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Operação FINAME PSI, taxa de 0,76% ao mês = 9,5% ao ano, para planos de até 72 meses e até 70% do bem financiado, podendo ser ampliado para até 90%* do bem financiado com carência de 6 meses para micro, 
pequenas e médias empresas que possuam faturamento anual de até R$ 90 milhões. Operação BNDES Finame na Sistemática Convencional. O plano BNDES Finame é financiado com recursos do BNDES, de acordo com 
o disposto na Circular nº. 01/2015 - de 5/1/2015 e demais normas desta instituição, conforme cláusulas contratuais. As condições estão sujeitas a alteração por parte das autoridades monetárias BACEN e BNDES. Promoção 
válida em todo o território nacional para a linha Cargo zero km até 30/04/2015 ou enquanto durarem os estoques. Consulte um Distribuidor Ford Caminhões para outros planos de financiamento e demais informações. As 
condições financeiras estão sujeitas a análise e aprovação de crédito pela financeira. Contratos de FINAME Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco S/A .*Consulte regras de operacionalização.

www.fordcaminhoes.com.br
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0,76%
Taxa a.m. meses

72
de entrada
10 %

Motor Cummins 6.7L com 290 cv;
Transmissão de 6 ou 9 velocidades;
Muito mais potência e economia.

CARGO
2429

CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GRANDES EMPRESAS.
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0,76%
Taxa a.m. meses

72
de entrada
10 %

Maior potência da categoria: 189 cv;
Maior capacidade de carga da
categoria: 7.164 kg;
Banco com suspensão a ar de série.

CARGO
1119

L&F TRUCK
ITU – SP
FONE: (11) 4013-8800
ITAPETININGA – SP
FONE: (15) 3272.9400

CARUEME
CAMPINAS – SP
FONE: (19) 2101-2800
JUNDIAÍ – SP
FONE: (11) 3379.5999

HORIZONTE
MOGIDAS CRUZES – SP
FONE: (11) 4791.7700

FELIVEL
SOROCARA – SP
FONE: (15) 3237.8090

CAOA
Rod. Anhanguera, KM 17,5
SÃO PAULO – SP
FONE: (11) 3837.3000

VALE
CAÇAPAVA – SP
FONE: (12) 3654.7100

SOUZA RAMOS
Parque Novo Mundo -  SP
FONE: (11) 2984.3366

NUNO
REGISTRO – SP
FONE: (13) 3828.5050

DIVEPE
São Bernardo do Campo – SP
FONE: (11) 3504.8600
Santo André – SP
FONE: (11) 3594.9600

COSTA SUL
CUBATÃO – SP
FONE: (13) 3365.8890

Confira os serviços da Ford Caminhões:

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

TA XA  F I N A M E  D E  0,76 %  A . M . CO M  SO M E N T E  1 0 %  D E  E N T RA DA , 6  M ES ES  D E  C A R Ê N C I A  E  72  M ES ES  PA RA  PAGA R.

TODA A LINHA FORD CAMINHÕES COM A MENOR TAXA FINAME DO MERCADO.
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Cadeia (im)produtiva

Refrigeração é essencial para garantir a oferta 
de alimentos frescos no atacado e varejo

artigo
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Período de vacas magras 
Por ChriSTian eduardo Menin*

O Brasil vive tempos de “va-
cas magras”. Situação gra-

ve, assumida publicamente pela 
presidente Dilma Rousseff, por já 
não ser mais possível convencer a 
população do contrário. Há um 
forte arrocho fiscal, com conten-
ção de gastos e descumprimento 
de contratos e compromissos fi-
nanceiros por parte do governo. 
Muitos planos e programas anun-
ciados ainda não saíram do papel 
ou estão sendo reajustados e libe-
rados a conta-gotas. 

Para o agronegócio, setor de-
pendente de crédito e do seguro 
rural, a situação é de apreensão 
ante a ameaça da falta de recur-
sos. Até o momento, segundo a 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária (CNA), o financiamen-
to agrícola pelo Plano Safra teve 
redução de 7,5% na liberação dos 
recursos em comparação ao perí-
odo do ano passado.

De acordo com a Associação 
dos Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja), há 
um atraso na liberação dos recur-
sos para custeio da safra, sendo 
que em fevereiro foram poucos os 
empréstimos concedidos. Ainda, 
há relatos de restrições ao cré-
dito nos Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf ), Programa de 
Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp) e no Moderfrota.

Em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados, a ministra 
da Agricultura, Kátia Abreu, tra-
tou da possibilidade de uma lei 
agrícola com duração de quatro 
anos, da gestão de processos no 
Mapa e da disponibilidade de re-
cursos. Quanto a estes, afirmou 
que “os recursos não vão dimi-
nuir, inclusive estamos traba-
lhando para que eles aumentem”.

Entretanto, os sinais e o ce-
nário econômico brasileiro in-
dicam o contrário. Para o Plano 
Safra 2015/2016, que deve ser 

anunciado em maio, é certo o 
aumento dos juros para o finan-
ciamento, alta já preanunciada 
pela ministra em Não-Me-Toque 
(RS), por ocasião da Expodireto 
Cotrijal. O horizonte é negativo 
para o financiamento do agrone-
gócio nacional. Resta esperar que 
os ventos de maio tragam melho-
res notícias.

*ChriSTian eduardo Menin 
é advoGado do SeTor de 
aGroneGóCioS do aaG – a. 
auGuSTo GrellerT advoGadoS 
aSSoCiadoS

Segundo a Organização das 
Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura (FAO), cer-
ca 1,3 bilhão de toneladas de 
comida são perdidas a cada ano, 
volume que representa um ter-
ço da produção mundial de ali-
mentos. O desperdício global, 
calcula a entidade, resulta num 
prejuízo de US$ 750 bilhões.  

Nos países em desenvolvi-
mento, a maior parte das per-
das de alimentos acontece nas 
fases de colheita, pós-produção, 
transporte e armazenamento. 
No caso brasileiro, a Embrapa 
estima que 40 mil toneladas de 
alimentos sejam desperdiçadas 
diariamente. 

No Brasil, que está na lista 
dos 10 países que mais jogam 
comida fora, o desperdício tem 
fortes vínculos com a infraes-
trutura inadequada. Para com-
provar o fato, basta olhar a si-
tuação da maioria das estradas e 
dos entrepostos atacadistas. 

Mas o desperdício não se 
limita às etapas de colheita 
e transporte dos alimentos. 
Quando falamos de frutas e 
hortaliças, ou seja, de produtos 
perecíveis, as perdas ultrapas-
sam os limites do campo e das 
Ceasas, chegando ao varejo e às 
cozinhas. Nas 10 principais ca-
pitais do País, o consumo anual 

de vegetais é de 35 quilos por 
habitante. No entanto, o des-
perdício chega a 37 quilos por 
pessoa.

Por isso, o JE apresenta a 
seus leitores diversas reporta-
gens sobre a temática do des-
perdício e sua relação com o se-
tor de transportes, que precisa, 
urgentemente, melhorar suas 
práticas e investir na renovação 
da frota e equipamentos de re-
frigeração, por exemplo. 

Outro destaque nesta edi-
ção é notícia sobre a recente 
exclusão da Ceagesp do Progra-
ma Nacional de Desestatização 
(PND). Com isso, a empresa 
recuperou a sua autonomia 
administrativa e, consequente-
mente, a capacidade de alavan-
car os investimentos necessários 
à sua modernização.

Espera-se, portanto, que os 
gestores públicos à frente da 
companhia federal façam bom 
uso das prerrogativas reesta-
belecidas e contribuam para o 
desenvolvimento da atividade, 
assolada pelos velhos gargalos 
que minam a competitividade 
brasileira, entre os quais a carga 
tributária elevada, custos opera-
cionais e logísticos inadequados 
à realidade econômica, falta de 
estímulos à atualização tecnoló-
gica e por aí vai. 

A EMIT Hyundai anuncia o lan-
çamento no Brasil da linha de moto-
bombas a diesel da Hyundai Corpo-
ration. “São ítens de alta tecnologia, 
com desempenho e durabilidade su-
perior a preços extremamente com-
petitivos”, diz Murilo Santos Faria, 
CEO da EMIT Brasil, empresa que 
atua há 11 anos no mercado nacional 
e desde março é parceira exclusiva da 
Hyundai Power Products no País.

Muito utilizadas para rebaixa-
mento de lençol freático, drenagem 
de galerias, captação fluvial, bombe-
amento de chorume e águas pluviais 
- entre inúmeras outras funções típi-
cas do Agronegócio, um setor cada 
vez mais tecnológico e com alta 
demanda de ferramentas rápidas e 
de alta durabilidade, as motobom-

bas Hyundai beneficiam igualmen-
te indústrias de diferentes portes e 
segmentos. 

MoToboMbaS a dieSel

O Motor Hyundai 4 tempos 
Diesel é um dos destaques na linha 
de motobombas portáteis. Forte e po-
tente, possui sistema de injeção direta 
de combustível, monocilíndrico e re-
frigeração a ar. As motobombas tem 
estrutura de alumínio leve e de fácil 
manuseio e são projetadas para uso 
em transferência de água limpa com 
profundidade de sucção de até 8m 
com vazão de 96m³/h.

Mais informações estão disponíveis 
em www.hyundaipower.com.br

eMiT hyundai 
Traz linha de 
MoToboMbaS 
Power ProduCTS 
ao braSil
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desperdício: de quem é a culpa?
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Coordenadoria de Comunicação e Marketing: 
(11) 3643-3945 - comunicacao@ceagesp.gov.br

Departamento de Armazenagem: 
(11) 3832-0009 - depar@ceagesp.gov.br

Departamento de Entreposto da Capital:
(11) 3643-3907 - depec@ceagesp.gov.br

Departamento de Entrepostos do Interior: 
(11) 3643-3950 - ceagesp@ceagesp.gov.br

Centro de Qualidade Hortigranjeira: 
(11) 3643-3827 - cqh@ceagesp.gov.br

Frigorífico de São Paulo (Pescado): 
(11) 3643-3854 / 3893 / 3953

Portaria do Pescado:  (11) 3643-3893

Banco CEAGESP de Alimentos: (11) 3643-3832 

contatos úteis

Veja mais conteúdo no site: www.jornalentreposto.com.br

FRUTAS JUN JUL

ABACATE

KIWI

PINHA

BANANA-CATURRA

BANANA-PRATA

BANANA-MAÇÃ

CAQUI

COCO

FIGO

MORANGO

NÊSPERA

PÊRA

PINHÃO

LIMA LIMA PÉRSIA

TANGERIN.PONKAN

MIMOSA/MEXERICA

MAÇÃ IMPORTADA

KIWI IMPORTADA

PERA IMPORTADA

UVA IMPORTADA

HORTALIÇAS TUBEROSAS JUN JUL

BATATA-DOCE

BATATA-SALSA

CARÁ

CEBOLA

CENOURA

GENGIBRE

INHAME/TAIÁ

MANDIOCA/AIPIM

NABO

CEBOLA IMPORTADA

HORTALIÇAS FRUTOS JUN JUL

ABÓBORA SECA

ABÓBORA HOKAIDO

ALHO PORÓ

JILÓ

MAXIXE

PIMENTA

PIMENTÃO VERMELHO

TOMATE

HORTALIÇAS HERBÁCEAS JUN JUL

ALMEIRÃO

AGRIÃO

COUVE-BRÓCOLO

CHEIRO-VERDE

COUVE-MANTEIGA

COUVE-FLOR

COUVE-CHINESA

COUVE-RABANA

ESPINAFRE

MOSTARDA

MOYASHI

REPOLHO

RÚCULA

BROTO BAMBU

RADITE

FRACA - Pouca oferta  na  comercia l i zação dos  produtos  no mercado. Tendência  de a l ta  nos  preços .

REGULAR - Oferta  equi l ibrada dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  os  preços  estáveis .

FORTE - Boa oferta  dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  de ba ixa  nos  preços .

FRUTAS
Pavilhão 2ª feira 3ª a 5ª feira 6ª feira Sábado

MFE-A

MFE-B/C

HF’S

6h às 20h 6h às 21h 6h às 20h

6h às 21h 6h às 20h 6h às 21h 6h às 18h

6h às 20h

VERDURAS
Pavilhão 2ª feira 3ª a 5ª feira 6ª feira Sábado

MLP 6h às 21h 12h30 às 21h 12h30 às 22h 14h às 21h

ABÓBORAS
Pavilhão 2ª à Sábado

MSC 8h às 20h

Pavilhão 2ª  à 6ª feira Sábado

BATATAS, CEBOLAS E DIVERSOS

6h às 17h6h às 20hBP’s

PESCADOS
Pavilhão 3ª à Sábado

Pátio da Sardinha 2h às 6h

Pavilhão 2ª  à 5ª feira 3ª e 6ª feira

FLORES

5h às 10h30MLP

2h às 14hPraça da Batata

Pavilhão 2ª à 5ª feira 6ª feira Sábado

AP’s 6h às 20h 6h às 21h 6h às 18h
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Ceagesp recupera autonomia 
administrativa e capacidade de 
alavancar investimentos
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Retirada da empresa da lista de estatais privatizáveis do governo federal e acordo com a prefeitura 
de São Paulo devem viabilizar mudança do entreposto da Vila Leopoldina para o Rodoanel

A recente exclusão da Compa-
nhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo do Progra-
ma Nacional de Desestatização 
(PND) devolveu à empresa, de-
pois de 18 anos de restrições, 
o direito de pleitear recursos à 
União, acessar linhas de crédito 
e financiamentos, negociar ativos 
e celebrar parcerias com agentes 
públicos e privados para melho-
rar a qualidade de seus serviços e 
modernizar suas instalações. 

