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NESP - NOVO
ENTREPOSTO
DE SÃO PAULO:
UM PROJETO
PARA TODOS!

C

riado
por
permissionários
do ETSP, o NESP
é uma iniciativa
privada que visa
oferecer melhor infraestrutura
para os comerciantes, e por um
custo total inferior ao pago como
permissionários.
A equipe técnica responsável pela
concepção do NESP é composta
por permissionários, arquitetos
renomados e profissionais de
diversas áreas.
É um projeto para TODOS
os
permissionários
de
hortifrutigranjeiros do ETSP, e
visa sanar as dificuldades e atender
às necessidades dos profissionais do
setor, acessível a pequenas, médias e
grandes empresas.

Imagem: vista interna do pavilhão

NOVO ENTREPOSTO DE SÃO PAULO:
O FUTURO DO ABASTECIMENTO
O NESP não é apenas um
projeto arquitetônico. Ele vai
revolucionar o abastecimento
atual de São Paulo, pois abrigará
novas
tecnologias
capazes
de auxiliar na conservação e
distribuição organizada das
mercadorias.

Contará com o sistema
logístico interno integrado, onde
operadores logísticos recebem as
ordens de serviço para separação
dos produtos, informando qual
produto, onde retirar e em que
doca posicionar para retirada
pelo cliente. Esse processo agiliza

o carregamento, além de manter
a qualidade dos produtos, pois
há menos manuseio.
Além do sistema tradicional
de comercialização, haverá uma
plataforma digital e aplicativos.
Também haverá um sistema
de pregão eletrônico exclusivo

para compras de órgãos públicos,
com o objetivo de oferecer
produtos de qualidade e com
preços baixos ao Governo.
O NESP traz inovações e
uma infraestrutura completa,
que garante a otimização dos
processos com maior eficiência.

Imagem: Os pavilhões do NESP terão corredores internos com largura adequada para movimentação de pessoas e produtos, os boxes com mezaninos e subsolo, em alguns pavilhões haverá estacionamento no piso superior.

nesp
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LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Localizado no Km 28,5 da
Rodovia
dos
Bandeirantes,
um local estratégico, de fácil
escoamento de produtos, o Novo
Entreposto de São Paulo está
próximo das principais rodovias

do Estado e da Marginal, fora da
área de rodízio.
As instalações irão melhorar
as condições de trabalho dos
produtores e comerciantes que
atuarão no local, com logística

interna planejada, agilizando
o recebimento e escoamento
dos produtos, trazendo assim
redução do custo operacional.
Supermercadistas, feirantes
e pequenos e médios varejistas

de alimentos também serão
beneficiados, pois além do
fácil acesso, passarão a contar
com uma infraestrutura de
abastecimento de mercadorias
eficiente.

UM SONHO
POSSÍVEL PARA
TODOS: VEJA OS
BENEFÍCIOS
Além da infraestrutura moderna
e planejada, o NESP traz inúmeros benefícios aos atuais permissionários do ETSP, como:

Imagem: visão aérea do complexo geral

O NESP É MAIS PREPARADO!
ETAPAS AVANÇADAS:
Atualmente, o NESP já está com
etapas avançadas para o início de
sua construção.
O Projeto de Intervenção Urbana
foi aprovado por decreto municipal

e o Masterplan foi aprovado junto a
Prefeitura de São Paulo.
Questões importantes como
energia, captação de água e
tratamento de esgoto já estão

solucionados.
O licenciamento ambiental está
sendo finalizado, para dar início às
obras, que devem começar logo após
o licenciamento.

tDireito ao ponto comercial
sem custo.
tPossibilidade de transferência
tParticipar das decisões.
tSegurança de ter seu local de
trabalho sem se preocupar com
licitações.
tTotal transparência da gestão.
tRedução do custo operacional.
tAgilidade na carga, descarga e
movimentação de mercadorias.
tLocal adequado e climatizado,
preservando a qualidade dos
produtos.
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INVERNO FAVORECE ALGUNS
CULTIVOS DE PRODUTOS FLVS
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õƨ

o cultivo de verão mais complexo uma
vez que temos inúmeros fatores que influenciam a cultura, como temperatura,
fotoperíodo, chuvas, problemas fitossanitários entre outros que interferem na
produção.
Por isso, a escolha e utilização de
variedades adaptadas a estas condições,
é de extrema importância para os produtores obterem êxito com o cultivo de
verão.

IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO
COM SEMENTES HÍBRIDAS
De acordo com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
associada do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), tudo
começa com a criação das sementes dos
híbridos.
Para essa produção, são necessários

alguns procedimentos como a inspeção
de campo para a plantação e a eliminação de frutos que não são provenientes
do cruzamento, chamado de “roguing”.
Depois dessa etapa é feita a plantação
e, enfim, aguardar o tempo de colheita
para a extração de sementes.

ñɁʁǜƬ

ʹʕ ƙ̋̋

ȧƬȭʊŘǔʊɡɁʁŽƬȭƬǞƋǔřʁǔɁ

inverno
começou,
oficialmente, no hemisfério sul, no dia
21 de junho e vai até
22 de setembro, e
este período favorece o cultivo de alguns
produtos de FLVs – frutas, legumes e
verduras.
Segundo o engenheiro agrônomo Samuel Sant’Ana, no Brasil podemos dividir os cultivos em verão e inverno, sendo

Ǯȳƙ̋̋

ATEMOIA,
PRODUTO MODIFICADO

ȧƬȭʊŘǔʊɡɁʁŽƬȭƬǞƋǔřʁǔɁ

ñh

ȭƞǔ˸ǔƞˁŘǚ
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ɍɍ  ʹʹǮǣȊʯ̋ɍ̋

õƨ
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ȧƬȭʊŘǔʊɡɁʁŽƬȭƬǞƋǔřʁǔɁ

ĶŘǷȭƬʁɁȭƏŘǚ˸Ƭʊū³ˁƋǔŘȭŘɁȭƏŘǚ˸Ƭʊ
,ɁȭʊˁǚǜɁʁƬʊ
ZDJQHUJRQFDOYHVFRQVXOWRU#KRWPDLOFRP
ɍɍǮɍʕʹȊǣɍɍǣ

ɍɍȳƶʹʕȳȊ̋ɍǣȴ

ɍɍȳǮʕǮʕȊɍʯǣƶ

ɍɍȳʕʯʕȴȊȴǣǮ̋

É o caso da atemoia, sendo que ela foi
criada a partir do cruzamento da pinha
com a cherimoia. Geralmente, ela é confundida com a fruta do conde. Seus benefícios incluem à presença do potássio, um
mineral responsável por atuar no controle
da pressão arterial e por beneficiar a saúde
muscular.
A atemoia é um dos produtos comer-

cializados na Ceagesp. De acordo com o
balanço realizado, no ano passado, a fruta
teve a movimentação de mais de 3 mil toneladas. Isso a colocou entre as 30 frutas
mais vendidas no Entreposto paulistano.
Segundo a tabela de sazonalidade a partir
do mês de abril até agosto é o melhor período para a comercialização, já que o produto se encontra em grande quantidade.

agro
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ENTENDA A IMPORTÂNCIA DE
SABER A SAZONALIDADE DOS
PRODUTOS

ALHO CHINÊS VS NACIONAL
O Brasil importa, praticamente, alho
de dois países: Argentina e China. Sendo que este último, o governo federal
estuda retirar a taxa de importação.
A China é um dos países que mais
exportam produtos para a Ceagesp.
De acordo com o balanço realizado
pela Companhia de abastecimento, em
2018, foram comercializadas mais de 4
mil toneladas. Isso a coloca na sétima
posição do Ranking de Origens por Países. O produto que chega ao ETSP é

o alho branco, sendo que o país chinês
representa cerca de 85%. A boa notícia
é que de janeiro a dezembro do ano passado, o preço do alho chinês teve uma
queda de mais de 77%.
Segundo a tabela de sazonalidade, o
mês de julho começa uma forte comercialização do alho nacional e permanece
até novembro. Diferente do que acontece com o produto chinês, que neste mês
tem uma oferta fraca e se mantém assim
até dezembro.

