias são de responsabilidade dos autores

1 Professor do Curso de Zootencia/Udesc e Diretor Técnico da Top Veterinária;
2 Professor do Curso de Zootencia/Udesc e Coordenador do Sul Brasil Rural;
3 Acadêmica do Curso de Zootecnia/Udesc

TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.
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Tempo

Receita

Indicadores

RECEITAS NUTRACÊUTICAS
Temperatura baixa pela manhã, com
geada em SC
Quarta-feira (27/08): Tempo seco, com sol entre
poucas nuvens em SC no decorrer de todo o dia,
devido à atuação de uma massa de ar frio e seco.
Temperatura amena no período da tarde e baixa à
noite. Vento fraco de sudoeste a sudeste.
Quinta e sexta-feira (28 e 29/08): Início do dia
com temperatura baixa, nevoeiro isolado e formação de geada nas áreas altas do Oeste, Meio Oeste,
Planalto Sul e Planalto Norte. No decorrer do dia,
tempo seco com sol entre algumas nuvens e temperatura em pequena elevação. Ventos de sul a
sudeste, passando a nordeste na sexta-feira, com
intensidade fraca a moderada.
Sábado (30/08): Nevoeiros ao amanhecer com sol
entre poucas nuvens em todas as regiões no decorrer do dia. Temperatura em gradativa elevação.
Vento de nordeste fraco a moderado com rajadas.
Domingo (31/08): Condição de chuva já pelo início
do dia no Oeste de SC, se estendendo às demais
regiões do Meio Oeste, Planalto e Litoral no decorrer
da tarde e da noite. A chuva vem acompanhada de
trovoadas e descargas elétricas. Vento de nordeste
fraco a moderado com rajadas.

TENDÊNCIA de 01 a 11 de setembro de
2014
Entre os dias 01 e 03 de setembro, e 04 e 06,
há condições de chuva e temporal isolado, devido à formação de áreas de instabilidade. No
dia 08 há nova condição de chuva devido à
passagem de uma frente fria. No restante do
período a previsão é de tempo mais seco com
sol entre nuvens em SC. Não há previsão de
frio intenso nestes próximos dias.

El Niño em desenvolvimento no Oceano Pacífico Equatorial

Na última semana de junho, assim como no restante desse mês e em maio, a TSM (Temperatura
da Superfície do Mar) no Oceano Pacífico Equatorial, região de monitoramento do El Niño, ficou
acima da média climatológica. Esse aquecimento
em torno de 0,5ºC a 1,5ºC, em destaque na Figura
1, indica evolução para a fase quente do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) no decorrer dos
próximos meses, ainda durante o inverno de 2014.
Entretanto, esse aquecimento deve causar alterações mais significativas nas condições de tempo e
clima em SC durante a primavera
Anomalia da TSM no Oceano Atlântico e Pacífico, entre 22 a
28/06/2014.

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br

1 -. Bolo de Banana com Casca
Ingredientes da massa:
5 bananas
2 xicara (chá) de farinha de rosca
3 ovos
½ xicara (chá) de óleo
2 xicara (chá) de açúcar
½ xicara (chá) de sementes de girassol
1 colher (chá) de canela em pó
1 colher (sopa) de sementes de tanchagem
1
colher
(sopa)
de
sementes
de
onagra(opcional)
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
Modo de Preparar:
Bater no liquidificador duas bananas sem
casca e três com casca, os ovos, o óleo, depois
acrescente o açúcar e bata mais um pouco.
Colocar numa tigela, misturar a farinha de
rosca, a canela, as sementes e o fermento.
Despejar a massa em forma untada e polvilhada com farinha de rosca.
Assar em forno quente (200º) por 20 a 30
minutos
Fonte: Centro de Treinamento da Epagri de
Itajaí

Agenda
28/08 - Curso de Culinária Indígena
Chef Rafael Fernandes
Horário: 19h00
Local: Gran Cozinha do Celeiro Superitalia
Inscrições: 1 kg de alimentos não perecível + aquisição de
um vale compras de R$ 10,00
Vagas limitadas
Idade mínima: 16 anos
Os alimentos não perecível serão doados à Associação Voluntária do Hospital Regional do Oeste
Informações: 3361 2600
29/08 - Lançamento do livro - Levado pela Arte e a
Aventura
do escritor Torres Pereira
Local: Hall de entrada da Câmara de Vereadores
End.: Rua Marechal Borman, 320
Horário: 20h00
31/08 - Show de André Marques Sexteto
O projeto do Sesc Santa Catarina “Rede Sesc de Teatros”
recebe um dos principais pianistas do Brasil, André Marques e seu sexteto para apresentação gratuita no teatro da
unidade em Chapecó (31/08).
Horário: 18:00 hs
Local: Teatro Sesc – Chapecó Rua Brasília, 475-D
Informações: 49 3319.9100
Apresentações gratuitas
09 a 12/09 - Mercoagro 2014
Feira Internacional de Negócios, Processamento e Industrialização da Carne
A feira traz o que há de mais moderno e inovador em tecnologia para equipamentos e processos voltados ao mercado
da carne, numa oportunidade sem igual para o setor.
Local: Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves –
Efapi
Contato: (49) 3323 4100

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

3,87 kg
3,54 kg

Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.

1,86 kg
125,00 ar
120,00 ar
126,00 ar
90,00 sc
31,00 sc
21,50 sc
57,00 sc
1,09 lt

Adubos NPK (9:20:15+micro)1
(8:20:20)1
(9:33:12)1

74,70 sc
55,20 sc
61,00 sc

Fertilizante orgânico2
Farelado - saca 40 kg2
Granulado - saca 40 kg2
Granulado - granel2
Queijo colonial3
Salame colonial3
Torresmo3
Linguicinha
Cortes de carne suína3
Frango colonial3
Pão Caseiro3 (600 gr)
Cenoura agroecológica3
Ovos
Ovos de codorna 3
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (130 gr)
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja3 (copo 300 ml)
Suco natural de uva3 (300 ml)
Caldo de cana3 (copo 300 ml)
Banana prata do rio Uruguai3
Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
13,00 kg
13,00 – 17,00 kg
16,00 – 19,00 kg
11,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,50 uni
2,00 maço
3,75 dz
3,50 dz
22,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
10,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,50 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,50 kg
12,50 sc
8,00 sc
116,00 tn

Dólar comercial

Compra: 2,2585
Venda: 2,2591

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

724,00
835,00 – 957,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 28/08/2014
* Chapecó
1
Cooperativa Alfa/Chapecó
2
Ferticel/Coronel Freitas.
3
Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
4
Frigorífico Palmeira Ltda/Palmeira
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações.

COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.
www.maxicreditosc.com.br

Sul brasil

www.jornalsulbrasil.com.br

MaxiCrédito

19 Anos