Segundo a Ceagesp, a decisão 
da presidência da República foi 
motivada pelo entendimento da 
viabilidade econômica da compa-
nhia e da importância da presen-
ça do poder público no desenvol-
vimento e aplicação de políticas 
para o setor de abastecimento de 
alimentos in natura.

Desde 2013, seus acionistas 
vêm recebendo dividendos, devi-
do ao equacionamento das finan-
ças. “Ao longo dos últimos cinco 
anos, demonstrou-se que a em-
presa pode funcionar sem gerar 
prejuízo, a partir de uma maior 
liberdade de gestão”, explica o ge-
rente do departamento jurídico 
da Ceagesp, Carlos Eduardo de 
Melo Ribeiro. 

De acordo com ele, a recu-
peração da plena autonomia ad-
ministrativa da estatal não deve 
interferir no dia a dia dos seus 
atacadistas, tanto no curto quanto 
no médio prazo. “Mas cabe lem-
brar que a empresa já implementa 
uma série de mudanças e discus-
sões com os permissionários, que 
podem avançar ainda mais a par-
tir de agora”, pondera.

Entre as ações e debates a se-
rem aprofundados, estão as de-
mandas relacionadas às reformas 
das portarias e ao controle de 
acesso de veículos ao Entreposto 
Terminal de São Paulo (ETSP), à 
regularização dos contratos com 
os permissionários de acordo 
com a Lei 8.666/1993 e à rediscus-
são da atual situação trabalhista 
dos carregadores do ETSP, con-
forme exige o Ministério Público 
do Trabalho.

MudanÇa do eTSP
A nova fase da gestão da es-

tatal também fortalece a possi-
bilidade do entreposto da zona 
oeste da capital ser realocado 
nas imediações do anel rodovi-
ário que contorna a Grande São 
Paulo, ideia antiga e polêmica 
que nunca foi adiante. 

Mas o debate sobre o tema 
passou para um outro nível. 
Desta vez, as amarras legais im-
postas pelo PND não existem 
mais. Além disso, a direção da 
companhia considera impor-
tante a discussão da transferên-
cia do ETSP para outro lugar 
que atenda as atuais necessida-
des do comércio atacadista de 
FLV, pescados e flores. As di-
mensões do mercado paulista-
no, inaugurado nos anos 1960, 
já não comportam mais suas 
operações. 

“Contudo, esse assunto tem 
de ser tratado com prudência e 
seriedade. A mudança só será 
possível com base em um crite-
rioso e detalhado estudo técni-
co, com planejamento adequado 
e amplo debate com os setores 
que desenvolvem suas ativida-
des no ETSP”, ressalta. 

O próximo passo para facili-
tar sua retirada da Vila Leopol-
dina será a assinatura do termo 
de cooperação entre a Prefeitu-
ra de São Paulo, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e 
Ceagesp, com o objetivo de unir 
esforços em torno dos estudos 
de viabilidade técnica.

“Sem ter em mãos esses 
documentos, é impossível pre-
cisar o custo dessa mudança”, 
informa o gestor jurídico, sa-

lientando que uma eventual 
transferência possivelmente 
será garantida com os ativos da 
própria companhia e sua capa-
cidade renovada de alavancar 
investimentos.

O terreno do ETSP, maior 
patrimônio da empresa, pode-
rá viabilizar a compra da nova 
área, além da construção do 
entreposto. “O destino do atu-
al terreno, após a sua completa 
desocupação, dependerá do que 
estipular a legislação municipal 
acerca do zoneamento urbano 
da região”, diz. 

Segundo a administração mu-
nicipal, a área atual da Ceagesp 
poderá servir para uso misto, 
com parque, habitação e polo de 
geração de empregos, de forma 
reestruturada para favorecer a 
qualidade de vida e o desenvolvi-
mento econômico da região.

ao lonGo doS 
úlTiMoS CinCo anoS, 
deMonSTrou-Se 
que a eMPreSa 
Pode FunCionar 
SeM Gerar PrejuÍzo, 
a ParTir de uMa 
Maior liberdade de 
GeSTÃo”.

carlos eduardo de 
melo ribeiro

nando CoSTa
da redaÇÃo

Maior PaTriMônio da CeaGeSP, Terreno do enTrePoSTo PauliSTano Poderá Ser vendido Para banCar novo MerCado
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TrANSPOrTE CirCuiTo CeaSa: 
Man laTin aMeriCa aPoSTa 
no relaCionaMenTo CoM 
ClienTeS

Após o sucesso da ação no 
ano passado, quando a 

empresa registrou ótimos re-
sultados em vendas e demons-
trações de produtos realiza-
das em 12 cidades visitadas, 
a MAN Latin America inicia 
essa semana, em Porto Alegre 
(RS), sua participação no Cir-
cuito CEASA 2015, evento de 
relacionamento com clientes 
que acontece até o mês de no-
vembro em Centrais Estaduais 
de Abastecimento espalhadas 
pelo país. 

Uma carreta-estande aco-
plada a um caminhão Volkswa-
gen estará presente nas 14 
etapas do evento onde repre-
sentantes da área de Vendas 
e da rede de concessionárias 
farão um atendimento perso-
nalizado a produtores, distri-
buidores, transportadores, ata-
cadistas e varejistas.

Durante as etapas, os vi-
sitantes poderão conhecer e 
testar o caminhão mais ven-
dido do Brasil, o Volkswagen 
Constellation 24.280, equipa-
do com transmissão automati-
zada V- Tronic. O evento tem 

como principal objetivo gerar 
negócios por meio da prospec-
ção de novos clientes e a cria-
ção de relacionamento com 
o público que frequenta esses 
espaços do sul ao norte do país.

Serão três dias de progra-
mação seguindo a agenda de 
cada local. Além da capital 
gaúcha, o Circuito CEASA da 
MAN Latin America estará 
em Florianópolis (SC), Curi-
tiba e Maringá (PR), Campo 
Grande (MT), São José do Rio 
Preto (SP), Uberlândia (MG), 
Belo Horizonte (MG), Vitória 
(ES), Aracajú (SE), Juazeiro 
(BA), Fortaleza e Tiangá (CE), 
e por último em Teresina (PI).  
As centrais de abastecimento 
são lugares estratégicos por 
onde passam 60% de toda 
produção nacional de frutas 
e hortaliças e movimentam a 
economia nacional.

O Circuito CEASA da 
MAN Latin America atua em 
parceria com os concessioná-
rios da região e com o cartão 
BNDES. O circuito apoia o 
Programa Mais Alimentos do 
Governo Federal.

MAN Latin America apresenta o Constellation 24.280 no 
Circuito CEASA 2015, evento que acontece até novembro

FORD

lançada no ano passado, 
a nova linha da série f 
completou o portfólio da 
montadora no setor de 
veículos de carga. o modelo 
f-4000 é um caminhão 
com rodado duplo indicado 
para uso misto, em serviços 
como entrega fracionada e 
aplicações fora de estrada. a 
robustez do veículo facilita 
o uso em aplicações rurais, 
onde veículos mais leves têm 
dificuldade de rodar. 

Apesar das dificuldades en-
frentadas pelas montadoras 

de veículos nos últimos meses, o 
agronegócio representa um mer-
cado de potencial crescimento 
para a indústria de caminhões 
no Brasil. O setor agrícola é um 

grande dependente dos veículos 
comerciais para garantir a distri-
buição diária de frutas, verduras, 
legumes, peixes e flores para todo 
o país. Desde a captação dos 
produtos no campo até a distri-
buição comercial no atacado e 

varejo, as montadoras oferecem 
diversos tipos de caminhões que 
se encaixam as mais variadas 
aplicações. Reunimos algumas 
alternativas que prometem faci-
litar a logística e garantir o fres-
cor dos alimentos in natura.

VOLKSWAGEN 

o volkswagen constellation 
24.280 é o caminhão mais 
vendido do brasil. equipado 
com transmissão automatizada 
V- Tronic, a configuração 6X2 é 
indicada para serviços rodoviários 
de curta, média e longa 
distância e serviços que exigem 
alta disponibilidade, como o 
abastecimento de alimentos 
diário.

MERCEDES-BENZ

No final do ano passado, os 
caminhões axor e do actros 
ganharam freio a tambor 
especialmente para atender 
o setor agro. agora, além do 
eixo traseiro sem redução nos 
cubos que promete tornar o 
conjunto mais econômico, o 
freio a tambor é alternativa 
para as condições severas que 
envolvem tanto estrada de 
terra quanto asfalto. 

FOTON

completo de série, o caminhão 
foton de 3.5 toneladas possui 
a melhor relação custo x 
benefício da categoria, garante 
a montadora. o veículo atende 
às configurações de um VUC, 
por isso tem livre acesso nas 
zonas de restrições existentes 
nas maiores cidades. a cabina 
é a mais espaçosa do mercado, 
oferecendo conforto ao 
motorista.

iVECO 

Além das opções off-road 
da linha trakker (único 
extrapesado nascido off-
road), o extrapesado hi-Way, 
caminhão top de linha da 
marca, pode para carregar 
volumes significativos em 
distâncias rodoviárias longas, 
acima de mil quilômetros. 
o veículo tem feito sucesso 
entre os clientes pela 
combinação entre tecnologia, 
conforto e baixo custo 
operacional.

com o conceito “se você não 
sabe onde está pisando, é bom ter 
um carro que sabe.”, a volkswagen 
apresenta a nova campanha 
publicitária da amarok, que 
conta com dois filmes, anúncios 
impressos e peças de internet.  
“a campanha ressalta o espírito 
aventureiro da amarok, a sua 
robustez e a sua versatilidade para 
enfrentar qualquer tipo de terreno 
e encarar grandes aventuras. o 
objetivo da ação é associar todos 
os atributos da picape com os 
recursos tecnológicos, mostrando 
que a amarok é feita para o cliente 
chegar aonde quiser, mas sem 
abrir mão do conforto e da ótima 
dirigibilidade”, explica o gerente 
de produto e marketing da 
volkswagen do brasil, carlos leite.

volKS reForÇa 
inTeliGÊnCia 
oFF-road da aMaroK

Da roça para mesa

CAMPANhA PuBLiCiTáRiA RESSALTA ESPíRiTO AVENTuREiRO

RENAuLT

muito utilizado no transporte 
de hortifrúti, o master, veículo 
comercial leve da renault, está 
disponível em quatro versões 
de carroceira - minibus, furgão, 
chassi-cabine e vitré. também 
é possível escolher entre as 
diferentes opções em relação 
ao comprimento e a altura do 
teto, totalizando mais de 70 
configurações para atender 
de pequenos comerciantes 
a grandes corporações que 
carregam flv.
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iMPoSTo de renda:
Prazo Final é 30 de abril

Por zulMira FeliCio
de SÃo Paulo

Todo o ano é sempre a mesma 
coisa: passada a preocupação com 
os pagamentos de IPVA e IPTU, 
lá vem a declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física, cujo prazo 
para entrega ao governo se encerra 
às 23h59m59s do próximo dia 30. 

É bom lembrar que só boa 
vontade e tempo disponível para 
fazer o IR não bastam. É preciso 
separar a documentação necessá-
ria, –preferencialmente, ao longo 
do ano anterior – e ter em mãos 
os informes de rendimentos da 
empresa na qual trabalha, do ban-
co no qual tem conta e os gastos 
com planos de saúde e educação, 
entre outros.  

Está obrigado a declarar a 
pessoa física residente no Bra-
sil que, no ano passado, recebeu 
R$ 26.816,55 ou mais em rendi-
mentos considerados tributáveis 
(como salário, renda com aluguel 
etc.) ou isentos, não tributáveis 
ou tributados apenas na fonte, 
superiores a R$ 40 mil reais.  O 
IR também precisa ser feito pelo 
contribuinte que obteve lucro na 
venda de bens e direitos ou que 
tenha realizado operações de ren-
da variável, em 2014.

A consultora Adriana Ruiz Al-
cazar, diretora técnica da Seteco 
Contabilidade, Auditoria e Con-
sultoria, explica que no caso da 
venda de um imóvel, por exemplo, 
o declarante deve notificar a Recei-
ta Federal através da ficha de Bens 
e Direitos da Declaração e também 
na ficha do programa Ganho de 
Capital (GCAP) do órgão. 

“Deverão ser informados os 
dados de quem comprou, por 
quanto, a data da compra, custo 

há GASTOS DEDuTíVEiS quE TALVEZ O CONTRiBuiNTE DESCONhEçA

e braços mecânicos, cujo valores 
(comprovados) necessitam ser 
informados na declaração como 
“despesa médica”. 

Se a pessoa ou seu dependente 
ficar internada e na fatura emiti-
da pelo hospital constar despe-
sas com massagens, enfermeiros 
e assistentes sociais, tais valores 
também podem ser deduzidos 
do Imposto de Renda. Além dis-
so, pode-se abater despesas com 
a compra e a colocação do mar-
ca-passo (aparelho que regula o 
funcionamento do coração). Para 
tanto, o equipamento deve estar 
incluído na conta do hospital ou 
na emitida pelo médico.

novidadeS

Este ano, a Receita Federal 
beneficiou o contribuinte com 
opções de mobilidade, como a 
facilidade de salvar o arquivo da 
declaração e recuperá-la em um 
outro dispositivo. Nos disposi-
tivos móveis, a declaração pode 
ser feita utilizando o aplicativo 
m-IRPF. Há ainda a declaração 
online disponível no e-CAC, com 
a exigência de certificado digital 
(assinatura eletrônica).

Segundo a Receita Federal, 
será possível começar o preen-
chimento utilizando uma forma 
e continuar em outra, sempre 
salvando as informações online.  
O contribuinte pode preencher a 
declaração online, receber alertas 
que avisam se ele caiu na malha 
fina, salvar informações do pro-
grama gerador da declaração na 
nuvem e realizar um rascunho do 
formulário.