A sazonalidade é muito importante para saber o melhor período de comercialização para aquele determinado
produto. Infelizmente, algumas culturas
não produzem o ano todo e por essa razão, podem ficar em falta em determinada ocasião em diversos estabelecimentos.
Entendendo bem a sazonalidade,
fica mais fácil tanto para o comprador
se planejar, quanto o vendedor para estipular um preço adequado para aquele
momento.
O Entreposto disponibiliza, por
exemplo, de uma tabela contendo todos
os alimentos hortifrutigranjeiros, além
de flores e pescado com a análise de cada
mês se a produção se encontra forte, média ou fraca, sendo representada pelas
cores verde, amarela e vermelha.
“A sazonalidade das frutas e hortaliças é calculada a partir dos dados históricos de volume de entrada por origem

e preços levantados pela SEDES, tendo
como base as informações das notas fiscais de remessa do produto ao atacadista
estabelecido na CEAGESP paulistana e
a Cotação de Preços da CEAGESP” é o
que explica Fabiane Mendes, Engenheira de Alimentos do Centro de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento da
Ceagesp.
A questão é que como a natureza é
imprevisível, a variação climática afeta
diretamente no cultivo das hortaliças e
isso ocasiona em uma variação de preço
em um estágio que ela estaria em conta.
Para a nutricionista Nathália
D’Abruzzo além do custo reduzido, trabalhar com a sazonalidade permite instigar o chef ao seu lado mais criativo,
fugindo da obviedade, inclusive, para
preparar pratos inovadores. Ao frequentador, pode fomentar curiosidade por
aguardar uma mudança no cardápio
com hortifrúti saboroso.

BRÓCOLIS É O PRODUTO EM
ALTA DO MÊS NA CEAGESP

BETERRABA FICA COM A
DEMANDA FRACA NO ETSP

Segundo a tabela de sazonalidade, no
mês de julho, o brócolis se encontra em
alta na Ceagesp. As vendas começam a ficar mais forte a partir do segundo semestre
e permanece assim até o fim do ano.
No Entreposto paulista, a verdura é
a quarta colocada dos produtos mais comercializados no setor. De acordo com a
Companhia, em 2017, foram mais de 15
mil toneladas vendidas.
De acordo com dados da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO/ONU), Atualmente, o
consumo médio per capita de brócolis no

A partir do mês de junho a produção de beterraba começa a ficar fraca, de
acordo com a tabela de sazonalidade da
CEAGESP. Sendo que de janeiro a março foi o ápice e abril e maio começou a
ficar fraco. Ela volta a ter uma produção
boa, no mês de outubro.
A hortaliça, ela é mais adaptada ao
clima ameno com temperatura média
de 15 °C a 18°C. Por isso, os principais
Estados produtores ficam na região Sul
e Sudeste do país, como Paraná que concentra a maior produção (20,0%), São
Paulo (17,0%), Minas Gerais (15,5%),
Rio Grande do Sul (15,0%).

Brasil é de apenas 1,04 quilos por pessoa
ao ano, atrás do Equador, onde a população consome anualmente 1,19 quilos por
pessoa. Na liderança do consumo mundial
estão os italianos, que consomem 7,24
quilos por pessoa ao ano.
O consumo de brócolis na América do
Sul vem crescendo, ano a ano, e o Brasil
ainda é o maior produtor, com 48% do
total e 290 mil toneladas por ano (R$ 1,2
bilhão anuais).
O Sul é a principal região produtora, tendo o estado de Rio Grande do Sul
como o maior produtor.

De acordo com o IAC – Instituto Agronômico de Campinas, quando
cultivada sob temperatura e pluviosidade elevadas pode ocorrer má coloração interna, com formação de anéis de
coloração mais clara, além de reduzir a
concentração de pigmentos nas raízes,
sobretudo de betacianina (coloração vermelha).
A leguminosa é uma das 50 mais comercializada no cenário geral, do entreposto paulista. Ocupando-se a trigésima
primeira posição, com uma movimentação de aproximadamente 23 mil toneladas de janeiro a dezembro de 2018.
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RASTREABILIDADE
DOS ALIMENTOS:

SOLUÇÃO OU COMPLICAÇÃO
PARA O PRODUTOR RURAL?
GUILHERME ARAUJO

O

alimento que sai do
campo e chega até
a mesa do consumidor passa por um
longo processo. Isso
envolve, desde a produção, o armazenamento, o transporte, a distribuição
e a comercialização. A rastreabilidade,
entretanto, é um meio que permite que
o comprador saiba com, exatidão, tudo
o que aconteceu com aquele específico
produto. Seja sobre a quantidade aplicada de defensivos agrícolas, por exemplo, local da produção, quanto tempo
ficou armazenado, entre outras informações mais detalhadas.
De acordo com as informações do
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa identificação pode ser realizada por diversas maneiras, por meio de etiquetas impressas
com caracteres alfanuméricos, código
de barras, QR Code, ou qualquer outro
sistema que permita identificar os produtos vegetais frescos de forma única e
inequívoca.
O sistema foi instituído, recentemente, no ano passado, em 8 de fevereiro, a partir da publicação no Diário
Oficial da União do MAPA e da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde). A expectativa é que até fevereiro de 2020,
todos os produtos frescos destinados

ao consumo humano fiquem aptos a
serem rastreados ao longo de toda a cadeia produtiva. Na Europa, por exemplo, mais de 90% das frutas, legumes
e verduras são produzidos neste sistema
integrado.
O Código de Defesa do Consumidor
determina que as informações básicas
sobre diferentes produtos devem estar
disponibilizadas de forma clara e objetiva para que o cliente tenha o direito de
escolher se deseja ou não a aquisição e o
consumo de determinado item.
Com isso, a rastreabilidade de alimentos se torna uma alternativa eficiente para auxiliar no acompanhamento das não conformidades, da redução
de custos, do investimento em produtos
com baixa rotatividade e das informações sobre a movimentação de alimentos que saem para a entrega.
Na primeira fase de implementação
da rastreabilidade, iniciada em 8 de
agosto de 2018, primeiramente aplicada ao grupo de citros, maçã, uva, batata, alface, repolho, tomate e pepino.
Já este ano, a partir do dia 3 de fevereiro, as regras para o segundo grupo
de alimentos, produtos como melão,
morango, coco, goiaba, caqui, mamão,
banana, manga, cenoura, batata doce,
beterraba, cebola, alho, couve, agrião,
almeirão, brócolis, chicória, couve-flor,
pimentão, abóbora e abobrinha terão

A RASTREABILIDADE DE ALIMENTOS AJUDA AO CONSUMIDOR NA
que estar de acordo com o que prevê a
normativa.
Finalmente, a partir de fevereiro de
2020: abacate, abacaxi, kiwi, maracujá, melancia, acerola, amora, ameixa, carambola,
figo, framboesa, pêssego, pitanga, pera,
gengibre, mandioca,
rabanete,
batata,
couve-chinesa, espinafre, rúcula, alho
porro,
cebolinha,
manjericão, erva-doce, alecrim, manjerona,
salvia, hortelã, orégano,
mostarda, repolho, couve,
aipo, aspargos, berinjela, chuchu, pimenta.
Vale ressaltar que a rotulagem está

diretamente ligada à rastreabilidade,
sendo a forma de identificação do produtor, que confere transparência na comercialização e na segurança
alimentar. Já o rótulo é a
identificação do produto e deve ser afixado na embalagem
de forma visível.
Enquanto,
a
etiqueta pode ser
substituída por carimbo,
utilizando
tinta à prova d’água
ou outra forma que
ofereça as informações
necessárias, de forma que
não seja apagada ou borrada antes da
venda do produto ao consumidor final.
“A rastreabilidade dos produtos

especial
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hortifrutigranjeiros é uma ferramenta
importante para o consumidor e para
os órgãos de fiscalização e controle,
visto que fornece informações sobre a
propriedade de origem do produto. É
fundamental que produtores e comerciantes se empenhem no cumprimento
dessas regras”, ressalta o secretário municipal de Agricultura e Interior de Espírito Santo, Robertson Valladão.
“É importante o produtor compreender que, para rastrear, precisa se organizar. Ao se organizar, tem melhor e
mais controle sobre os seus processos.
Consequentemente, aumenta sua eficiência, gerando impacto positivo no retorno financeiro da atividade”, afirma
Giampaolo Buso, Diretor da PariPassu.