CeaGeSP realiza 
aÇõeS de CoMbaTe 
à denGue

edSon FreiTaS
de SÃo Paulo

Um tema bastante discutido 
não só em São Paulo, mas em 
todo o Brasil, é a dengue. Den-
tro da Ceagesp a preocupação 
aumenta a cada dia. Por isso, o 
setor de Segurança e Medicina 
do Trabalho da Ceasa de São 
Paulo está tomando algumas 
medidas a fim de acabar de vez 
com os focos existentes no local.  

“A nossa preocupação con-
siste em poder elucidar os pro-
blemas, ou seja, atacar a dengue 
no começo. Estamos seguindo 
três etapas: a inspeção do local, a 
manutenção e a aquisição de re-
pelentes que ajudam na proteção 
dos funcionários” explica o téc-
nico em Segurança do Trabalho, 
Francisco Teixeira. 

O setor de Segurança e Me-
dicina do Trabalho da Ceagesp 
trabalha em conjunto com a Co-
missão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) e está vincula-

do à área de Recursos Humanos. 
Além das medidas citadas, 

a limpeza da Ceagesp também 
será reforçada, como explica o 
responsável pela empresa con-
tratada, Eduardo Rocha. “Nós 
estamos montando uma equi-
pe com uma força tarefa bem 
maior para limpeza de calhas e 
marquises. Vamos interagir com 
o departamento de Manutenção 
e com o Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho”, afirma o 
profissional. “Vamos fazer a hi-
gienização e uma minuciosa vis-
toria para eliminar os focos dos 
mosquitos”, conclui Eduardo. 

Vale lembrar que de acordo 
com informações do site Correio 
do Estado, o Ministério da Saú-
de registrou nos primeiros três 
meses de 2015 quase o total de 
casos da doença registrados em 
todo o ano passado.

Limpeza e monitoração dos focos 
do mosquito serão intensificadas

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entrepostoASSiSTA O VíDEO EM : http://goo.gl/kSJZQe

de aquisição e forma de pagamen-
to. As informações declaradas no 
GCAP deverão ser transportadas 
para o programa da declaração do 
IR. No formulário, a venda pre-
cisa ser explicada com detalhes, 
em Discriminação da ficha Bens 
e Direitos, com os dados do com-
prador (nome, CPF e valor da 
escritura ou contrato)”, esclarece 
Adriana.

deduÇõeS

Os valores gastos com consul-
tas médicas e mensalidades escola-
res há muito já são utilizadas pelo 
contribuinte nas deduções do 
Imposto de Renda. Entretanto, 
pouca gente tem conhecimento 
de que cirurgias plásticas, calça-
dos ortopédicos e até dentaduras, 
entre outros, também podem ser 
abatidos. 

Em se tratando de cirurgia 
plástica, reparadora ou não, mes-
mo com finalidade estética, o 
valor do procedimento pode ser 
extraído sem limite de valor. Para 
tanto, a Receita Federal exige a 
apresentação de comprovantes dos 
valores gastos no hospital. Tam-
bém é possível abater os gastos de 
tratamento ou de uma cirurgia no 
exterior desde que comprovados. 
Entretanto, o contribuinte não 
tem direito à dedução dos valores 
desembolsados com passagens e 
hospedagens.

Próteses dentárias (dentadu-
ras, pontes, coroas e aparelhos 
ortodônticos) também são des-
pesas dedutíveis. O mesmo vale 
para a cadeira de rodas, calçados 
e palmilhas ortopédicas, pernas 
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Cadeia do Frio avanÇa lenTaMenTe
PROBLEMAS 
ESTRuTuRAiS 
DiFiCuLTAM O 
TRANSPORTE 
REFRiGERADO 
DE PRODuTOS 
PERECíVEiS

Fábio GuedeS 
de SÃo Paulo

Os desafios por trás da dis-
tribuição de produtos 
perecíveis como flores, 

hortaliças, frutos e pescados são 
inúmeros e requerem uma cadeia 
do frio devidamente integrada, 
sob pena de sofrer perdas signi-
ficativas no meio do caminho ou 
levar às prateleiras alimentos im-
próprios para o consumo.

Não bastassem os obstáculos 
em conscientizar os profissionais 
envolvidos nesse processo sobre 
os cuidados a serem observados 
neste longo e tortuoso cami-
nho, a logística sofre com as más 
condições das estradas e o ainda 
inconsistente investimento tec-
nológico para integrar a cadeia 
frigorífica, cuja infraestrutura 
deve ser composta por instala-
ções de pré-resfriamento, câmaras 
frias, transporte refrigerado, em-
balagens adequadas e sistemas de 
gerenciamento de informações.  

De acordo com dados da 
Anfir (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Implementos 
Rodoviários), em torno de 3% 
de caminhões pesados e 5% de 
caminhões leves e médios conta-
vam com equipamento de refri-
geração no ano de 2013. 

“Apesar do crescimento e de 
todos os investimentos no setor, 

a infraestrutura da cadeia do frio 
ainda se mostra deficitária no 
Brasil. A capacidade de câmaras 
frigoríficas instaladas não com-
porta a demanda de estocagem 
frigorificada”, constata Tamires 
Rodrigues, do departamento de 
marketing da São Rafael Câma-
ras Frigoríficas.

Para o executivo de contas 
da Thermo King, Roberto Hira, 
uma das grandes dificuldades 
neste sentido é informar a indús-
tria sobre as melhores práticas 
disponíveis no mercado, combi-
nando com certificações e treina-
mentos, a fim de assegurar que o 
produto mantenha sua textura, 
cheiro e cor originais.

“O assunto, que deveria ser 
claro para a população, gera dú-
vidas até para pessoas do setor. 
Um exemplo típico: muitos en-
tendem que o caminhão frigo-
rífico serve para baixar a tempe-
ratura do produto, quando, na 
verdade, ele é projetado somente 
para manter a temperatura da 
carga, seja ela fria ou quente”, ar-
gumenta Hira.

O executivo destaca ainda 
os diversos aspectos que devem 
ser seguidos para garantir um 
transporte adequado e com cus-
tos operacionais reduzidos. O 

primeiro deles está relacionado 
às dimensões do veículo e espe-
cificação do isolamento térmico, 
que devem ser adequadas ao tipo 
de carga e demanda.

Outra providência importan-
te diz respeito aos sistemas multi-
temperatura, ao se permitir que, 
num mesmo veículo, produtos 
distintos sejam transportados 
simultaneamente em diferen-
tes temperaturas. “Existem hoje 
equipamentos no mercado que 
asseguram o controle de tempe-
ratura independente para cada 
compartimento”, diz ele. 

Além disso, prossegue Hira, o 
fornecedor deve oferecer serviços 
ou programas de manutenção 
preventiva que minimizem as 
falhas e disponibilizar assistência 
técnica capaz de permitir a rápi-
da solução de quaisquer desafios 
em qualquer dia ou horário, por 
todo o território nacional.  

No caso dos pescados, a ca-
deia do frio tem papel ainda mais 
essencial. Devido ao seu alto ní-
vel de perecibilidade, requer-se 
uma ação ágil e eficiente desde a 
sua retirada do mar até a chegada 
ao consumidor. A quebra do elo 
da cadeia do frio nestes casos, po-
rém, é comum e acaba por acar-
retar problemas irreversíveis.

“A qualidade do pescado atu-
almente oferecido, de uma ma-
neira geral, é muito deficiente 
e gera perdas grandes, porque o 
produto se deteriora mais rápido 
e seu tempo de vida útil é curto e 
deixa o consumidor insatisfeito. 
Os três fatores fundamentais para 
alterar essa realidade são tempe-
ratura adequada, manipulação 
higiênico-sanitária e tempo, em 
todos os elos da cadeia produti-
va. Atendendo isto, todos estarão 
lucrando mais”, sintetiza Rúbia 
Yuri Tomita, diretora técnica do 
Laboratório de Tecnologia do 
Pescado do Instituto de Pesca de 
São Paulo.

Para melhorar esse panorama, 
tem crescido o uso de equipa-
mentos cuja função é monitorar 
a temperatura do produto e suas 
oscilações durante o trajeto, por 
meio de registradores gráficos. 

Os avanços proporcionados 
por essas tecnologias, no entan-
to, estão restritos a poucas ope-
rações. Seja por falta de interesse, 
capacidade financeira ou negli-
gências de todo o tipo, os fru-
tos, hortaliças, flores e pescados 
seguem se perdendo no caminho 
em grandes quantidades antes 
mesmo de ocupar as prateleiras 
dos centros de distribuição.

é neCeSSário que 
Toda a indúSTria 
Trabalhe junTo 
de noSSoS 
GovernanTeS e 
órGÃoS PúbliCoS, 
viSando aCelerar 
o CreSCiMenTo e 
inveSTiMenToS 
na Cadeia do Frio, 
beneFiCiando 
ProduToreS, 
TranSPorTadoreS e 
ConSuMidoreS”. 
Hira
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de queM é a CulPa?
TRANSPORTE iNEFiCiENTE, EMBALAGENS iMPRóPRiAS, FALTA DE REFRiGERAçãO 
E Má GESTãO DOS MERCADOS ATACADiSTAS E VAREJiSTAS COMPõEM A ExTENSA 
LiSTA DE FATORES quE AGRAVAM AS PERDAS DE ALiMENTOS FRESCOS

nando CoSTa
da redaÇÃo

deSPerdÍCio

Os descartes de frutas e 
hortaliças motivados 
por falhas na infraes-

trutura e manuseio inadequado 
dos produtos geram enormes 
prejuízos econômicos e socioam-
bientais. De acordo com o estu-
do “Desperdício de alimentos no 
Brasil: um desafio político e so-
cial a ser vencido”, do pesquisa-
dor Antônio Gomes Soares, cer-
ca de 35% da produção nacional 
desses produtos é jogada fora. 

Na avaliação do especialista 
da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), 
todo esse montante desperdi-
çado, além de desequilibrar a 
cadeia produtiva, impacta na 
qualidade do produto que chega 
à mesa do consumidor. 

Os dados da pesquisa mos-
tram que metade das perdas de 
frutas e hortaliças ocorre no ma-
nuseio e no transporte dos pro-
dutos, mas há grande desperdício 
nas Centrais de Abastecimento 
(Ceasas), nos supermercados e 
também na própria lavoura. 

“No campo, observamos 
muitas práticas inadequadas. 
Não se limpa o fruto direito e os 
que não estão sadios são jogados 
na terra, o que contamina outros 
pés”, exemplifica.

Embora o estudo tenha sido 
concluído em 2000, o cenário ve-
rificado naquela época quase não 
se alterou nos últimos 15 anos.  

“Em alguns lugares, a qualidade 
do produto está melhor, mas, 
em termos de perda, pouca coisa 
mudou, porque muitas vezes não 
se usa embalagem adequada e os 
frutos perdem qualidade durante 
o transporte ou devido ao calor 
excessivo”, observa.

A pesquisadora Milza Mo-
reira Lana, da Embrapa Horta-
liças, explica que o desperdício 
é agravado por diversos fatores. 
“Nós não temos uma cadeia do 
frio consolidada no País, o que 
contribui para que o produto 
fresco estrague mais facilmen-
te. Além disso, as estruturas de 
comercialização fazem com que 
esse produto demore para chegar 
até o consumidor final”, afirma.

Outro grande problema, se-
gundo ela, é que a produção de 
frutas e hortaliças demanda in-
sumos raros de alto valor finan-
ceiro, como a água e o adubo. 
“A grande questão é que pro-
duzimos alimentos que não são 
consumidos pela população”, 
salienta.

É por esse motivo que a 
Embrapa dedica parte de suas 
ações à busca de soluções tec-
nológicas que diminuam os 
impactos oriundos desperdício. 
Além disso, a empresa promove 
campanhas de acesso à informa-
ção, tanto à população em geral 
como aos produtores.

Segundo a especialista, os 
projetos elaborados visam me-
lhorar e diminuir os efeitos ne-
gativos em cada etapa da cadeia 
produtiva, passando pela produ-
ção, manuseio, processamento, 
mercado e distribuição, até che-
gar à mesa do consumidor.

PAULO BERNARDINO
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Nos últimos anos, 
esses investimentos 
deram grande 
melhoria à logística de 
transporte de cargas 
do País e ofereceram 
melhores condições 
para distribuição da 
produção nacional. Além 
de derrubar os custos 
aos mercados, eles têm 
diversificado e integrado 
a malha de transporte 
brasileira”.

Antonio Carlos Rodrigues
Ministro dos Transportes

deSaFioS e aÇõeS

Acabar com o desperdício 
exige uma solução complexa, 
que incide, principalmente, em 
uma ação integrada com todos os 
atores da cadeia produtiva. Em 
outras palavras, é preciso haver 
cooperação entre todos os elos, 
do produtor ao consumidor.

Segundo o pesquisador An-
tônio Gomes, existe uma série 
de procedimentos que, se ado-
tados, podem contribuir para 
a redução das elevadas taxas de 
perdas, tais como melhoria nos 
tratamentos da pré e pós-colhei-
ta dos frutos, padronização das 
dimensões das embalagens, me-
lhoria nos meios de transporte e 
armazenamento de produtos e 
melhor integração entre varejis-
tas, atacadistas e produtores.

Ele também diz que é preci-
so melhorar o treinamento das 
pessoas que lidam com as fru-
tas e hortaliças, tanto no campo 
quanto nos centros de distribui-
ção. “A mudança logística agiliza 
informações sobre a qualidade 
do produto e permite interven-
ções de ajuste mais rápidas e pre-
cisas”, destaca, lembrando que  
o fim do desperdício de frutas e 
hortaliças geraria impactos posi-
tivos no curto prazo para o País. 

“Podemos citar diversos be-
nefícios, como a melhor remu-
neração ao produtor rural, maior 
oferta de alimentos saudáveis, 
diminuição de custos operacio-
nais, maior estabilização de pre-
ços e diminuição do lixo jogado 
no meio ambiente”, elenca o 
pesquisador.

Uma das mais novas medi-
das para reduzir o desperdício 
no País está sendo capitaneada 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que pretende estimular 
o consumo das frutas e hortaliças 
sem valor comercial por terem 
se desenvolvido com pequenas 
deformidades ou apresentarem 
lesões, mas que mantêm intacto 
seu valor nutricional.

A ideia já foi implantada, 
com sucesso, em diversos países 
europeus. Em Lisboa, por exem-
plo, um projeto de empreende-
dorismo social lançado em 2013, 
chamado Cooperativa Fruta 
Feia, expandiu-se e atualmente 
já conta com 480 consumidores 
associados. Segundo a entidade, 
a iniciativa já conseguiu evitar o 
desperdício de 81,1 toneladas de 
alimentos.

Para a ministra Kátia Abreu, 
é necessário incentivar os es-
paços onde produtores possam 
vender seus frutos “feios” dire-
tamente ao consumidor a preços 
mais baixos, evitando mandar 
para o lixo produtos que seriam 
desprezados caso estivessem nas 
prateleiras de um mercado con-
vencional.

“Queremos mostrar aos con-
sumidores que frutas e hortaliças 
feias podem chegar à mesa com 
o mesmo sabor e a preços me-
nores. Não estamos falando de 
produtos podres ou inadequados 
para o consumo, mas, sim, da-
queles que não são perfeitos, mas 
que todos nós podemos comer 

normalmente”, reforça.
Todavia, diminuir o grande 

volume de alimentos desperdi-
çados diariamente não é tarefa 
fácil. A maioria das Ceasas está 
obsoleta e, para piorar, a infraes-
trutura de transportes, setor em 
que o modal rodoviário predo-
mina, é precária em grande parte 
do País. 

Segundo o ministro Anto-
nio Carlos Rodrigues, a pasta 
vai manter e ampliar os investi-
mentos que têm sido ferrovias e 
rodovias. “Nos últimos anos, es-
ses investimentos deram grande 
melhoria à logística de transpor-
te de cargas do País e ofereceram 
melhores condições para distri-
buição da produção nacional. 
Além de derrubar os custos aos 
mercados, eles têm diversificado 
e integrado a malha de transpor-
te brasileira”, diz.

As hidrovias também devem 
ganhar mais um impulso este 
ano. A Lei 13.081/15, sancio-
nada em janeiro, tornou obriga-
tória a construção de eclusas em 
novas obras de barragens para 
geração de energia elétrica em 
via navegável ou com potencial 
para tal finalidade. 

A lei permite a concessão 
dos serviços de exploração das 
eclusas pelo setor público a em-
presas privadas, por meio de lici-
tação. “A nova legislação atende 
a anseios do setor por facilitar 
o desenvolvimento do trans-
porte hidroviário, como opção 
econômica aos outros modais”, 
salienta. 

*informações retiradas do artigo ‘desperdício de alimentos no brasil: um 
desafio político e social a ser vencido’

Contaminação
 

Melhoria nos meios de transporte

Excesso de 'toque' nos produtos por parte dos consumidores
 

Desenvolvimento de subprodutos industrializados que possam 
permitir o aproveitamento dos frutos

Comércio no atacado ineficaz
 

Melhor integração entre varejistas, atacadistas e produtores

Acúmulo de produtos nas gôndolas de exposição de varejo
 

Estabelecer um critério nacional para classificação de produtos 
que atenda à realidade do comércio nacional

Manuseio inadequado do campo
 

Melhoria nos tratamentos pré e pós-colheita

  
Embalagens impróprias

 
Adequação do ponto da colheita em relação 

ao mercado consumidor

Transporte ineficiente
 

Padronização das dimensões das embalagens

Comercialização de produtos a granel
 

Adequação da embalagem ao produto hortifrutícola

Não utilização de cadeia de frio
 

Reeducação e treinamento de todos os 
envolvidos na pré e pós-colheita
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iGuaPe: 
embalagem de 
papelão é mais segura 
e barateia o frete
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A atacadista rastreia cem por cento dos 
seus produtos e consegue identificar a 
raiz de qualquer problema, garantindo 
segurança alimentar. 

zoom 

A praticidade e segurança da 
caixa de papelão no trans-

porte de frutas, verduras e legu-
mes está transformando o mer-
cado da Ceagesp. A atacadista 
Iguape, por exemplo, investiu 
na modernização do processo 
logístico e aprimorou as emba-
lagens para acomodar legumes.  
Atualmente, 80% dos produtos 
são acondicionados em papelão. 

Miguel Alves da Silva, o Sas-
sá, planejador técnico da empre-
sa, explica que este material foi 
escolhido porque é mais leve, 
mais higiênico e oferece maior 
proteção ao ser manuseado. “O 
papelão barateia o frete, garan-
te segurança alimentar e reduz 
desperdício”, analisa. “Além 
disso, uma boa embalagem pro-
porciona qualidade na mesa dos 
consumidores”, complementa.

A Iguape encomendou ti-
pos diferentes de caixas de pa-
pelão para suas mercadorias. A 
caixa desenvolvida para trans-
portar tomates, por exemplo, 
recebe uma resina que a dei-
xa mais resistente à umidade. 
“Outras são mais reforçadas e 
suportam mais peso. Já a meia-
caixa, muito usada para acondi-
cionar pimentão amarelo e ver-
melho, foi feita para quem quer 
levar apenas metade da porção, 
é perfeita para ir direto para a 
gôndola do supermercado, já 
que cria um efeito visual muito 
bonito”, exemplifica Sassá.

roTulaGeM

A atacadista Iguape rastreia 
cem por cento dos seus produ-
tos e consegue identificar a raiz 
de qualquer problema. “Não 
adianta usar a embalagem mais 
moderna se não identificar o 
produto. A identificação é a 
marca do produtor. Só assim 
ele será reconhecido no merca-
do”, lembra o profissional. “Sem 
contar que o rótulo é um item 
que permite a rastreabilidade do 
alimento e garante segurança 
alimentar”, complementa. 

orienTaÇõeS PóS-ColheiTa

Para minimizar o manuseio 
na Ceagesp e colaborar com 
o trabalho dos agricultores, a 
Iguape está oferecendo orien-
tações sobre pós-colheita para 
seus fornecedores. A ação con-
siste em aconselhar e acompa-
nhar o manuseio, o processo de 
classificação e beneficiamento 
dos legumes que serão compra-
dos pela atacadista. “A intenção 
é agregar valor aquele hortifrú-
ti. Todos saem ganhando se o 
produto for mais valorizado”, 
explica Sassá. 

O planejador técnico já está 
aplicando as sessões de orien-
tação em plantações de pepino 
japonês e pimentão amarelo e 
vermelho. “As empresas ataca-
distas da Ceagesp são as inter-
mediárias entre o produtor e o 
varejista. Não custa fazer esta 
ponte e informar ao agricul-
tor quais são as exigências do 
mercado. Estamos colaboran-
do com o desenvolvimento do 
agronegócio”, completa.

Especializada na comerciali-
zação de alimentos para meren-
da escolar, a PróAtiva Alimentos 
atuou nos pavilhões da Ceagesp 
entre 2007, ano de sua fundação, 
e 2012, quando os executivos da 
empresa resolveram investir em 
logística e melhorar os processos 
organizacionais. O primeiro pas-
so para a mudança foi encontrar 
um local no entorno da Ceasa São 
Paulo que pudesse abrigar todo o 
estoque e ainda servisse como gal-
pão de beneficiamento de frutas, 
verduras e legumes.

“Mudamos basicamente por 
causa da falta de infraestrutura. A 
Ceasa tem um espaço muito re-
duzido. Como o nosso foco é me-
renda escolar, a área de produção 
precisava ser maior. Além disso, 
ficamos desatrelados das questões 
burocráticas que envolvem o co-
mércio de alimentos dentro do 
entreposto paulistano”, explica 
Rogério de Souza Fonseca, sócio
-proprietário. 

O comerciante ressalta que a 
questão sanitária também foi um 
fator que pesou na balança. “É 
muito difícil cumprir determi-
nadas exigências dos órgãos de 
fiscalização quando se está dentro 
da Ceasa. Leva-se muito tempo 
para conseguir realizar reformas 
ou mudanças nos boxes”, avalia. 
“Além disso, a própria logística 
do entreposto está defasada. Mal 
conseguimos circular lá dentro”, 
completa o empresário.

E assim, toda a PróAtiva foi 
transferida para uma rua ao lado 
da Ceagesp, num amplo galpão 
que comporta todos os escritó-
rios, o estoque e as câmaras frias, 
além de máquinas selecionadoras 
e embaladoras. Rafael, sócio na 
empresa e irmão de Rogério, con-
ta que após a mudança os proces-
sos logísticos ficaram mais ágeis. 
“Um bom espaço é fundamental 
para o desenvolvimento do nosso 
trabalho”, destaca.

Além de escolas, a PróAtiva 
fornece alimentos para hospi-
tais, hotéis e empresas que ofe-
recem refeições coletivas. “Tam-
bém acabamos de entrar para 
o segmento industrial e vamos 

Atacadista moderniza logística e desenvolve 
diferentes caixas para transportar legumes

PróaTiva deixa CeaGeSP Para 
Melhorar loGÍSTiCa
EMPRESA AMPLiOu ESPAçO E iNSTALOu CâMARAS 
FRiAS PARA CONSERVAR ALiMENTOS

lançar um suco de frutas com 
a nossa marca na próxima feira 
APAS”, anuncia Rogério. 

Para atender às exigências 
dos clientes e garantir segurança 
alimentar ao consumidor final, 
a PróAtiva eliminou as caixas de 
madeira nas operações comer-
ciais e possui um tanque para 
lavagem e higienização das cai-
xas plásticas retornáveis. “Reali-
zamos a manutenção das caixas 
com produtos especializados e só 
depois despachamos para nossos 
fornecedores”, garante Rogério. 
Antes de ser distribuído, o FLV 
passa por processo de seleção 
com profissionais treinados e as 
porções são embaladas em redi-

nhas próprias para este tipo de 
manuseio. “Além de selecionar, 
agiliza a distribuição”, explica.

loCaÇÃo de CâMaraS FriaS

Há dois anos acomodados no 
novo espaço, os sócios preten-
dem instalar mais duas câmaras 
frias com capacidade para arma-
zenar vinte paletes de hortifrúti 
cada. “Saímos da Ceagesp mas 
temos bastante parceiros lá den-
tro que precisam de um ambien-
te refrigerado para armazenar 
alimento. Vamos locar o espaço 
e aproveitar para ter mercadoria 
sempre às mãos”, planeja Rafael.

Atacadista foi transferida para local no entorno do entreposto que 
abriga o estoque  e serve como galpão de beneficiamento

CAROLINA DE SCICCO

Sassá, planejador técnico, explica 
que o papelão foi escolhido porque 
é mais leve, higiênico e oferece 
maior proteção ao ser manuseado

ORIGEM

Carolina de SCiCCo 
da redaÇÃo
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Impossível imaginar, hoje, 
alguém que não tenha tido 
contato com uma embalagem 

de papelão ondulado.  A maioria 
dos produtos adquiridos em lo-
jas, supermercados ou atacadistas 
é transportada neste tipo de em-
balagem.

No transporte de frutas, ver-
duras e legumes a embalagem 
de papelão ondulado tem uma 
importância altamente reconhe-
cida, principalmente por ser uma 
embalagem “protetora”.  Ela tem 
uma característica especial que é 
o acolchoamento evitando que 
os frutos sofram danos durante 
o transporte e/ou manuseio. É 
surpreendente a sua resistência 
ao empilhamento. Muitas caixas 
podem ser sobrepostas sem que 
a embalagem da base do palete 
entre em colapso.

Para projetar corretamente 
uma embalagem de papelão on-
dulado, os fornecedores dispõem 
de projetistas especializados nessa 
missão extremamente importan-
te para a indústria do papelão 
ondulado.

Ciente da importância da 

eMbalaGeM de PaPelÃo ondulado é a SoluÇÃo
juarez Pereira
aSSeSSor TéCniCo, da 
aSSoCiaÇÃo braSileira do 
PaPelÃo ondulado

embalagem para os produtos 
hortifrutícolas, a Associação 
Brasileira do Papelão Ondulado 
(ABPO) publicou um manual vi-
sando à especificação correta des-
te tipo de recipiente. E por estar 
apropriado ao tema expresso pelo 
título deste artigo transcrevemos 
vários itens do manual pela sua 
relevante importância.

A embalagem de papelão 
ondulado, pelas características 

papelão ondulado são biodegra-
dáveis e com alta taxa de recicla-
gem; agrega valor aos produtos 
no ponto de venda pela alta qua-
lidade de impressão de suas em-
balagens além de veicular a mar-
ca do produtor através de toda 
a cadeia de suprimento; protege 
a saúde dos consumidores, pois 
cada embalagem é utilizada nova 
e limpa uma única vez.

As embalagens são entregues 
pelos fornecedores paletizadas, 
facilitando o carregamento por 
empilhadeiras, diminuindo, as-
sim, manuseios desnecessários. 
As caixas devem possuir “en-
caixes” que permitam que elas 
se travem umas às outras. Os 
encaixes devem ter dimensões 
padronizadas e são posicionados 
conforme desenhos que constam 
no manual.