Centrais de abastecimento

HORA DA COMPRA A SABER A ORIGEM DE CADA PRODUTO
GRUPOS

EM OPERAÇÃO

EM VIGOR A PARTIR
DE AGO/2019

EM VIGOR A PARTIR DE AGO/2020

FRUTAS

CITRUS, MAÇÃ
E UVA

MELÃO, MORANGO,
COCO, GOIABA,
CAQUI, MAMÃO,
BANANA E MANGA

ABACAYE, ABACAXI, ANONÁCEAS,
CACAU, CUPUAÇU, KIWI, MARACUJÁ, MELANCIA, ROMÃ, AÇAÍ,
ACEROLA, AMORA, AMEIXA, CAJU,
CARAMBOLA, FIGO, FRAMBOESA,
MAMELO, NECTARINA, NÊSPERA,
PÊSSEGO, PITANGAE PERA

RAÍZES,
TUBÉRCULOS E
BULBOS

BATATA

CENOURA, BATATADOCE, BETERRABA,
CEBOLA E ALHO

CARÁ, GENGIBRE, INHAME, MANDIOCA, MANDIOQUINHA, SALSA,
NABO, RABANETE, BATATA

HORTALIÇAS
FOLHOSAS E
ERVAS AROMATIZADAS
FRESCAS

ALFACE E
REPOLHO

COUVE, AGRIÃO, ALMEIRÃO, BRÓCOLIS,
CHICÓRIA, COUVEFLOR

COUVE CHINESA, COUVE-DEBRUXELAS, ESPINAFRE, RÚCULA, ALHO PORÓ, CEBOLINHA,
COENTRO, MANJERICÃO, SALSA,
ERVA-DOCE, ALECRIM, ESTRAGÃO,
MANJERONA, HORTELÃ, ORÉGANO, MOSTARDA, ACELGA, ALPO,
ASPARGOS

HORTALIÇAS
NÃO FOLHOSAS

TOMATE E
PEPINO

PIMENTÃO, ABÓBORA E ABOBRINHA

BERINJELA, CHUCHU, JILÓ,
MAXIXE, PIMENTA, QUIABO

Fonte: MAPA

Do Entreposto ao consumidor, a fiscalização será feita pelos Serviços de Vigilância Sanitária Estadual e Municipal
no âmbito do PARA (Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos).Diversas empresas da Ceagesp
já estão adequando a nova lei, como é o
caso da Citrícola Lucato, localizada no
pavilhão HFO Box 179.
“Sem sombra de dúvida, está revolucionando o relacionamento comercial
entre nossa empresa e nossos clientes.
Hoje temos a exata informação de onde
nosso produto está, de que forma está
exposto, a quantidade vendida em cada
local, ou seja, um completo comparativo de vendas, com isso podemos melhorar e auxiliar nossos clientes a vender
mais e com melhor qualidade”, relata
Junior Lucato, sócio-proprietário.
Já a empresa Frutas Rocha, por
exemplo, possui fazendas em Registro
e Pariquera-Açu, interior de São Paulo.
A rastreabilidade é feita por duas empresas. “Toda a fruta colhida nas nossa fazendas, ela vai para uma Packing
House, já rastreada, desde quando foi
colhida com data e horário. Ela é processada e na embalagem de papelão ou
plástica já é possível saber de onde veio
a mercadoria”, explica Oswaldo Rocha,
sócio-proprietário da Frutas Rochas.
A Itaueira, produtora brasileira de
melões da marca Rei, é uma das fornecedoras de diversas empresas da Ceagesp.
Sendo que o primeiro sistema implantado por ela foi em 2011. “Fazemos isso,
não só para vender para outros países
ou atender à norma nacional, mas principalmente, para comercializar frutas
de qualidade e com total segurança no
mercado interno”, destaca José Roberto
Prado, diretor comercial.
Na Central de abastecimento do Rio
Grande do Sul (Ceasa – RS), por exemplo, a maior parte dos produtores é de
pequeno porte (com até 10 hectares),
idosos e com pouco acesso à informação e ao computador, o que dificulta
colocar em prática exigências como o

rótulo e o caderno de campo. Os funcionários estão auxiliando os pequenos
produtores a conseguirem se adequar a
nova norma. “Estamos capacitando os
produtores. Mas é necessária certa flexibilização para o produtor ter tempo de
fazer a adaptação e o investimento”, é o
que defende o gerente técnico da Ceasa,
Claiton Colvelo.
Já na Ceasa de Espírito Santo, recentemente, no dia 05 de junho, a rastreabilidade dos alimentos foi discutida no
Fórum de Combate aos Impactos dos
Agrotóxicos e Transgênicos. O coordenador da Comissão de Rastreabilidade
da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), Marcos Magalhães, e o coordenador de Projetos da
Secretaria de Estado de Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca
(Seag), Luciano Fasolo falaram sobre
as ações que a Ceasa/ES e a Seag estão
fazendo para a divulgação e orientação
sobre o tema.
“Fizemos uma reunião para os produtores rurais na Ceasa com a promotora de Justiça e coordenadora do Fesciat,
Sandra Lengruber, também estamos fazendo visitas técnicas a municípios que
mais ofertam hortifrutigranjeiros. Com
o objetivo de orientar ainda mais os
produtores rurais, um técnico do Instituto Capixaba de Pesquisa”, disse Magalhães durante a reunião.
O CQH – Centro de Qualidade,
Pesquisa e Desenvolvimento da Ceagesp encaminhou, em 2018, uma série de perguntas ao MAPA e uma era
exatamente como que a rastreabilidade
poderia não prejudicar os pequenos
produtores. O departamento do Ministério da Agricultura encaminhou uma
resposta, dizendo: “O grande problema é o controle e o registro do sistema
de produção e do fluxo de produtos.
Produtor tem ojeriza [medo] a papel,
a controle – acha que não é trabalho.
O fluxo de entrada e saída de frutas e
hortaliças frescas é muito rápido. Dezenas de produtos de centenas de origens
distribuídos para centenas de compradores, numa manhã”.
A entrevista na íntegra pode ser conferida através do site: www.hortibrasil.
org.br.
De acordo com o Superintendente
da Abras, os supermercados e produtores estão cautelosos, buscando soluções
para implementar a rastreabilidade.
“A notícia da nova norma foi recebida com bastante preocupação porque
o setor é muito pulverizado e envolve
muitos produtores. Mas, essa preocupação trouxe algo muito positivo porque
está colocando todos os setores para
debater e se unir em busca da rastreabilidade. Como, até então, não tinha
nenhuma obrigação legal de rastreabilidade, os produtores precisam se organizar com relação às exigências. Tanto
os produtores quanto os supermercados
vão precisar adotar a rastreabilidade,
a norma obriga a adequação de forma
cronológica”, diz Marcio Milan.
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RASTREABILIDADE COISA DO PASSADO?

O

desenvolvimento
da
agricultura,
registrado 10.000
anos atrás, permitiu
que
deixássemos
de ser nômades, o surgimento das
cidades, a especialização no trabalho, o
comércio, a globalização.