O manual para embalagens, 
destinado ao transporte de pro-
dutos hortifrutícolas, poderá 
ser adquirido através do site da 
ABPO www.abpo.org.br.

de seu material, é ideal para o 
transporte de produtos hortifru-
tícolas, porque preserva a quali-
dade, a integridade e a aparência 
dos produtos desde a colheita 
até o consumidor final; prote-
ge esses produtos dos choques e 
avarias mecânicas; minimiza as 
perdas pela diminuição do ma-
nuseio; otimiza a ventilação, o 
resfriamento ou o congelamento; 
confere plena estabilidade à pale-

tização e alta resistência ao em-
pilhamento; torna possível a for-
mação de carga mista atendendo 
as necessidades dos produtores, 
dos atacadistas e dos varejistas; 
reduz os custos de todas as fases 
da complexa cadeia de suprimen-
to; evita a propagação de pragas 
entre lavouras pela reutilização 
de suas embalagens; contribui 
com a preservação do meio am-
biente porque as embalagens de 

BIODEGRADÁVEL

Material é descartável e possui alta 
taxa de reciclagem 

zoom 

A caixa de madeira perdeu es-
paço para o plástico e o pa-

pelão na distribuição de produ-
tos agrícolas, mas pode ser uma 
excelente opção para este tipo de 
transporte. A empresa Eurocaixa, 
por exemplo, se inspirou nas em-
balagens europeias para criar uma 
caixa de madeira que sai direto 
da produção para as gôndolas do 
supermercado, minimizando o 
manuseio.

As embalagens tem fundo de 
madeira laminada, que confere 
maior resistência. A lateral é fei-
ta de compensado, que são fe-
chados com arames galvanizados 
para não enferrujar.  O material 
é descartável e evita o risco de 
contaminação por fungos e trata-
mentos para essa finalidade. Com 
maior vida comercial, transpira e 
permite melhor a refrigeração.

O formato da Eurocaixa é pa-

CAixA DE MADEiRA iNSPiRADA NAS EMBALAGENS DA EuROPA  
letizável para proporcionar econo-
mia de tempo no carregamento, 
permitindo o uso de empilhadei-
ras. O alto padrão de qualidade 
e a resistência das embalagens 
permitem o empilhamento de 
até oito caixas por camada e até 
168 caixas por palete padrão 
PBR (1,00 x 1,20m). Com isso, 
é possível reduzir o tempo gasto 
no carregamento manual de um 
caminhão de 2 horas para apenas 
20 minutos.

As Eurocaixas são embalagens 
para hortifrúti desenvolvidas para 
atender as exigências e necessida-
des do mercado brasileiro, com 
padrão de qualidade internacio-
nal. Uma alternativa segura para 
reduzir custos, desperdício de ali-
mentos. Além de otimizar a logís-
tica, as caixas de madeira agregam 
valor à produção dos agricultores 
brasileiros. 

O papelão preserva a qualidade , integridade e  aparência do FLV desde a colheita até o consumidor final
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A MWV Rigesa, empresa 
que desenvolve soluções 
em embalagens, apre-

senta uma novidade ao mercado 
brasileiro: o palete de papelão 
ondulado. Com desenho inédi-
to, o produto é uma alternativa 
para o transporte de cargas, um 
substituto dos atuais paletes de 
madeira, e reduz em até 80% os 
custos com frete e estoque*.

 Produzido com papel HyPer-
form, o novo Palete de Papelão 
Ondulado MWV Rigesa é re-
sistente e mais leve, não possui 
farpas e pregos, proporcionando 
mais segurança e ergonomia no 
manuseio. Além disso, não pre-
cisa de tratamentos fungicidas 
como os paletes de madeira.

“Mais uma vez apresenta-
mos uma importante inovação 
ao mercado. O Palete de Pape-
lão Ondulado MWV Rigesa é 
único no mercado brasileiro”, 
afirma Sérgio Ivancko, gerente 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
da MWV Rigesa. “É, também, 
reflexo do nosso compromisso de 
ser o melhor parceiro na entrega 
de produtos e serviços inovado-
res, que agregue valor e que ajude 
os nossos clientes a excederem os 

Mwv riGeSa lanÇa 
PaleTe de PaPelÃo ondulado
Com desenho 
pioneiro no Brasil, 
novo palete reduz 
em até 80% os 
custos com frete e 
estoque*

seus objetivos”, completa. Com 
patente requerida e atendendo às 
crescentes e particulares necessi-
dades dos clientes, o novo produ-
to pode ser vendido montado ou 
desmontado.

SuSTenTabilidade

Segundo os executivos da em-
presa, o Palete de Papelão MWV 
Rigesa promove importantes ga-
nhos ambientais, é mais leve se 
comparado aos paletes de madei-
ra e gera até 76% menos resídu-
os. Somado a isso, está a redução 
em até 80% na emissão de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) e no con-
sumo de combustível, já que o 
volume necessário de caminhões 
utilizados nas entregas é cinco 
vezes menor que na comerciali-
zação das versões de madeira.

O novo produto é cem por-
cento reciclável e produzido com 
matéria-prima proveniente de 
florestas com manejo sustentá-
vel, certificado pela Cadeia de 
Custódia CERFLOR, programa 
coordenado pelo Inmetro e reco-
nhecido internacionalmente pelo 
PEFC™, maior sistema de certifi-
cação florestal do mundo.

eMbalaGenS eSPeCiaiS Para 
FruTaS, verduraS e leGuMeS

Para atender ao segmento 
de frutas, legumes e verduras a 
MWV Rigesa projetou a linha 
BrightBox, uma nova geração de 
embalagens que promete agre-
gar ainda mais valor ao produto. 
Com alta resistência ao frio, a 
BrightBox permite que o pro-
duto chegue mais fresco, con-
servando por mais tempo a sua 
qualidade. Além disso, a caixa 
possui design inovador e pode 
ir direto ao ponto de venda , 
dando destaque e visibilidade à 
mercadoria.

As embalagens também são 
produzidas com HyPerform, 
que oferece segurança alimentar 
e rastreabilidade garantida da 
matéria-prima. Hoje, as emba-
lagens BrightBox são utilizadas 
no conceito “caixa-display”, que 
possui alta resistência e oferece 
maior área de visualização do 
produto. A empresa também 
tem outras soluções, como em-
balagens tipo bandeja que per-
mitem o empilhamento e facili-
tam as criações do departamento 
de marketing.

SérGio ivanCKo

Mais uma vez 
apresentamos uma 
importante inovação. 
O Palete de Papelão 
Ondulado MWV 
rigesa é único no 
mercado brasileiro”.

A caixa plástica retornável 
é atualmente a embala-

gem preferida dos atacadistas 
para o transporte de horti-
frúti. Mais leve e segura do 
que a caixa de madeira e mais 
barata do que a de papelão, 
a caixa plástica é resistente e 
pode durar até dez anos. Ape-
sar das vantagens, este tipo 
de material necessita de ma-
nutenções periódicas para ser 
reutilizado.

Para colaborar com a se-
gurança dos alimentos e fa-
cilitar os processos logísticos 
das empresas atacadistas de 
produtos frescos, Roberto 
Rodrigues Junior, empresário, 
fundou a Vitaliza, companhia 
especializada na lavagem e hi-
gienização de caixas, paletes 
e estrados plásticos. “O pro-
cesso automatizado garante 
agilidade e qualidade na sani-
tização e o ambiente estrate-
gicamente dividido, permite 
armazenagem de caixas sujas 
e limpas em locais diferencia-
dos”, explica Roberto.

Localizada a apenas seis 
quilômetros da Ceagesp, a 
Vitaliza tem capacidade para 
higienizar centenas de caixas 
por hora, o que agiliza o pro-
cesso e permite que os clientes 
tenham suas caixas limpas em 
curto espaço de tempo. Di-
versas empresas do entreposto 
paulistano utilizam o serviço 
de higienização da Vitali-
za, entre elas Agro Bonfim, 
Banana Roque, Banquality, 
Ceccarelli, Elo Fruti, Ethos, 
Fortfrut, Rio Acima, Ciro, 
Castor e MJ Maciel.

“O procedimento de la-
vagem e higienização exige a 
utilização de produtos sani-
tizantes adequados, mão de 
obra especializada, além de 
equipamentos de alta potên-
cia para que a higienização 
se dê por completa”, afirma 
Rodrigues. “Ao final do pro-
cesso, emitimos laudo que 
comprova que a higieniza-
ção foi realizada de acordo 
com a legislação”, completa 
o empresário.

HIgIENIzAçãO DE 
CAIxAS PLáStICAS 
é PRIMORDIAL 
PARA SEguRANçA 
ALIMENtAR

Empresa realiza 
manutenção de 
embalagens e emite 
laudo atestando 
serviço
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PRODuTO PARA 
FLORAçãO DO 
LiMãO

para conseguir que o 
produtor tenha frutos 
saudáveis durante 
o ano todo, a fertec 
apresenta o nYon 
Kalcium ferti + nYon 
lemon, fertilizantes 
nanoparticulados, 
específicos para uso 
na produção. com 
uma combinação de 
nutrientes, como cálcio, 
cobre, cobalto, zinco 
e molibdênio, garante 
melhor coloração de 
frutos e menor incidência 
de deficiência de Cálcio.

o gerente do departamento de 
entrepostos do interior da ceagesp, 
vlamir alves antequera,  deu início 
ao projeto que vai orientar os 
entrepostos do interior em relação 
às boas práticas de comercialização.

os agricultores familiares do 
tocantins cultivam cerca de 35 
milhões de frutos, em 1.400 
hectares, principalmente nos 
municípios de pau d´arco e Juarina, 
na região noroeste do estado.

a lituânia foi habilitada a 
exportar pescados e derivados de 
pesca extrativa ao brasil. todos os 
estabelecimentos exportadores 
indicados por aquele país poderão 
ser reconhecidos pelo mapa.

o secretário de agricultura, 
abastecimento e turismo, marcos 
brunholi, revelou a intenção 
em criar bolsões de água nas 
propriedades rurais de Jundiaí para 
colaborar com os produtores.

SãO PAuLO LANçA 
PROGRAMA DE 
uSO RACiONAL DA 
áGuA

o governo de são 
paulo lançou em março, 
em piracaia, uma linha 
de crédito com juros 
totalmente subsidiados 
(juros zero) para a 
modernização dos 
sistemas de irrigação 
das propriedades rurais 
localizadas nas bacias 
de contribuição dos 
reservatórios para 
abastecimento público 
do alto tietê, que são: 
taiaçupeba, Jundiaí, 
biritiba, paraintinga e 
ponte nova.

o governador do paraná 
beto richa anunciou 
uma nova alíquota do 
imposto sobre circulação 
de mercadorias e serviços 
(ICMS), fixada em 18% a 
partir do dia primeiro de 
abril. o impacto desse 
aumento foi significativo, 
especialmente para os 
transportadores de cargas 
que cobraram uma atitude 
do governo estadual. 
eis que no dia 9 de abril 
foi publicado o decreto 
nº 999 que faz com que 
todos os implementos no 
Estado retornem para 12% 
de alíquota desde o dia 1° 
de abril, ou seja, volta a 
ser como era antes. para 
a fetranspar, o icms é 
um dos principais vilões 
do setor, por isso garantir 
a redução desse tributo é 
essencial.

LiTuâNiA ExPORTARá 
PESCADOS PARA O 
BRASiL

MAiS DE 35 MiLhõES 
DE FRuTOS DE ABACAxi 
POR ANO NO TOCANTiNS

PROJETO PARA iNTERViR 
EM PROPRiEDADES 
AGRíCOLAS

iNFORMAçãO AOS 
ENTREPOSTOS DO 
iNTERiOR

TRANSPORTADORES 
CONquiSTAM 
REDuçãO DE iCMS
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SeM raSTreabilidade
nÃo há loGÍSTiCa

AuTOMAçãO PERMiTE ACOMPANhAMENTO E LOCALiZAçãO DA MERCADORiA 
DESDE A PRODuçãO ATé A COMERCiALiZAçãO

Investir em automação co-
mercial passou a ser questão 
prioritária em empresas de 

diversos setores. Na distribuição 
de frutas, verduras e legumes, o 
tema ainda não está devidamen-
te difundido e as companhias do 
ramo se viram como podem para 
tentar padronizar um mercado 
completamente desconfigurado. 
Por isto, tão importante quanto 
a embalagem, a identificação do 
produto proporciona eficiência 
e segurança nas operações logís-
ticas da distribuição de hortifru-
tícolas. Quando cadastradas e 
identificadas, fica mais fácil fazer 
controle do estoque e dos custos 
das mercadorias. 

Muito utilizado em produtos 
industrializados, o código de bar-
ras, por exemplo, foi implantado 
no Brasil há 30 anos e ainda não 
teve sua importância reconhecida 
no setor de agronegócios. Sinôni-
mo de conforto para os consumi-
dores finais, o código de barras 
agiliza e assegura a rastreabilida-
de nos processos logísticos. 

A GS1 Brasil, Associação 
Brasileira de Automação, é res-
ponsável pelo padrão de identi-
ficação de produtos e serviços na 
cadeia de suprimentos.  Nilson 
Gasconi , assessor de Soluções de 
Negócios, explicou como a ras-
treabilidade pode colaborar com 
o setor de distribuição de produ-
tos hortifrutícolas.

Jornal Entreposto -  Qual é a 
importância da rastreabilidade 
na distribuição de frutas, verdu-
ras e legumes?
Nilson Gasconi - A implantação 
da rastreabilidade para a seguran-
ça do alimento é fundamental, 
principalmente quando temos a 
identificação correta do produto/

produtor e um sistema integrado 
de informações. Tudo isso pro-
porciona uma maior eficiência de 
toda a cadeia produtiva o que é 
de fundamental importância no 
caso de um recall além de atender 
as demandas dos consumidores 
cada vez mais exigentes. Para as 
empresas que aplicam a rastrea-
bilidade o grande diferencial é 
ter um processo cada vez mais 
eficiente, o que pode mantê-lo à 
frente em um mercado competi-
tivo. A vantagem de ter rastreabi-
lidade na distribuição de FLV é 
de permitir o acompanhamento 
e a localização dos produtos des-
de sua produção até sua comer-
cialização, através dos registros, 
identificação e principalmente 
da transmissão das informações 
relativas a estes produtos. Con-
sequentemente, o consumidor 
ao adquirir um produto com o 
histórico das fases de produção se 
sente mais seguro.