Até então a busca por comida
ocupava todo o nosso tempo.
A humanidade evoluiu. Vivemos
mais, vivemos com mais qualidade,
somos mais tolerantes, sabemos muito
e nos matamos menos. Ainda assim,
a ideia de que a vida era melhor no
passado resiste como uma crendice

cqh
popular.
O
Brasil
melhorou
extraordinariamente desde o final dos
anos 60. Aqui estão alguns dados do
jornalista Eduardo Assis do Jornal
‘O Estado de São Paulo’. A renda per
capita, cresceu mais de 200% em termos
reais de 1967 até 2013, quando se deu
o pico da série histórica. Mesmo depois
da maior recessão de nossa história, a
renda média de 2017 foi 175% mais alta
que a registrada há meio século. Somos
mais ricos. Somos, principalmente,
mais saudáveis. A expectativa de vida
ao nascer em meados dos anos 60 era
de 57 anos, contra 76 anos hoje. A
mortalidade infantil despencou, em
virtude do avanço do saneamento e do
serviço público de saúde, em especial
as campanhas de vacinação. De 115
mortes a cada mil nascimentos na
década de 60, o índice recuou para 13,8
em 2015. A maior taxa de mortalidade
infantil do mundo hoje é a de Angola,
com 88 mortes a cada mil nascimentos,
bem menos que a do Brasil há 50 anos.
Somos também mais instruídos. A taxa
de analfabetismo para pessoas com mais
de 15 anos recuou de 35% para 7,2%
nas últimas cinco décadas. O porcentual
de analfabetos no Brasil dos anos 60 era
semelhante à taxa de analfabetismo de
um país como Ruanda hoje.
O conhecimento pessoal do nosso
fornecedor, de onde vem o alimento
que consumimos, e se podemos confiar
nele, piorou. Hoje a maioria das
crianças urbanas acham que a existência
de alimentos é mágica. Uma grande
diversidade de alimentos está sempre
disponível na gôndola do supermercado.
V. só precisa ter o recurso monetário
para ter acesso a ela.
O desconhecimento da origem do
produto distancia a população urbana
da agricultura. Ninguém respeita o que
não conhece. Ele já fez com que muitos
produtores e comerciantes de frutas e
hortaliças paguem, por exemplo, pela
incorreção na utilização de agrotóxicos
de outros produtores. A maior parte
das análises do Programa de Análise de
Resíduo de Agrotóxico da ANVISA não
consegue identificar o responsável pelo
produto. Todos pagamos pelos erros
cometidos por alguns.
A Instrução Normativa Conjunta 02
da Secretaria de Defesa Agropecuária do
MAPA e da ANVISA, de 7 de fevereiro
de 2018, trata da rastreabilidade
dos produtos vegetais frescos e das
obrigações de cada elo na sua garantia:
produtor, transportador, atacadista,
varejista e serviço de alimentação. Ela
reforça a exigência da rotulagem na
embalagem de comercialização.
A rastreabilidade é o primeiro passo
para a identificação do responsável pelo
produto e das causas da ocorrência
do problema. Ela permite uma rápida
solução e prevenção de ocorrência do

mesmo problema no futuro e a punição
do culpado.
As empresas atacadistas de frutas
e hortaliças, permissionárias da
CEAGESP, já estão sendo intimadas,
pelo Ministério Público Estadual de
Defesa do Consumidor, a demonstrar o
sistema de garantia de rastreabilidade,
adotado por cada uma.
A conformidade à legislação exige:
t
A rotulagem nas caixas de
comercialização, do produtor até o
cliente
t
O registro da origem de cada
lote (dados do fornecedor, produto, lote,
data, volume, localização geográfica)
t
O registro do destino de cada
lote (dados do comprador, produto,
lote, data, volume e localização)
t
O registro da mistura de
diferentes lotes, com uma nova
rotulagem e numeração do lote.
A lei não proíbe a utilização pelo
produtor da caixa com o rótulo do
comprador, desde que o comprador
registre a origem e o destino de cada
lote. A lei não exige e nem proíbe
a adoção de códigos de barra ou de
QRCode, ou a contratação de sistemas
de certificação de rastreabilidade.
O Ministério Público de Defesa do
Consumidor do Estado de São Paulo,
o MAPA – Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e a COVISA
–
Coordenadoria
de
Vigilância
Sanitária do Município de São Paulo
estão empenhados na garantia de
rastreabilidade das frutas e hortaliças
frescas.
A fiscalização dos órgãos de
governo, exigindo e punindo pela falta
de rotulagem e de rastreabilidade, está
só começando.
Alerte o seu fornecedor sobre a
necessidade de rotulagem da caixa
de comercialização. O produto sem
rótulo em trânsito é motivo de multa
do produtor e do transportador. O
produto sem rótulo na sua empresa é
sua responsabilidade.

Maiores informações no CQH da
CEAGESP telefones 11 3643 3825/
3643 3827/ 3643 3890/ 3643 3892
ou pelo email cqh@ceagesp.gov.br ou
na Loja 07 do EDSED II.
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Temos cerca de 700
hectares de abacates
plantados e contamos
com viveiro de mudas,
laboratório, escritório
e uma estrutura de
packing, que nos
habilita a comercializar
com todo o Brasil e
também o exterior

JE ENTREVISTA PAULO KATSUO,
DIRETOR DO GRUPO TSUGE
JE - Qual é a história do Grupo
Tsuge?
Paulo Katsuo - A nossa história
ƋɁȧƬƏɁˁǒřȧŘǔʊƞƬʊƬǔʊƞƭƋŘƞŘʊ
e do outro lado do mundo. Meu
Ř˸Ʉ ǖř ƬʁŘ ɡʁɁƞˁǜɁʁ ʁˁʁŘǚ ɡʁɁǌǔʊsional no Japão, antes de vir ao
Brasil em 1954. Ele vendeu a propriedade que tinha e comprou
terras, inicialmente, no Norte do
ñŘʁŘȭřƖ
ÄʊƋɁǔʊŘʊǌɁʁŘȧȧˁǔǜɁƞǔǌȋƋƬǔʊɡŘʁŘ
ele, minha avó, meu pai e meu tio
ȭɁƋɁȧƬƏɁƖɁˁ˸ƬˁȧŘǷƬŘƞŘƬȧ
1955 e eles perderam praticamenǜƬǜɁƞŘŘɡʁɁƞˁƏŻɁƖ
Mas conseguiram superar os de-

ʊŘǌǔɁʊƋɁȧȧˁǔǜɁǜʁŘŽŘǚǒɁƙɡƬʁʊǔʊtência e sabedoria.
Em 1974, meu pai – Naohito Tsuge
– convenceu meu avô a vir para o
Cerrado de Minas Gerais. No mesmo ano, chegaram à região de São
ɁǜŘʁƞɁƋɁȧˁȧǌˁʊƋŘƙˁȧŘȧŘǚŘƙ
a cara e a coragem para produzir
em três lotes de terra. A ideia era
ɡʁɁƞˁ˘ǔʁƋŘǌƭƬŘʁʁɁ˘Ɩ
Com o tempo, percebemos que o
arroz sentia a altitude e tentamos
soja, também sem sucesso. Assim,
ǌǔƋŘȧɁʊ ƋɁȧ Ɂ ƋŘǌƭ ƞˁʁŘȭǜƬ ȧˁǔǜɁʊ ŘȭɁʊ Řǜƭ ɴˁƬƙ ǒř ƋƬʁƋŘ ƞƬ ʹǣ
ŘȭɁʊƙ ƋɁȧƬƏŘȧɁʊ Ř ȧǔǷʁŘʁ ɡŘʁŘ
Ɂ ŘŽŘƋŘǜƬƖ ɁǖƬ ȭɁʊʊŘ ɡʁɁƞˁƏŻɁ

Ƭ ȭɁʊʊŘ ǔȭǌʁŘƬʊǜʁˁǜˁʁŘ ʊŻɁ ɍ̋̋ɩ
ƞƬƞǔƋŘƞŘʊŘƬʊǜŘǌʁˁǜŘƖ
JE - E qual é a estrutura do Grupo Tsuge na produção de abacate?
Paulo Katsuo -ɁǖƬƙǜƬȧɁʊƋƬʁca de 700 hectares de abacates
plantados e contamos com viveiro
de mudas, laboratório, escritório
e uma estrutura de packing, que
nos habilita a comercializar com
todo o Brasil e também o exterior,
ɡŘʁŘɡŘȋʊƬʊƋɁȧɁɁǚŘȭƞŘƬFʊɡŘnha.
Temos orgulho de haver chegado
a isso e sempre buscamos melhorar. O nosso packing, por exemplo,
ƬȧɡʁƬǷŘǜƭƋȭǔƋŘʊƞƬʊƬǚƬƏŻɁƙɡʁɁcessamento, empacotamento e
ʁƬǌʁǔǷƬʁŘƏŻɁƖ
JE - E a produção anual? Vocês
exportam também?
Paulo Katsuo - Cerca de 6 mil toȭƬǚŘƞŘʊƙ ƞŘʊ ɴˁŘǔʊ Ƭ˾ɡɁʁǜŘȧɁʊ ʹ
mil.

JE - Os clientes brasileiros ou
estrangeiros têm exigências
diferentes?
Paulo Katsuo - Para nós, não.
Garantimos a mesma qualidade
tanto no mercado interno como
no mercado externo. Por isso,
ȭɁʊ ƬʊǌɁʁƏŘȧɁʊ ɡŘʁŘ ƞƬȧɁȭʊǜʁŘʁ
ȭɁʊʊŘʊŽɁŘʊɡʁřǜǔƋŘʊƬɁŽǜǔ˸ƬȧɁʊ
ɴˁŘǜʁɁ ƋƬʁǜǔǌǔƋŘƏɠƬʊ ǔȭǜƬʁȭŘƋǔɁnais das mais respeitadas em todo
o mundo.
É claro que os consumidores poƞƬȧ ǜƬʁ ǷɁʊǜɁʊ ƞǔǌƬʁƬȭǜƬʊƖ ñɁʁ
exemplo, o consumidor europeu
ɡʁƬǌƬʁƬ ɁÄ˸ɁƋŘƞɁƖ ř Ɂ ƋɁȭʊˁȧǔdor brasileiro também tem boa
ŘƋƬǔǜŘƏŻɁ Ř ɁˁǜʁŘʊ ˸ŘʁǔƬƞŘƞƬʊ
como Fortuna, Quintal, Breda e
Margarida, dependendo da época
do ano.
Äɴˁǔ ȭɁ *ʁŘʊǔǚƙ ŘɡƬʊŘʁ ƞƬ ǖř ǒŘver o uso de abacate em receitas
“salgadas”, também mantém-se
Ř ǜʁŘƞǔƏŻɁ ƞƬ ʁƬƋƬǔǜŘʊ ƞɁƋƬʊ ƋɁȧ
Ř ǌʁˁǜŘƖ ÂŘ ˸ƬʁƞŘƞƬƙ Ɂ ŘŽŘƋŘǜƬ ƭ

entrevista

ñõÏ<ĘďÏõFă<ÄăhõĘďÄă<ÄďĘõÀÄ<ÄÀ×Â,ÄFÄďÏõFă<Ïh³ÀFɼ³Ä4Ïăɾƙ³ÄÂ4Ä<Ï
FÀĘÂÏ

ˁȧŘ ǌʁˁǜŘ ɂǜǔȧŘ ɡŘʁŘ ƋƬȭǜƬȭŘʊ
de receitas e extremamente sauƞř˸ƬǚƖ ȭƋǚˁʊǔ˸Ƭƙ ŘǜǚƬǜŘʊ ƞƬ ŘǚǜɁ
desempenho não abrem mão do
abacate em suas dietas.
JE - Você citou certificações.
Por que elas são importantes?
Paulo Katsuo - Além de atestar a
qualidade para os clientes e a sustentabilidade para toda a sociedade, elas também agregam valor
aos produtos e abrem mercados.
Nós iniciamos nossos processos
ƞƬ ƋƬʁǜǔǌǔƋŘƏŻɁ ǖř ǒř ˸řʁǔɁʊ ŘȭɁʊ
ƬǖřɁŽǜǔ˸ƬȧɁʊŘǚɁŽŘǚŘɡɤ*ɁŘʊ
ñʁřǜǔƋŘʊɡŘʁŘɁȧƬʁƋŘƞɁƬˁʁɁɡƬˁɦƙ
Ř õŘǔȭǌɁʁƬʊǜ ÄǚǚǔŘȭƋƬ ɤˁȧŘ ƞŘʊ
ƋƬʁǜǔǌǔƋŘƏɠƬʊ ȧŘǔʊ Ƭ˾ǔǷƬȭǜƬʊ ʊɁŽʁƬ ʊˁʊǜƬȭǜŘŽǔǚǔƞŘƞƬ ŘȧŽǔƬȭǜŘǚɦƙ
Ä,,ñ ɤʁǔʊƋɁʊ ƋʁȋǜǔƋɁʊɦ Ƭ ʁŘʊɡ
ɤŽɁŘʊɡʁřǜǔƋŘʊʊɁƋǔŘǔʊɦƖ
ďŘȧŽƭȧƬʊǜŘȧɁʊŘ˸ŘȭƏŘȭƞɁɡŘʁŘ
ɁŽǜƬʁŘƋƬʁǜǔǌǔƋŘƏŻɁƞɁăǔʊǜƬȧŘ*ƙ
bastante relevante no mercado
Ƭ˾ǜƬʁǔɁʁƙ ɴˁƬ ǜƬȧ ǌɁƋɁ ʊɁƋǔɁŘȧbiental. Acreditamos que em mais

alguns meses poderemos alcanƏřȊǚŘǜŘȧŽƭȧƖ
JE - As certificações são as únicas maneiras de agregar valor
as frutas in natura?
Paulo Katsuo - Também trabalhamos com uma grande novidaƞƬ ɡŘʁŘ ȭɂʊ ɴˁƬ ǚŘȭƏŘʁƬȧɁʊ Ƭȧ
poucos dias. Desde o ano passaƞɁƙ ǌƬƋǒŘȧɁʊ ŘƋɁʁƞɁ ƋɁȧ Ř Àăñ
ɤÀŘˁʁȋƋǔɁ ƞƬ ăɁˁʊŘ ñʁɁƞˁƏɠƬʊɦ Ƭ
somos o abacate da Turma da MôȭǔƋŘƖÏʊɡʁɁƞˁǜɁʊǖřƋɁȧƬƏŘʁŘȧŘ
chegar nas melhores redes de suɡƬʁȧƬʁƋŘƞɁʊƞɁɡŘȋʊƙǔȭǔƋǔŘǚȧƬȭǜƬ
no Estado de São Paulo.
Assim, visamos agregar valor porque, além da qualidade selecionaƞŘ ƞŘʊ ǌʁˁǜŘʊƙ ǜŘȧŽƭȧ ɡʁƬɡŘʁŘmos toda uma identidade visual
Ƭ ƞƬ ƋɁȧˁȭǔƋŘƏŻɁ ɡŘʁŘ ǌɁȧƬȭǜŘʁ
ɁƋɁȭʊˁȧɁƞƬǌʁˁǜŘʊɡƬǚɁɡ˂ŽǚǔƋɁ
ǔȭǌŘȭǜǔǚƖ
Assim, queremos ajudar pais,
ȧŻƬʊƙ Ř˸ɂʊ Ƭ ʁƬʊɡɁȭʊř˸Ƭǔʊ Ř Ƭʊtimular os pequenos a consumir
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ȧŘǔʊ ǌʁˁǜŘʊƖ ÂɁʊʊŘ ǌʁŘʊƬ ɡŘʁŘ Ɂ
produto é “Abacate da Turma da
ÀɄȭǔƋŘƕ ĘȧŘ ƞƬǚȋƋǔŘ ʊŘˁƞř˸ƬǚɾƖ
ÄƋʁƬƞǔǜŘȧɁʊɴˁƬǔʊʊɁʊƬʁřɡɁʊǔǜǔ˸ɁɡŘʁŘŘʊŘ˂ƞƬƬǜŘȧŽƭȧɡŘʁŘɁʊ
ǒřŽǔǜɁʊŘǚǔȧƬȭǜŘʁƬʊƞŘʊƋʁǔŘȭƏŘʊƖ
JE - E quais são as propriedades
do abacate?
Paulo Katsuo - O Grupo Tsuge
produz cinco variedades de abaƋŘǜƬƕ Řʊʊ ɤÄ˸ɁƋŘƞɁɦƙ hɁʁǜˁȭŘƙ
Quintal, Breda e Margarida. O
Ä˸ɁƋŘƞɁƙ ǔȭǷʁƬƞǔƬȭǜƬ ƞŘ ǌŘȧɁʊŘ
receita mexicana - o guacamole, é
menor e tem a casca mais escura
ɴˁŘȭƞɁƬʊǜřȧŘƞˁʁɁƖ
Os abacates também têm aminořƋǔƞɁʊƬȧʊˁŘƋɁȧɡɁʊǔƏŻɁɴˁƬɁʊ
tornam um poderoso antioxidante. Portanto, sua ingestão regular
ŘǖˁƞŘ Ř ɡʁƬ˸Ƭȭǔʁ ƞɁƬȭƏŘʊ ƋɁȧɁ
câncer e problemas cardiovasculares.
Além disso, é um alimento nutriǜǔ˸Ɂ ɤɍɍ ˸ǔǜŘȧǔȭŘʊ Ƭ ɍǮ ȧǔȭƬʁŘǔʊɦ
e recomendado para antes e de-