JE - Existe logística sem rastrea-
bilidade?
NG - A rastreabilidade está di-

retamente associada à logística e 
para se ter um processo logístico 
eficiente é necessário que toda a 
cadeia seja rastreável, desde sua 
produção, passando pela distri-
buição até chegar ao consumi-
dor final.

JE - Quais são os principais gar-
galos que afetam os processos 
logísticos no Brasil?
NG - Temos muito para evoluir 
desde a infraestrutura logística 
(transporte), integração entre 
os elos da cadeia e o nível de 
automação.

JE - Como a GS1 atua na logística 
de distribuição de frutas, verdu-
ras e legumes?
NG - A colaboração da GS1 pode 
ser feita de diversas formas: po-
demos fornecer padrões de iden-
tificação para o setor, o que vai 
facilitar os processos logísticos e a 
rastreabilidade,  fornecimento de 
materiais e guias de boas práticas 
de rastreabilidade, além de reali-
zar capacitações junto aos profis-
sionais do setor.

JE - Quantos atacadistas da Ce-
agesp aderiram ao sistema de 
identificação da GS1? Se possí-
vel, cite um caso de sucesso.
NG – Atualmente cerca de 120 
distribuidores da Ceagesp são 
associados da GS1 Brasil, en-
tre eles Batista, Benassi, NK 
e Quero Mais.  O Grupo NK, 
por exemplo, realizou um traba-
lho com o tomate Sweet Grape 
junto a um grupo de produto-
res. A rastreabilidade foi im-
plantada por meio da utilização 
do sistema da PariPassu que foi 
integrado ao processo operacio-
nal da empresa. Já a empresa 
Itaueira Agropecuária, produ-
tora do Melão Rei que tem sua 
qualidade comprovada no mer-
cado nacional e internacional, 
é associada da GS1 Brasil des-
de 1995 e utiliza os padrões de 
identificação do Sistema GS1. 
Vale destacar a parceria com o 
Centro de Qualidade em Horti-
cultura da Ceagesp, na figura da 
Dra. Anita de S. Dias Gutierrez, 
onde buscamos em conjunto o 
entendimento das necessidades 
do setor de FLV, realização de 
treinamentos e patrocínio do 
folder de Normas de Classifica-
ção para FLV.

JE - Quais são as ações desen-
volvidas pela GS1 para colaborar 
com a cadeia do agronegócio?
NG - Podemos citar a identifi-
cação do produto com a aplica-
ção do GS1 DataBar que é uma 
tendência global na utilização 
desse tipo de código no setor 
de frutas, verduras e legumes 
(FLV) e em outros produtos pe-
recíveis. O GS1 DataBar é um 
código de barras com dimensões 
reduzidas e maior capacidade de 
armazenar dados.  O código traz 
vantagens para o varejo e consu-
midor. A automação comercial 
tornou-se essencial. Por exem-
plo, na operação de caixa po-
de-se ter o controle da data de 
validade de produtos perecíveis 
e evitar a venda ao consumidor 
caso ainda não tenham sido 
recolhidos da gôndola do su-
permercado. O GS1 DataBar é 
capaz de carregar mais informa-
ções do que o código de barras 
EAN/UPC, por isso, possibilita 
uma grande oportunidade de 
codificação de itens em diver-
sos segmentos. O setor de frutas 
legumes e vegetais e o de itens 
de pesos variáveis (carne, aves, 
peixes, padaria, embutidos, 
frios), por exemplo, serão muito 
beneficiados. A GS1 Brasil dis-
ponibiliza aos seus associados 
materiais e guias para aplicação 
do GS1 DataBar além de minis-
trar cursos de identificação to-
talmente gratuitos.

120
atacadistas da Ceagesp 
utilizam os padrões de 

identificação da GS1
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A Ceasa é um centro comer-
cial atacadista com características 
semelhantes a um shopping cen-
ter, onde centenas de empresas 
comercializam os seus produtos 
e deve ser também um centro 
logístico eficiente que permita o 
recebimento ágil de centenas de 
produtos agrícolas de vários agri-
cultores por diversos atacadistas, 
utilizando diferentes tecnologias 
de movimentação e conservação e 
a sua entrega a milhares de com-
pradores, nos volumes solicitados.

Cinquenta anos atrás, na 
construção da Ceasa paulistana 
– o Entreposto Terminal de São 
Paulo, os engenheiros e arquitetos 
planejaram o espaço para peque-
nos veículos de carga que viriam 
trazer os produtos de pequenos 
agricultores, com produção pró-
xima do mercado e seriam movi-
mentados sem mecanização, ma-
nualmente caixa por caixa.

Tudo mudou. A população 
brasileira cresceu, quase dobrou e 
foi morar em grandes regiões me-
tropolitanas como a de São Paulo. 
Hoje, o abastecimento da Ceasa 
paulistana exige que 1.560 mu-
nicípios de todos os estados bra-
sileiros e diversos países da Amé-
rica, Europa e Ásia enviem os seus 
produtos. Os veículos de carga 
mudaram de toco para carreta (de 
7 metros de comprimento e capa-
cidade para sete toneladas para 25 
metros e capacidade para 27 tone-
ladas).  Uma parte importante da 
carga chega paletizada, permitin-
do a descarga mecanizada, rápida 
e sem manuseio do produto. 

A nossa infraestrutura conti-
nua a mesma. Temos outros pro-
blemas além de receber grandes 
veículos de carga, empilhadeiras 
e o trânsito caótico. A crescente 
adoção da paletização na Ceagesp 
é motivo de grande regozijo, mas 
também de muita preocupação.  
O número crescente de empilha-
deiras associado à infraestrutura 
inadequada para a sua movimen-
tação e ao desrespeito às exigên-
cias legais de operação das máqui-
nas já causaram alguns acidentes 
e podem causar muitos outros, se 
não prevenidos. 

A adoção da paletização na 
movimentação de cargas é um 
processo irreversível.  Ela é sinôni-

mo de progresso, eficiência, con-
servação do produto, agilidade na 
movimentação e melhora a gestão 
logística.

O projeto ‘Doca de descarga 
paletizada I’ foi desenvolvido pe-
los técnicos da Ceagesp com um 
objetivo muito claro: proporcio-
nar aos atacadistas e fornecedores 
com carga paletizada um sistema 
ágil de entrada, descarga e saída 
do mercado e de movimentação 
segura do produto até à empresa 
atacadista dos pavilhões MFEB e 
MFEC.

 O projeto começou em 2013 
e de lá para cá a proposta foi sen-
do amadurecida: os atacadistas- 
possíveis interessados no serviço 
- foram entrevistados duas vezes; 
foram feitos levantamentos do 
fluxo e destino dos veículos gran-
des e paletizados na portaria; fo-
ram feitos levantamento da atual 
utilização do espaço escolhido 
para a doca. Foi realizado, ainda, 
um estudo sobre a eficiência de 
utilização do espaço por cada em-
presa e feito um projeto prévio de 
engenharia.  

O espaço escolhido é perfeito, 
pois tem um portão de entrada 
e saída exclusivos. O veículo que 
vai utilizar a doca não precisa en-
trar no mercado. Pode descarregar 
rapidamente (uma hora) e abrir 
lugar para outros veículos. Hoje 
o veículo de carga paletizado leva, 
em média, duas horas e meia para 
descarregar, mas permanece no 
mercado por seis horas e meia, por 
não conseguir sair do entreposto.

A doca deverá ocupar 60% 
da área do E2, o estacionamento 
entre o MFEC e o Banco de Ali-
mentos. O portão 16 será reaber-
to e exclusivo para a doca.  Hoje 
o E2 é mal utilizado, sendo ocu-
pado por caixas vazias e veículos 
estacionados sem nenhuma orga-
nização. Ele está planejado origi-
nalmente para oferecer 71 vagas. 
A implantação da doca restringirá 
a área de estacionamento interna 
para 37 vagas e vai tirar do merca-
do as carretas e caminhões paleti-
zados que chegam com produtos 
destinados ao MFEB e MFEC - 
33 carretas e 99 caminhões, num 
dia grande movimento. Hoje uma 
grande parte da descarga paletiza-
da é feita no E11, estacionamento 
entre o MFEB e a Avenida Gastão 
Vidigal, que ficará liberado para 
compradores com a implantação 
da doca.

A propostA é simples e A 
utilizAção dA docA voluntáriA:

• Espaço fechado localizado 
no E2, com entrada e saída 
exclusivas pelo portão 16 
• Cadastramento e agendamento 
prévios obrigatório
• Doca coberta para descarga 
paletizada
•Armazenamento temporário 
para 185 paletes- carga de  6 
carretas ou 13 trucks
• Rampas de acesso
• Treze docas para carreta ou 
caminhão truck
• Onze vagas no estacionamento 
de espera para caminhão truck 
ou carreta
• Corredor pavimentado para 
empilhadeiras na Rua 3, ao lado 
da Rua Xavier Kraus, para acesso 
aos pavilhões MFE-B e MFE-C

As regrAs de funcionAmento 
tAmbém são simples.

A utilizAção dos serviços 
prestAdos pelA docA exige:

1ª A adesão voluntária ao sistema 
através de cadastramento
2ª O agendamento prévio do 
horário de descarga
3ª A entrada e saída pelo portão 
16 restrita aos usuários da doca.

o ServiÇo de deSCarGa e enTreGa 
do ProduTo CoMPreende:

1ª Descarga do veículo
2ª Armazenamento temporário 
nas prateleiras
3ª Movimentação do produto até 
a entrada do pavilhão, indicada 
pelo atacadista.

A ‘Doca para Descarga 
Paletizada I’ é uma solução 
logística que atende à descarga 
paletizada do MFEB e do 
MFEC. Ela ocupará menos que 
1% da área total do Entreposto, 
representará 5% do número total 
de vagas e permitirá retirar do 
mercado uma parte expressiva 
dos grandes veículos de carga e 
das empilhadeiras.

mAiores informAções :
Cqh@CeaGeSP.Gov.br ou noS 
TeleFoneS (11) 3643-3825

Técnicos da Ceagesp desenvolvem projeto 
de doca de descarga paletizada

CenTro de qualidade eM 
horTiCulTura da CeaGeSP
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O que é perda nas frutas 
e hortaliças frescas? A 
perda do produto que 

vai para o lixo? A diferença entre 
o peso do produto que chega e 
o peso do produto que de fato é 
consumido? A perda de valor por 
perda de qualidade?

A perda de peso em frutas e 
hortaliças é quase que exclusiva-
mente perda de água, resultando 
em perdas quantitativas (peso), 
qualitativas (aparência) e nutricio-
nais. O alto conteúdo de água e 
o metabolismo intenso das frutas 
e hortaliças frescas fazem da ga-
rantia do peso líquido um grande 
desafio. A colheita interrompe o 
fornecimento de água aos tecidos, 
levando à perda de água por trans-
piração. Essa perda está direta-
mente relacionada à temperatura, 
umidade e velocidade do ar, além 
de fatores inerentes ao produto, 
como relação superfície-volume, 
natureza da superfície protetora 
e integridade física. O murcha-
mento e o enrugamento são os 
sintomas visíveis da perda de água 
mais citados. Outros sintomas, 
como perda de brilho, de frescor, 
maior suscetibilidade a doenças 
pós-colheita são menos citados, 
mas igualmente importantes.  O 
conteúdo de água, característi-
co de cada fruta e hortaliça, está 
entre 85 e 95%, no momento da 
colheita.  A colheita interrompe 
o fluxo de água e de nutrientes 
para o produto. O metabolismo 
das frutas e hortaliças frescas é 
intenso nas condições normais de 
comercialização, no atacado e no 
varejo. Elas continuam vivas, res-
pirando, transpirando, perdendo 
água, frescor, turgescência, quan-
do são colhidas. A perda de peso, 
em um dia de observação, em al-
face é 7,5%, em brócolos 7,5%, 
em cenoura 3%, em couve-flor 
2%, num ambiente de 15oC e 
45 a 65% de umidade relativa. A 
beterraba, num ambiente a 20oC 
e 60 a 70% de umidade relativa, 
mostrou uma perda de água de 
10%, em seis dias.

A determinação e a quantifi-
cação da perda de valor é outro 
grande desafio. Existe grande di-
ferenciação de valor por tamanho 

DA PRODuçãO à MESA: 
AS PERDAS E OS HORtIfRútIS
aniTa de Souza d. GuTierrez
CenTro de qualidade eM 
horTiCulTura da CeaGeSP

e por qualidade do produto no 
mesmo dia de comercialização.  
A ocorrência de danos mecâni-
cos por manuseio inadequado 
na colheita, na seleção, no emba-
lamento, e na movimentação do 
produto eleva o metabolismo do 
produto, sendo porta de entrada 
para o desenvolvimento de mi-
croorganismos oportunistas e de 
deterioração do produto.  A per-
da que vai para o lixo seria muito 
menor se os produtos machuca-
dos, portanto de menor valor, não 
fossem aceitos por nichos de mer-
cado menos exigentes – bares que 
processam o produto, feiras de 
periferia, compradores menos exi-
gentes. Batidas, ferimentos, perda 
de turgidez podem significar uma 
perda de valor de 50% ou maior.