ɡɁǔʊƞƬɡʁřǜǔƋŘʊƬʊɡɁʁǜǔ˸ŘʊƙƋɁȧɁ
um isotônico natural. Eles até são
ƋǚŘʊʊǔǌǔƋŘƞɁʊƋɁȧɁŘǌʁɁƞǔʊȋŘƋɁʊƖ
Por tudo isso, atletas e pessoas
ŘƞƬɡǜŘʊ Ř ˁȧŘ˸ǔƞŘ ʊŘˁƞř˸Ƭǚƙ ŘʊʊǔȧƋɁȧɁƋǒƬǌƬʊƞƬƋɁ˘ǔȭǒŘƬǌŘȧȋǚǔŘʊƙƬʊǜŻɁʁƬƞƬʊƋɁŽʁǔȭƞɁɁŘŽŘcate em todo o mundo.
JE – E quais os planos do Grupo Tsuge?
Paulo Katsuo – Seguindo nosʊŘ ǜʁŘƞǔƏŻɁ ǌŘȧǔǚǔŘʁƙ ɴˁƬʁƬȧɁʊ
sempre evoluir, agregar valor e
qualidade aos nossos produtos.
Não buscamos ser os maiores
Ƭ ʊǔȧ Ɂʊ ȧƬǚǒɁʁƬʊ ȭɁ ɴˁƬ ǌŘ˘Ƭmos.
F ǌǔƋŘȧɁʊ ȧˁǔǜɁ ɁʁǷˁǚǒɁʊɁʊ ƞƬ
ʊŘŽƬʁ ɴˁƬ ȭɁʊʊŘ ƞƬƞǔƋŘƏŻɁ Ƭ
ƋŘʁǔȭǒɁ ʊƬ ʁƬǌǚƬǜƬȧ Ƭȧ ɡʁŘ˘Ƭʁƙ
ʊŘ˂ƞƬ Ƭ ŽƬȧȊƬʊǜŘʁ ɡŘʁŘ ɴˁƬȧ
consome nossos produtos em
qualquer parte do mundo.
ăƬȧɡʁƬ ǌɁǔ Řʊʊǔȧ ƋɁȧ ȧƬˁ Ř˸Ʉƙ
meu pai, meu tio e agora com
toda a nossa equipe.
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CNA PEDEM REVISÃO DA
AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
DE CAMARÕES DO EQUADOR

VENDAS DE PESCADO NA
CEAGESP ACUMULA QUEDA
O Índice de preços da CEAGESP
encerrou o último mês, com queda
acentuada de 7,05%. Todos os setores
apresentaram redução dos preços praticados. A forte alta ocorrida no início do
ano em razão da situação climática adversa foi amenizada pelas quedas dos últimos dois meses. Assim, em 2019, o índice CEAGESP acumula alta de 1,05%.

Nos últimos 12 meses, a elevação foi de
6,90%.
O setor de pescados caiu 5,16%.
As principais reduções foram da tainha
(-25,3%), do cascote (-22,4%), da pescada (-17,9%), do curimbatá (-15%) e
do robalo (-11%). As principais altas foram da sardinha congelada (25%) e da
anchova (4,3%).

SETOR DE PESCA TAMBÉM
ESTARÁ NO PLANO SAFRA

O

segmento da aquicultura e pesca deverá
ser incluído no Plano
Safra 2019/2020. A
notícia foi dada no dia
04 de junho, pela ministra Tereza Cristina
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento),
durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Pescado, em Brasília.
“Neste novo Plano Safra, teremos essa
atividade sendo contemplada. E, se Deus
quiser, nos próximos planos, que não serão mais planos, serão uma política para a
agricultura, podem ter certeza de que va-

mos continuar privilegiando essa atividade
tão importante”, disse a ministra. Segundo
Tereza Cristina, este é um setor que tem
grande potencial de crescimento no país.
“Vamos colocar a pesca onde ela merece, vamos tratar dos pescadores artesanais, dos profissionais, da pesca em mar.
E também vamos tratar da aquicultura,
que é um segmento importantíssimo que
tem muito a crescer no Brasil”, ressaltou
a ministra.
O JE realizou, recentemente, um especial sobre a Argentina. Para conferir entre
no site:jornalentreposto.com.br

A Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) e a Associação Brasileira de Criadores de Camarão
(ABCC) solicitaram à ministra Tereza
Cristina, no dia 5 de junho, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) revise a autorização
para entrada de camarões do Equador
no Brasil.
Segundo a CNA, é importante uma
análise de risco completa no produto
equatoriano para evitar a entrada de doenças que não existem no País.
“Sugerimos a contratação de um epidemiologista indicado pelo Mapa para
fazer essa revisão. Também pedimos
prioridade na análise de risco do Equador e que a importação de camarões fique temporariamente suspensa enquanto a revisão não é concluída”, afirmou
a coordenadora de Sanidade Animal da

CNA, Lilian Figueiredo. Lilian ressaltou
que a ministra sinalizou positivamente
para as solicitações da CNA e da ABCC.
“Estamos preocupados com a possível entrada de doenças que podem
afetar a carcinicultura brasileira. Então
a ministra liberou a contratação do epidemiologista e pediu que alinhássemos
tudo com a área técnica e jurídica do
ministério.”
O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec),
Flávio Saboya, também participou da
reunião e defendeu a solicitação das
entidades.A importação de camarão
do Equador foi suspensa em 2018 pela
então presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministra Cármen Lúcia,
mas voltou a ser liberada no início deste
ano pelo atual presidente da Corte, Dias
Toffoli.

LIBERADA IMPORTAÇÃO DE
CAMARÃO DA ARGENTINA

A Justiça brasileira de 1ª instância
liberou a importação de camarões da Argentina. A compra do produto do país
vizinho estava proibida em razão de medida cautelar ajuizada em 2013 pela Associação Brasileira de Criadores de Camarões (ABCC). A entidade ainda pode
recorrer da decisão.
Em comunicado divulgado, recentemente, no dia 3 de junho, a Secretaria de
Governo da Agroindústria da Argentina
informa que a Justiça brasileira reconheceu que os camarões produzidos naquele
país não representam risco ao Brasil.