As causas da perda do produto 
que vai para o lixo começam na 
lavoura e vão até o consumidor. 
Ela acontece na lavoura, duran-
te o processo de produção e na 
colheita com o descarte dos pro-
dutos inadequados para 
a comercialização in 
natura. O con-
trole inadequa-
do de pragas 
e doenças, a 
o c o r r ê n c i a 
de granizo, a 
falta de poli-
nização ou de 
poda adequada, 
o ponto de colheita 
incorreto são causas de 
perdas pós-colheita na produção 
no atacado, no varejo e no consu-
midor. O manuseio inadequado 
na colheita, embalamento e trans-
porte para a seleção são causas im-
portantes de batidas, ferimentos, 
que aceleram o metabolismo e 
permitem o desenvolvimento de 
microorganismos oportunistas, 
prejudiciais ao produto. Estudos 
com pêssego, morango e citros 
feitos pela Esalq., Instituto Bioló-
gico e APTA, com o apoio da Ce-
agesp, mostram que a maior parte 
do desenvolvimento de podridões 
é causada por microorganismos 
oportunistas.

Nas centrais de abastecimento 
temos dois tipos de perdas: a que 
vai para o lixo e a perda de valor 

do produto. 
A quantifica-
ção de perda 
que vai para 
o lixo é feita 

com a pesa-
gem do lixo, na 

maioria orgânico. 
A fragilidade comer-

cial do produtor faz com que 
ele assuma as consequências das 
perdas, que podem superesti-
madas pelo comprador na luta 
por uma maior margem comer-
cial. O transporte e manuseio 
inadequados geram batidas e 
ferimentos, descarte e perda de 
valor do produto. Hoje na Cea-
gesp paulistana o lixo representa 
1,5% do volume de entrada – 
sendo uma parte disso palha de 
melancia, coroa de abacaxi, res-
tos de embalagem (ou seja, não 
são perdas). 

O sistema de exposição no 
supermercado pode destruir 
todo o esforço do produtor e do 
atacadista na melhoria do pro-
duto. O produto é despejado 

na gôndola e perde a rastreabi-
lidade com a mistura de produ-
tos de diferentes origens e sem 
a identificação do produtor. As 
perdas, com causas identificá-
veis segundo os supermercados, 
giram em torno de 7%. 

A perda no consumo é 
grande. O consumidor compra 
frutas imaturas e feridas, horta-
liças feridas, que apodrecem na 
sua casa. Estudos realizados na 
Esalq mostram que no caso do 
mamão havaí, a perda pode che-
gar a 75%. É bom lembrar que 
o produtor colhe a fruta verde, 
atendendo ao pedido do com-
prador. A fruta verde aguenta 
pancadas e maus tratos e vai 
apodrecer na casa do consumi-
dor, o cliente que precisamos 
agradar para sobreviver.

A prevenção e a diminuição 
das perdas exigem que todos os 
elos do agronegócio de frutas e 
hortaliças frescas - produção, 
transporte, atacado, varejo, ser-
viço de alimentação e consumi-
dor – façam a sua parte. 

AS CAuSAS DAS PERDAS COMEçAM NA 
LAVOuRA E SE ExTENDEM AO CONSuMiDOR

Cqh PARTiCiPA DO ii 
ENCONTRO TéCNiCO DE 
CiTRiCuLTuRA 

no próximo dia 29 de abril 
será realizado o ii encontro 
técnico de citricultura na cidade 
de campanha, minas gerais. o 
engenheiro agrônomo do centro 
de qualidade em horticultura da 
ceagesp, gabriel bitencourt de 
almeida, é um dos convidados e 
vai falar sobre a comercialização e 
valoração de frutas cítricas.

NARiZ ELETRôNiCO 
DETECTA DOENçAS NA 
CEBOLA

a nova tecnologia foi 
desenvolvida para impedir a 
propagação de doenças no 
armazenamento de cebolas. 
quando as doenças são visíveis 
a olho nu mais da metade 
do estoque pode já estar 
contaminado. o nariz eletrônico 
coleta informações e envia para 
o computador, que reconhece 
o sinal e envia um alerta, 
tornando possível a previsão de 
contaminação.

OMS ALERTA quE 
DOENçAS TRANSMiTiDAS 
POR ALiMENTOS MATAM 
351 MiL POR ANO

a organização mundial da 
saúde (oms) alertou que as 
doenças transmitidas por 
alimentos mataram 351 mil 
pessoas no mundo em 2010. 
um relatório da agência da 
onu sobre o assunto, divulgado 
no início do mês, calcula que 
o número de infecções globais 
causadas pelo consumo de 
comida estragada chegou a 582 
milhões.

COLEçãO OFERECE 
DOWNLOAD GRATuiTO 
DE LiVROS SOBRE 
AGRONOMiA

 a pró-reitoria de graduação 
da unesp oferece em parceria 
com a cultura acadêmica 43 
livros que podem ser baixados 
em www.culturaacademica.com.
br/colecoes.asp?col_id=12 . na 
área de agronomia, a coleção 
traz quatro publicações, entre 
elas abacate: aspectos técnicos 
da produção e sistema de 
produção agropecuário brasileiro: 
características e evolução 
recente.

75%
é o índice de perda que 

pode chegar o mamão havaí
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loGÍSTiCa na Cadeia de FloriCulTura

A logística tem sido apon-
tada como um dos prin-
cipais gargalos para o 

desenvolvimento adequado e sa-
tisfatório da cadeia produtiva de 
flores e plantas ornamentais no 
Brasil, tanto no âmbito do mer-
cado interno, quanto no das ex-
portações. No caso do mercado 
interno, as limitações logísticas e 
operacionais apontam para pro-
blemas como: quebras constan-
tes da cadeia do frio ao longo da 
distribuição; rede de transporte 
– rodovias e caminhões – insufi-
ciente e de qualidade inadequa-
da, especialmente face às longas 
distâncias percorridas desde os 
mercados atacadistas até os cen-
tros de consumo;  falta de ca-
pacitação e treinamento da mão 
de obra empregada; embalagens 
inapropriadas na maioria dos ca-
sos e altos custos de transporte, 
armazenagem e conservação.

Os fluxos de distribuição de 
flores e plantas no Brasil origi-
nam-se, em 90% dos casos, a 
partir de poucos grandes polos 
de produção, localizados particu-
larmente no Estado de São Paulo 
(Holambra, Santo Antônio de 
Posse, Campinas, São Paulo, Re-
gião da Rodovia Dutra) e abaste-
cem todo o Brasil.  Em decorrên-
cia disso, as rotas de suprimento 
chegam a alcançar distâncias de 
até 3.500 a 4.000 quilômetros, 
acumulando grandes dificulda-
des e riscos para a sua realização. 
Além dos níveis sensivelmente 
elevados de perdas físicas e eco-
nômicas de mercadorias obser-
vados ao longo de todo esse pro-
cesso de distribuição, também se 

somam quedas relevantes na qua-
lidade e na durabilidade das flo-
res e plantas e encarecimento dos 
produtos ao consumidor final, 
especialmente para as populações 
mais distantes dos principais 
polos nacionais de produção, 
alijando-as do consumo. Nestes 
percursos, os caminhoneiros res-
ponsáveis pela distribuição das 
mercadorias gastam, em média, 
dois dias e meio de viagem de ida 
da origem ao destino e idêntica 
quantidade na volta e se sujeitam 
às mais diversas situações de ris-
co, como assaltos a mão armada, 
condições precárias de tráfego, 
excesso de pedágios e bloqueios 
das pistas, às vezes violentos, por 
populações indígenas e outras, 

como a mídia já tem reportado. 
Cabe destacar que esses agentes 
– caminhoneiros distribuidores, 
denominados de “linheiros” – 
respondem, ainda hoje, por mais 
de 34% dos fluxos de suprimen-
to da cadeia produtiva de flores 
e plantas ornamentais do Brasil.

Neste contexto, todo e qual-
quer ganho em termos de quali-
dade logística reflete-se imediata-
mente em benefícios, tanto para 
produtores, quanto para consu-
midores e precisam ser sempre 
incentivados. Destaca-se que 
o recente crescimento do setor 
supermercadista na distribuição 
de flores vem contribuindo para 
acelerar o escoamento dessas 
mercadorias, aproveitando-se de 

infraestrutura e know-how ad-
quiridos nos setores de perecíveis 
em geral, o que vem benefician-
do a floricultura.

No caso do comércio exte-
rior, cabe observar que devido às 
características estruturais das ex-
portações brasileiras – calcadas 
essencialmente em material de 
propagação vegetal, como bul-
bos e mudas – a logística empre-
gada reporta-se essencialmente 
aos meios marítimos, que con-
centram mais de 62% dos totais 
vendidos ao exterior, enquanto o 
transporte aéreo fica com parti-
cipação média de 37% e o rodo-
viário, 1,0%. O menor uso dos 
transportes aéreos reflete não 
apenas questões econômicas, 

devido a fretes mais elevados, 
mas também carência na oferta 
de infraestrutura, especialmen-
te no que se refere à cadeia de 
frio, já que flores temperadas de 
corte necessitam de temperatu-
ras, sem quebras e variações, da 
ordem de 4ºC.
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ÍNDICE CEAgESP RECuA 2,32% EM MARçO

eMÍlia Cordeiro

No ano, indicador registra elevação de 4,71% e, nos últimos 12 meses, queda de 0,84%

10ª SANtA fEIRA DO PEIxE SuPERA ExPECtAtIvAS E 
COMERCIALIzA MAIS DE 150 tONELADAS

O Índice de Preços da 
CEAGESP começou a dar sinais 
de que as temporadas de altas 
acentuadas ficaram para trás. 
Em março, a retração nos valo-
res foi de 2,32%. Com a chega-
da do outono, estação que tem 
como principais características a 
redução do volume de chuvas e 

possibilidade de rodízio d´água 
nas regiões produtoras foi tem-
porariamente descartada no cur-
to prazo. Desse modo, os produ-
tores, principalmente da região 
do Alto Tietê, deverão investir 
normalmente na produção de 
hortaliças.

Em março, o setor de frutas 
caiu 3,18%. Principais quedas: 
kiwi (-22,6%), caju (-17,7%), 
maçã nacional (-14,3%), aba-
caxi havaí (-11,3%) e coco ver-
de (-10,2%). Principais altas: 
mamão havaí (58,1%), uva niá-
gara (22,6%), mamão formosa 
(20,6%) e manga tommy (14,55).

O setor de legumes registrou 
queda de 8,84%. Principais que-
das: chuchu (-58,9%), abobri-
nha italiana (-19,6%), vagem 
(-18,6%), quiabo (-18,1%), abo-
brinha brasileira (-17%) e jiló 
(-14,4%). Principais altas: pimen-
tão amarelo (20,1%), pimentão 

BCA DOA 132  
tONELADAS
inaCio ShibaTa

O Banco CEAGESP de 
Alimentos (BCA), ligado à 
Coordenadoria de Sustenta-
bilidade (CODSU), doou em 
março cerca de 132 toneladas 
de alimentos para 105 enti-
dades. A iniciativa beneficiou 
71 mil pessoas. Essa ação foi 
possível graças às doações fei-
tas por 47 permissionários do 
Entreposto Terminal de São 
Paulo (ETSP). Desse total, 
mais de 11 toneladas foram 
transportadas para o BCA por 
17 carregadores voluntários 
vinculados ao Sindicato dos 
Carregadores Autônomos da 
CEAGESP (Sindicar).temperaturas mais amenas, os se-

tores de legumes e verduras deve-
rão registrar elevação do volume 
ofertado e melhora acentuada da 
qualidade. 

Assim, com a esperada re-
tração do consumo nesse perí-
odo, são aguardadas novas di-
minuições em abril e maio. A 

vermelho (21,2%), tomate cereja 
(18%), batata doce rosada (8,6%) 
e abóbora japonesa (7,7%).

O setor de verduras apresen-
tou alta de 3,44%. Principais 
elevações: couve (21,5%), espi-
nafre (12%), alho poró (11,5%), 
agrião (10,1%) e alface lisa 
(9,9%). Principais quedas: co-
entro (50,1%), acelga (-18,7%), 
salsa (-17,6%), repolho (-10,9%) 
e chicória (-8%).

O setor de diversos subiu 
2,11%. Principais altas: cebola 
(37,8%), alho (10,9%) e ovos 
brancos (5,2%). Principais que-
das: batata comum (-11,5%), 
batata lisa (-11,2%), coco seco 
(-8,4%) e canjica (-5,8%).

O setor de pescados subiu 
4,42%. Principais altas: (23,7%), 
tilápia (20,3%), tainha (17,4%) 
e salmão (10,35). Principais 
quedas: polvo (-7,7%), pescada 
(-6,3%) e espada (-4,8%).

informativo CEAGESP

Um sucesso de público e de 
venda – assim foi a 10ª San-

ta Feira do Peixe, promovida pela 
CEAGESP entre os dias 30 de 
março e 2 de abril. Cerca de 40 
mil pessoas circularam pelo Pátio 
do Pescado do Entreposto Termi-
nal de São Paulo (ETSP) e mais de 
150 toneladas de peixes e frutos do 
mar foram comercializadas. 

A tradicional iniciativa, reali-
zada às vésperas da Páscoa, teve 
como objetivo incentivar o con-
sumo de pescados de qualidade 
que são encontrados no ETSP. 

A previsão inicial era aumen-
tar em 20% a venda ocorrida em 
2014, que foi de 100 toneladas. 
“Dessa vez, a Santa Feira supe-
rou as expectativas em relação 
ao ano passado”, afirmou Marcio 
de Abreu, do Departamento de 
Entreposto da Capital (DEPEC) 
e um dos responsáveis pela orga-
nização do evento.

Uma novidade criada especial-
mente para celebrar a 10ª edição 
da Santa Feira foi o espaço gour-

met. Pela primeira vez, as pessoas 
puderam fazer suas compras e se 
deliciar com um cardápio especí-

fico, elaborado pela Sampa Foods. 
A empresa responde pelos festivais 
de sopa e de pescado que ocorrem 

anualmente no entreposto.
Ao longo dos quatro dias da 

atração foram vendidos mais de 3 
mil paellas; 1 mil sopas (de cebola 
e de bacalhau com mandioqui-
nha); 500 temakis e 1,4 mil fri-
tellas de bacalhau, além de outras 
comidas.

A iniciativa teve grande re-
percussão nos principais veículos 
de comunicação, que cobriram 
o evento: TV Globo (SPTV 1ª 
edição e 2ª edição), TV Record, 
TV Cultura, TV Brasil, rádios Es-
tadão e Tupi, Diário de S. Paulo, 
Folha de S. Paulo, DCI, O Estado 
de S. Paulo, entre outros.

A 10ª Santa Feira do Peixe 
teve apoio do DEPEC, Frigorífico 
de São Paulo (FRISP), Coordena-
doria de Comunicação e Marke-
ting (CODCO), Associação dos 
Comerciantes Atacadistas de 
Pescados do Estado de São Paulo 
(ACAPESP), Sampa Foods, além 
dos permissionários que atuam no 
Pátio do Pescado.

INACIO SHIBATA

INACIO SHIBATA

Além do tradicional bacalhau,  estavam à venda mais de 100 variedades de pescados e frutos do mar

INACIO SHIBAtA
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Para quem gosta de novidades 
na área de paisagismo, jardi-

nagem e decoração, o Mercado 
Permanente de Flores e Plantas 
Ornamentais da Centrais de 
Abastecimento de Campinas 
(Ceasa) conta com um produ-
to inédito. Trata-se do primeiro 
lote de Mussaenda Dourada Do-
brada, uma espécie ornamental, 
nativa de regiões da África e Ásia.

“As mussaendas são fáceis 
de identificar mesmo à dis-
tância, pois os arbustos ficam 
totalmente cobertos de flores 
brancas, rosas e vermelhas. São 
bastante sensíveis ao clima frio. 
Temperaturas em seis e sete 
graus podem queimá-las com 
queda total da folhagem”, expli-

NOvA ESPéCIE DE fLOR CHEgA 
à CEASA CAMPINAS

ca o produtor e permissionário 
da Ceasa, Luis Bacher.

Ainda segundo Luiz, as flores, 
são pequenas e em formato de 
estrelas com cinco pontas e qua-
se que imperceptíveis. “Nas va-
riedades simples cada florzinha é 
acompanhada de uma bráctea, já 
nas dobradas pode haver até cinco 
brácteas por flor”, comentou.

A floração da Mussaenda 
Dourada Dobrada entre outubro 
e novembro prolongando-se até 
Enviar maio/junho quando che-
ga o inverno. “Durante os meses 
mais quentes e úmidos do ano 
desenvolvem-se vigorosamente e 
florescem abundantemente pro-
porcionando um espetáculo sem 
igual, tanto pelas cores como 

pela quantidade de flores”, ressal-
ta Bacher. 

“Uma das mussaendas dobra-
das que iniciamos a propagação 
comercial mais recentemente é a 
que chamamos de Dourada Do-
brada cuja floração é bastante di-
ferente das mais conhecidas, suas 
brácteas apresentam uma mistu-
ra de cores que vai do salmão, la-
ranja ao amarelo. Essa mistura de 
cores dá um tom dourado à flo-
ração. O tamanho desse arbusto 
é bastante parecido ao dos outros 
cultivares, fica em torno de 2 a 3 
metros”, explica o produtor.

O lançamento das primeiras 
mudas trazidas para o Brasil com 
a finalidade de comercialização 
aconteceu na Ceasa/Campinas.

Diariamente a Ceasa-DF re-
cebe mais de 12 mil pessoas em 
busca de frutas, verduras e legu-
mes. Para atender este público 
centenas de empresários e pro-
dutores chegam cedo ao local, 
muitos deles acompanhados de 
crianças de diversas idades e que, 
em muitos casos, exercem ativi-
dade trabalhista. Para combater o 
trabalho infantil, a Ceasa-DF re-
aliza uma campanha permanente 
de conscientização. Além disso, 
em março, foi  realizado o Dia 
“D” da campanha.

Segundo o presidente da Ce-
asa-DF, Renato Dias, o objetivo 
da campanha é conscientizar e 
coibir a exploração do trabalho 
infantil. “Esta campanha é per-
manente, porque não adianta 
abordar em um dia e não fisca-
lizar mais. Este é um problema 
presente em todas as feiras do 
Brasil, por isso temos que comba-

tê-la de forma integrada”, ressal-
tou.  No Dia “D” os servidores, 
técnicos e conselheiros tutelares 
estiveram na Ceasa-DF abordan-
do e orientando os comerciantes 
sobre a proibição e os riscos do 
trabalho infantil, além de exibir 
mensagem nos telões e distribuir 
cartilhas informativas. Os casos 
detectados serão registrados e en-
caminhados aos órgãos compe-
tentes, e em casos de reincidência 
poderão sofrer as penalidades 
estipuladas pelo Regulamento de 
Mercado da empresa.

A ação foi realizada pelo ór-
gão em parceria com as secretarias 
de Desenvolvimento Humano e 
Social (SEDHES) e a de Políticas 
para Crianças, Adolescentes e Ju-
ventude do DF, Conselhos Tute-
lares do Setor de Indústrias (SIA) 
e da Estrutural, e associações dos 
Funcionários, Empresários e Pro-
dutores da Ceasa-DF.

CEASA-Df REALIzA 
CAMPANHA DE COMBAtE 
AO tRABALHO INfANtIL
Dia “D” aconteceu em parceria com 
secretarias e conselhos tutelares

Os manipuladores de ali-
mentos do Prodal, o Banco de 
Alimentos da CeasaMinas, re-
ceberam um treinamento para 
aprender a identificar as dife-
renças entre os danos das frutas, 
verduras e legumes recebidos. O 
curso foi ministrado em março 

pelo funcionário da Seção de 
Agroqualidade Júnior Cardoso 
e pelas estagiárias de Agronomia 
Camila Lorena e Cláudia Alves. 
“Eles aprenderam a identificar 
os danos aceitáveis, ou seja, que 
podem ser retirados do alimen-
to sem prejudicar o que sobrou 
dele, e os inaceitáveis, aqueles 
que exigem que o alimento seja 
completamente descartado”, re-
sume Júnior. 

O objetivo, segundo ele, 
foi melhorar a qualidade dos 
produtos doados às instituições 
cadastradas. Os manipuladores 
de alimentos aprenderam, por 
exemplo, que os danos graves 
comprometem não apenas a 
aparência do produto, mas tam-
bém sua conservação e qualida-
de. Por isso, não são próprios 
para o consumo. Ao contrário, 
os danos leves depreciam apenas 
a aparência do produto. Embo-
ra reduza o seu valor comercial, 
esse tipo de dano não inviabiliza 
o consumo.

BANCO DE ALiMENTOS REALiZA 
CuRSO PARA MANiPuLADORES 
SOBRE DANOS

AS MuSSAENDAS SãO FáCEiS DE iDENTiFiCAR Já quE OS 
ARBuSTOS FiCAM TOTALMENTE COBERTOS DE FLORES BRANCAS, 
ROSAS E VERMELhAS

ABRACEN E CEASA 
CAMPiNAS SEDiARãO 
ENCONTRO DA WuWM

acontecerá em setembro o 
29º congresso da união mundial 
dos mercados atacadistas - 
WuWm brazilian congress 2015 
-, em campinas. trata-se do 
maior evento do mundo sobre 
o setor. a associação brasileira 
das centrais de abastecimento 
(abracen) e a ceasa campinas são 
as responsáveis pela organização 
deste ano.

CEASA CAMPiNAS 
DESENVOLVE APLiCATiVO 
DE E-COMMERCE

a central campineira irá 
expor na próxima feira apas, 
uma tecnologia de informação 
desenvolvida exclusivamente 
para beneficiar seus clientes. 
trata-se de um aplicativo de 
e-commerce, semelhante 
a uma vitrine virtual, que é 
usado para exibir os produtos 
comercializados on-time pelos 
permissionários do entreposto.

MARiO MAuRiCi é 
REELEiTO PRESiDENTE 
DA ABRACEN

encontro nacional da associação 
brasileira das centrais de 
abastecimentos (abracen), 
realizado no final de março, acabou 
por reconduzir ao cargo o atual 
presidente, mario maurici. com 
isso, ele permanece mais uma 
gestão à frente da entidade, que 
reúne 30 centrais de abastecimento 
e representa mais de 60 mercados 
atacadistas do país.

eles aprenderam a 
identificar os danos 
aceitáveis, ou seja, 
que podem ser 
retirados do alimento 
sem prejudicar o 
que sobrou dele, 
e os inaceitáveis, 
aqueles que exigem 
que o alimento seja 
completamente 
descartado”.
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escondidinho agridoce de maçã

Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho, Demisssionais.

Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

Entre em contato com nossos representantes
Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 / 7871.2644
End. Edsed II sala 37(em cima da padaria Nativa)

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário

fruta da época

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entreposto

Acesse nosso conteúdo através do site, redes sociais e aplicativos.

NEWS

ASSISTA DE SEGUNDA À SEXTA

ÀS 11 HORAS NO YOUTUBE OU PELO SITE
WWW.JORNALENTREPOSTO.COM.BR

Receita 
Ingredientes purê
1 kg de maçãs gala, pequenas e descascadas.
1 cebola média picada
1 pitada de canela em pó
Suco de meio limão
1 colher de sopa de manteiga
200 ml de creme de leite UHT
100 ml de água

Preparo
Refogue a cebola com as maçãs, suco de limão e 
junte a água aos poucos, até que as maçãs cozinhem 
bem. Deixe esfriar. No liquidificador, coloque as 
maçãs cozidas e metade do creme de leite. Dê duas 
pulsadas, fazendo um purê. Caso fique muito firme, 
acrescente o restante
do creme de leite.

Recheio primeira fase
Ingredientes
1 ½ kg de pernil suíno, picado e sem osso.
1 pitada de noz moscada
Alho picado a gosto
Sal
3 colheres de sopa de óleo de soja ou canola
300 ml de suco de laranja pêra
200 ml de água
3 colheres de sopa de molho de soja
1 pimentão vermelho grande em tiras finas

Preparo
Leve ao fogo, em uma panela de pressão, todos 
os ingredientes bem misturados, tampe a panela 
e leve ao fogo médio até pegar pressão, abaixe o 
fogo e cozinhe até que a carne desfie naturalmente, 
mexendo com o garfo. Reserve.

Recheio segunda fase
Ingredientes
1 pimentão vermelho grande em tiras finas
1 pimentão verde grande em tiras finas
1 cebola grande em tiras finas
2 tomates sem pele e sem sementes, picadinhos.
1 xícara de uvas passas, sem caroço.
3 colheres de sopa de azeite de boa qualidade

Preparo
Refogue todos os ingredientes, somente ate 
murchar (não frite). 
- Misture as duas fases do recheio.

Montagem do Prato
Em um refratário grande ou ramekins individuais, 
unte com óleo de soja ou canola, forre com purê 
de maçã, recheie com o refogado de pernil, e cubra 
com purê. 
Polvilhe com maçã ralada e canela a gosto. Leve ao 
forno, pré-aquecido 180ºC por, aproximadamente 
25 min.

nossa Turma: 17 anos de 
assisTência á criançada do 
enTorno da ceagesp
ManelÃo

CÁ ENTrE NÓS

No dia 31 de março de 
1998, após denúncias 

publicadas na mídia impressa 
sobre trabalho infantil e ou-
tras mazelas, a administração 
da Ceagesp, na figura do en-
tão presidente Fuad Balura, 
se uniu aos trabalhadores do 
mercado para intervir na situ-
ação. Entre os colaboradores 
estavam os saudosos Nelson 
Fortes e Herman Letcher, 
que junto com carregadores, 
vendedores e permissioná-
rios, ousaram sonhar com um 
mundo melhor para as crian-
ças que habitam o entorno da 
Ceagesp. 

É com muita luta, pé no 
chão e agradecendo as bên-
çãos de Deus que a Nossa 
Turma chega aos 17 anos. No 
balanço geral, as comunida-
des Linha Portão 9 e Cinga-
pura Villa Lobos comparti-
lharam a educação dos seus 
filhos na popular escolinha 
Nossa Turma.

Na comemoração, José 
Daniel Veloso, o poeta dos 
carregadores, declamou uma 
poesia de sua autoria e a pla-
teia, com o coração embar-
gado pela emoção, aplaudiu 
entusiasticamente. O cari-
caturista Bertoldo Borges, 
do Centro de Qualidade e 
Horticultura da Ceagesp, 
em conversa com as dirigen-

tes da Pastoral da criança, do 
Rotary, da Ciesp e de Selma 
Tucunduva, do Jornal Entre-
posto, disse que no decorrer 
desses 17 anos ele já pintou 
no rosto da criançada o Ho-
mem Aranha, Hulk, coelhos, 
borboletas e etc. Borges tem 
catalogado em seu álbum de 
fotografia eletrônica, mais de 
duas mil maravilhosas fotos 
das crianças. A Nossa Turma 
agradece, indistintamente, 
todas as pessoas e entidades 
que contribuem para o aten-
dimento das nossas crianças. 
Muito obrigado!

No próximo dia 24 de 
maio, o chão do pavilhão 
PBCF da Ceagesp vai tremer 
com a dança dos participan-
tes que vão degustar a maravi-
lhosa comida da Queima do 
Alho em sua 8ª edição. Além 
de a comida ser pra lá de boa, 
confira algumas das atrações 
da festa: Banda Red Fox; 
Otávio Augusto e Gabriel, 
a dupla sensação de Osasco; 
Taís e Eduardo, que cultivam 
flores em Santo Antônio da 
Posse e com suas vozes po-
derosas vão derramar amores 
no palco; e Luigi, o cantor de 
rock country que vai home-
nagear Zé Rico. Não percam! 
Ingressos à venda na Nossa 
Turma e no pavilhão MFEB, 
no box do Cido Pevicaba.
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