O governo argentino destaca também que a decisão da Justiça brasileiro
foi tomada com base em estudos científicos. Entre eles, um trabalho desenvolvido pelos dois países ainda em 2013.
No informe, a Secretaria de Governo
da Agroindústria enfatiza ainda que a cadeia produtiva de camarões argentina é
altamente competitiva e apresenta grandes oportunidades para o país por seu
potencial exportador. O país já vende o
produto, entre outros mercados, para a
União Europeia e China.

empreendimento
DP EMPÓRIO -

O MAIOR ATACAREJO
AGORA NA CEAGESP

P

ara os mais de 50 mil pessoas que visitam, diariamente, a Ceagesp, atrás de
produtos hortifrutigranjeiros, a novidade é o novo DP Empório. Inaugurado, recentemente, no dia 27 de abril,
deste ano. O estabelecimento possui um espaço amplo
de mais de 700 metros quadrados divididos em dois
andares.
“Nós criamos esse empório, porque, já tínhamos
outra loja e a gente viu que aqui na Ceagesp, ainda é
muito carente desses produtos naturais, cereais, grãos,
laticínios. Como lá, a gente, já estava saturado, não
tinha mais como crescer”, explicou Marco Tavares, diretor da empresa.
Quem vier ao DP Empório irá encontrar uma gama
de variedades. Para isso, a empresa investiu na capacitação dos profissionais na área de vendas para atender
o cliente da melhor maneira e solucionando dúvidas
do produto. Só para se ter uma ideia, vai desde bebidas, por exemplo, até mesmo alimentos da linha de
orgânicos.
“Nós vendemos bem a cachaça, nós somos distribuidores exclusivos da Pitú”, disse Marco Tavares.
Para o consumidor, o comércio atua tanto no atacado quanto no varejo. “A gente faz a distribuição no atacado e vendemos aqui no varejo para supermercados,
sacolão, hortifrútis e bastantes restaurantes”, finaliza
Marco.
O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 6hrs às 18hrs. Aos finais de semana, sábado,
das 7h30 às 16hrs e domingo, das 7h30 às 14hrs. O
endereço fica na Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946, Prédio
Edsed XI, em frente ao banco Santander, próximo ao
portão 3 da Ceagesp.
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AGROSMART AUMENTA EFICIÊNCIA NO MANEJO FITOSSANITÁRIO

O

consultor
agrícola
José
Domingos,
proprietário
da
Chuva e Sol, é
responsável
por
atender 15 produtores no noroeste do
Rio Grande do Sul. Uma de suas maiores
preocupações está relacionada ao clima,
uma vez que ele influencia diretamente
em suas recomendações e resultados
na lavoura. Após começar a utilizar a
tecnologia da Agrosmart, plataforma de
agricultura digital, José passou a contar
com informações precisas e em tempo
real para as lavouras que atende, gerando
mais valor e credibilidade ao negócio.
Na atuação de Domingos, a
preocupação com os dados de clima
influencia diretamente as instruções
passadas aos agricultores. Com a
inteligência oferecida pela Agrosmart, o
consultor passou a ter mais assertividade e
confiança em suas recomendações. Como
resultado, os produtores aumentaram a
eficiência das aplicações, reduziram custos
com defensivos e perdas na produção.
Além disso, o manejo passou a ser feito de
forma mais sustentável.
Para que o trabalho agrícola seja
assertivo, o consultor precisa ter em
mente um planejamento assertivo
com o mínimo de imprevisto possível,

estão conectados na leitura das estações”,
comenta José Domingos, consultor
agrícola.
Com
o
serviço
de
estação
meteorológica da Agrosmart, o produtor
rural terá crescimento de produtividade e
motivação, além de acesso às informações
de 15 em 15 minutos. “Com a consultoria
agronômica ‘Chuva e Sol’, o produtor
tem que se preocupar em atender
demandas diferentes de seus clientes, pois
a nossa solução já realizará o trabalho de
observação do clima”, explica Mariana
Vasconcelos, CEO da Agrosmart.

Sobre a Agrosmart

alcançando desempenho otimizado das
operações, de acordo com as condições
encontradas na propriedade. Por meio do
serviço de inteligência e monitoramento
meteorológico, José Domingos atingiu
um novo patamar de inteligência em
seu negócio, conquistando a informação
como seu maior aliado.

“A informação do tempo, para nós, é
essencial. Quanto mais precisa melhor.
Tivemos a felicidade de conhecer a
Agrosmart, que está nos dando suporte.
Hoje dispomos de cinco estações
distribuídas estrategicamente em nossa
área de atuação, com benefícios para todos
os clientes da nossa assistência pois todos

A Agrosmart é a plataforma de
agricultura digital líder na América
Latina, ajudando produtores rurais
a tomarem melhores decisões no
campo e serem mais resiliente às
mudanças climáticas. A empresa
monitora lavouras e gera inteligência
para diferentes partes da cadeia
de alimentos, utilizando uma
abordagem proprietária baseada em
material genético, tipo de solo e
microclima. O uso do sistema permite
ter rastreabilidade, sustentabilidade e
resiliência climática.

BRASIL VISA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA TECNOLOGIA ALEMÃ AUXILIA
ORIENTAL PARA AGRONEGÓCIO
REDUÇÃO DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO

O Brasil vai formar um grupo
de trabalho com a China para tratar
de assuntos relacionados à ciência,
tecnologia e inovação no campo. O
assunto foi tratado durante reunião da
Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível
de Concertação e Cooperação (Cosban).
O Secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fernando Camargo, representou o
Brasil na subcomissão setorial sobre agricultura durante a Cosban. Segundo ele,
Brasil e China têm características complementares, e têm muito a cooperar.
“Esse é o ponto fundamental da

Cosban, que é cooperação. Brasil e
China não são competidores, eles
se complementam”, diz Camargo.
O secretário também se reuniu com
diretores da Agência de Cooperação
Internacional do Japão (Jica), para
tratar de novos projetos de inovação e
tecnologia no campo.
“O Brasil tem vazios de internet no
campo. Todos sabemos que quando
vamos a 30, 40 quilômetros para fora
da cidade, o nosso celular já não pega, já
tem um apagão de 3G, 4G. então, pode
imaginar a dificuldade do agricultor usar
a tecnologia de ponta no campo se ele
não tem a conectividade”.

Por meio de uma joint venture, a empresa alemã, Artec Biotechnologie GmbH,
que desenvolveu uma usina para produção
de qualquer tipo de produtos de biomassa, com diferentes graus de carbonização
e usos diferentes, e a Aalok, empresa mineira de tecnologia e manufatura, irão aumentar a produção agrícola de alimentos
com a carbonização hidrotérmica (HTC).
O objetivo principal é aumentar a produção agrícola em até 40%, reduzir o consumo de água para irrigação em até 50%,
aperfeiçoar o solo e realizar a gestão de
resíduos em um processo neutro de CO2.
“Os estudos internacionais afirmam
que, em 2050, a população mundial em

constante crescimento chegará a 10 bilhões. Para que haja comida suficiente
para esse número de pessoas são necessários solos adicionais de 8,5 milhões km²,
o tamanho do Brasil, para a produção de
alimentos. A Artec realizou diversos estudos na Alemanha e, como o Brasil possui
condições climáticas bastante favoráveis,
os resultados certamente serão melhores
e darão um impacto extremamente positivo na produção de alimentos, um grande
exemplo de gestão de resíduos, uso de biomassa e economia de água de irrigação”,
comenta Mercedes Blázquez, líder do Low
Carbon Business Action in Brazil.

tecnologia
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TECNOLOGIA AJUDA PRODUTOR NA
QUANTIDADE CERTA DE INSUMOS

PESQUISA CIENTÍFICA EM SP É
REALIZADA COM BATATA-DOCE

A

B

apresentação do produto
foi realizada na feira Show
Rural, que aconteceu no
mês de fevereiro, no Paraná
(PR), para destacar esse
importante passo rumo à democratização
dessa tecnologia no campo.
O SkyFLD é capaz de gerar um mapa
de variabilidade do solo para auxiliar
o agricultor no processo de tomada de
decisão.
Desse modo, ele terá informações precisas
de sua lavoura, podendo aprimorar o uso
de insumos e sementes, monitorando a
evolução da cultura.
Por meio da plataforma, o produtor
poderá exportar relatórios e mapas

que podem ser lidos por máquinas
agrícolas compatíveis, e que calculam
automaticamente a quantidade de
fertilizantes e sementes devem ser
utilizados, gerando assim, otimização de
recursos para o produtor.
Além disso, SkyFLD é uma plataforma
simples e intuitiva, podendo ser utilizada
por qualquer pessoa, independentemente
do nível de digitalização a que tem acesso.
A entrada da Helm do Brasil na
agricultura de precisão faz parte dos
planos da empresa de se aproximar
cada vez mais dos produtores rurais,
oferecendo alternativas e produtos que
contribuam para o desenvolvimento da
agricultura no Brasil.

atatas-doce coloridas, mais
produtivas e com características que agradam produtores rurais e consumidores.
Este é o objetivo de uma pesquisa científica desenvolvida pela Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
(Apta), da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, em Presidente Prudente.
A pesquisa, que começou em 2016, conta
com recursos da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
Para a realização do trabalho, a pesquisadora plantou campos de batata-doce com
as cultivares Uruguaiana e Londrina, materiais mais utilizados pelos produtores da
região, e deixou a natureza agir. Foram ge-

radas mais de duas mil sementes a partir
de polinização natural e essas, depois de
semeadas, originaram ramas que foram
plantadas e permitiram a avaliação uma a
uma de mais de 1.500 variedades diferentes de batata-doce.
A expectativa é que, em três anos, a Apta
apresente ao setor produtivo novos materiais a partir deste trabalho. “Precisamos
ainda fazer diversos testes no campo, além
da avaliação das características relacionadas ao sabor e textura, porém, já identificamos plantas que produzem 64 toneladas
por hectare, enquanto as cultivares mais
plantadas pelos produtores alcançam até
30 toneladas por hectare”, afirma pesquisadora.

POR MEIO DAS AGTECHS,
AGRONEGÓCIO PASSA POR MUDANÇAS

Programas exigidos por lei:

C

om objetivo de ajudar no
desenvolvimento do setor
e impulsionar negócios
que tenham tecnologias
inovadoras, com alto
impacto e potencial de crescimento, a
SP Ventures, referência na condução
de investimentos em Venture Capital
no Brasil, é gestora responsável pelos
investimentos do Fundo de Inovação
Paulista (FIP), veículo que conta com
aporte de recursos de Desenvolve SP,
FINEP, FAPESP, Sebrae- SP e Jive

Investment.
Parte majoritária dos recursos financeiros
é direcionada à tese agropecuária, com
portfólio de investimento concentrado
junto ao Agtech Valley, polo de
empreendedorismo agrícola localizado
em Piracicaba – SP e região.
Atualmente, a SP Ventures é
internacionalmente reconhecida como
uma das principais casas de ventures
capital em agtechs, com liderança global
se analisado o segmento das tecnologias
voltadas à agricultura tropical.

Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT
3HU¿O3UR¿VVLRJUi¿FR3UHYLGHQFLiULR333
Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho,
Demisssionais.
Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)
Entre em contato com nossos representantes
)iELR  (QG(GVHG,,VDOD HPFLPDGDSDGDULD1DWLYD
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SUCESSO DO TESTE DRIVE DA
VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS
COM EMPRESÁRIOS DA CEAGESP

ALEXANDRE SILVA
ANALISTA DE MARKETING DA
VOLKSWAGEN CAMINHÕES & ÔNIBUS

Hoje os clientes estão cada vez mais exigentes e
procuram conhecer cada vez mais o produto antes de
efetuar a compra, buscam o máximo de informações,
condições de negociação da empresa e de seus concorrentes para optar pela melhor proposta, aquela que
tenha o melhor custo benefícios para seu negócio.
Sob medida para entregas urbanas, o Delivery Express destaca-se por oferecer agilidade em manobras e,
ao mesmo tempo, robustez, com a vantagem de poder
ser conduzido por motoristas com carteira de habilitação B, além de trafegar em áreas onde a circulação
de caminhões é restrita.
Era isso o que o clientes de hortfruit desejavam,
por isso a ação deu certo. Entregamos e demonstramos aos permissionários o produto adequado para
sua operação no dia a dia.

ceagesp
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ALÔ, BRASIL! FALA, COMANDANTE!
Quem conheceu o Sr. Manoel da Silva Filho, o
Manelão, com certeza já foi cumprimentado
com a frase acima. O “Alô Brasil” até as
crianças da creche da Nossa Turma repetiam
quando o viam. O “comandante” o ajudava
a cumprimentar as pessoas, quando não se
lembrava do nome. Ele tinha uma ótima
memória, mas saber os nomes de boa parte
das pessoas que trabalhavam e frequentavam
a Ceagesp não seria fácil. E ele saía pelo
mercado cumprimentando a todos.
O Manelão nasceu no dia 10/08/1951
em Monte Azul Paulista. Foi criado em
Bebedouro, e era o mais velho de uma
família de 07 filhos. Acabou se tornando um
pouco pai dos irmãos mais novos.
Nos primeiros anos da escola, já sofreu com
o preconceito. Não havia muitos negros
na cidade. Mas contou com o carinho de
uma professora, que soube protegê-lo de
situações difíceis. Melhor ouvir esta história
contada por ele mesmo, no depoimento
que deu ao Museu da Pessoa: http://www.
museudapessoa.net/pt/conteudo/historia/
sonho-de-escola-vida-de-trabalho-47786.
Ainda criança teve que deixar a escola para
trabalhar. Completou os estudos mais tarde,
mas sempre gostou muito de ler, o que
ajudou na sua eloquência ao falar e escrever
seus artigos. E era ótimo em matemática.
Com ele ao lado a calculadora era obsoleta.
Chegou a São Paulo em 1971, e começou
a trabalhar na Ceagesp descarregando

caminhões. Aos poucos foi tendo outras
oportunidades, e descobriu sua habilidade
para negociar, tornando-se um ótimo
vendedor.
Também gostava muito de futebol e de
boxe. E foi do seu gosto pelo futebol que
surgiu o convite para participar da Nossa
Turma, projeto que foi iniciado pela direção
da Ceagesp e um grupo de permissionários
em 1998. Seu papel no início era cuidar da

escolinha de futebol.
Em 2002 surgiu a oportunidade de se tornar
presidente da Associação Nossa Turma, cargo
em que ele permaneceu até este ano, em
eleições regulares. E literalmente carregou
nas costas este projeto, buscando parcerias,
doações, conhecimentos, e o que mais
pudesse ajudar. Era sua vida. Não saía da
Nossa Turma e do Ceasa nem em feriados.
Temos hoje os seguintes projetos na Nossa

Turma: uma creche conveniada com a
Secretaria Municipal de Educação que
atende 107 crianças; duas turmas no
projeto Ampliada, que atende 30 crianças
e adolescentes de 06 a 14 anos; e aulas
noturnas para jovens (este semestre aulas de
português, matemática, ciências e orientação
vocacional).
Nossas principais fonte de receita são o
convênio com a Ceagesp, o convênio com a
Secretaria Municipal de Educação, a doação
de permissionários da Ceagesp, a doação de
pessoas físicas, e o crédito da NF Paulista.
Em 2019, a Nossa Turma completou 21 anos.
Foram muitos anos de luta e dificuldades para
manter a ONG funcionando. Mas graças à
persistência do Manelão e ao trabalho de
todos que já passaram e os que continuam na
equipe, temos hoje uma ONG estruturada,
reconhecida pela comunidade e pelo órgãos
governamentais, pela dedicação e excelência
de seu trabalho.
E nada disso teria sido possível sem o
Manelão à frente deste projeto, com seu
vozeirão, seu sorriso largo, sua simpatia, seu
carisma. Este carisma não conseguiremos
substituir, mas a equipe da Nossa Turma está
mais forte que nunca para levar seu legado
adiante!
Aproveitamos para informar que o Sr. Luiz
Carlos de Laet, vice-presidente da Associação
Nossa Turma, assumirá o cargo de presidente,
como estabelece nosso estatuto.

