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especial gastronomia

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
Assinatura: assineja@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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Hortifruti é 
coisa de rico

artigo

Produção orgânica X demais 
sistemas: antagonismo 
desnecessário

A maneira como a agricultura 
orgânica foi apresentada no Glo-
bo Repórter, no dia 14 de agosto, 
não contribuiu para esclarecer ou 
ajudar a população a se alimentar 
melhor. Foi uma apologia ao or-
gânico e uma agressão aos outros 
sistemas de produção, que utili-
zam insumos modernos, como 
fertilizantes e defensivos, e res-
ponsável por alimentar cerca de 
95% da população do mundo.

Os milhões de produtores 
rurais que não são orgânicos, 
verdadeiros herois da sociedade 
cada vez mais urbana, foram dis-
criminados pela reportagem. São 
trabalhadores que se dedicam a 
produzir os alimentos preferidos 
pelos moradores das grandes ci-
dades, que não têm ideia das di-
ficuldades enfrentadas neste pro-
cesso. Entre elas estão as pragas e 
a qualidade dos solos. Sem fertili-
zantes, o cerrado brasileiro, hoje 
o grande produtor de alimentos, 
energia e fibras do Brasil, não es-
taria na posição de ser admirado 
por todo o mundo. O Prêmio 
Nobel da Paz, Norman Borlaug, 
declarou que a transformação 
do cerrado brasileiro em polo 
de produção foi tão importante 
quanto à revolução verde, prin-
cipal justificativa para ser o ga-
nhador de uma das láureas mais 
reconhecidas do mundo. Sem 
defensivos, a produção agrícola 

seria reduzida em, pelo menos 
50%, além de exigir muito mais 
trabalho pesado dos produtores 
rurais.

Os produtores de hortaliças, 
por exemplo, estão, cada vez 
mais, buscando o equilíbrio, para 
usar defensivos apenas quando 
forem necessários. O sistema de 
cultivo na palhada é uma tecno-
logia que vem sendo adotada, 
reduzindo a utilização de herbi-
cidas. Importante esclarecer que 
muitos extratos utilizados com 
a melhor das intenções, podem 
ser mais tóxicos que defensivos 
comerciais, como é o caso de 
calda de fumo. Nem tudo que é 
natural, é seguro. Existem várias 
plantas tóxicas.

 A edição deste Globo Repór-
ter mostrou aspectos positivos 
como o valor dos agricultores, 
a necessidade de utilizar maior 
número de espécies vegetais e o 
seu melhor aproveitamento, re-
duzindo o desperdício. Mas toda 
reportagem deve ser equilibrada, 
mostrando  as diferentes  visões 
de um tema. É importante res-
peitar a liberdade de escolha do 
consumidor, que considera qua-
lidade e preço, e que espera ser 
bem informado.  Lamentavel-
mente, faltou, neste Globo Re-
pórter, a visão de quem cultiva e 
se alimenta de produtos não-orgâ-
nicos, da mesma forma saudáveis.

PoR ConseLho CIentífICo PaRa 
agRICULtURa sUstentáVeL (CCas)

É isso que ouvimos por aí 
quando nos deparamos com os 
preços do produtos. Alguns au-
mentaram bruscamente e ainda 
se mantém em altos patamares, 
como o tomate e a cebola.  Mas 
será que só o custo do produto é 
suficiente para deter o consumo? 
A horticultura ainda vive tem-
pos de desperdício contínuo, da 
produção à logística, que afeta 
diretamente o preço final. Além 
disso, muitos consumidores não 
tem a cultura ou o hábito de 

criar pratos mais elaborados no 
sentido decorativo.

Então, por que não partir 
para a “gourmetização” de tudo? 
Oriunda do vocabulário francês, 
a palavra “gourmet” caracteriza 
tudo aquilo que representa char-
me, elegância e sofisticação. As-
sociado principalmente à gastro-
nomia, o termo é usado como 
adjetivo para qualificar e dife-
renciar a alta cozinha, através da 
elaboração de pratos exclusivos, 
refinados e, por circunstâncias, 

até artísticos. Todavia, de um 
tempo para cá,  a “gourmetiza-
ção” culinária vai além dos re-
taurantes: passou a fazer parte 
da vida de muitos consumidores 
em sua própria cozinha.

Uma comida gourmet é 
uma comida mais especial, com 
toques delicados. Quem faz o 
prato, dedica-se mais à técnica 
de preparo e a ingredientes mais 
raros. A dificuldade consiste em 
transformar consumidores em 
uma pessoa gourmet, uma apre-

ciadora dessa comida feita com 
excelência; que espera uma ex-
periência única e prazerosa, não 
apenas um prato para matar a 
fome.

O que muitas pessoas ainda 
não se deram conta é que, com 
muita criatividade, podemos 
dar mais valor a um prato, sem 
gastar muito. Basta entender o 
significado de cada ingrediente.  
O aprendizado vem com o exer-
cício. Vamos praticar e ver como 
nos saímos.

Ao participar da abertura do 
27º Congresso da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), a ministra Kátia Abreu 
(Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento) afirmou que o país já 
é uma potência mundial na pro-
dução de alimentos, mas pode se 
tornar também uma referência 
internacional gastronômica.

Durante o evento, Kátia 
Abreu disse que o Ministério da 
Agricultura pode colaborar com 
a cadeia de bares e restaurantes. 
“Precisamos juntar nossas forças 
para construir essa segunda po-
tência. Temos universidades e es-
colas técnicas que produzem co-
nhecimento na área, mas temos 
também esse ativo maravilhoso 
que são nossos produtos vege-
tais e animais, temperos, sabores 
extraordinários que são muitas 
vezes pouco conhecidos mesmo 
entre os brasileiros, imagine no 
mundo”, afirmou.

BRasIL Pode se toRnaR UMa 
PotênCIa gastRonÔMICa, dIz MaPa

A ministra destacou a impor-
tância de o Brasil ter passado por 
uma revolução agrícola há 40 
anos, deixando de importar ali-
mentos para ser autossuficiente 
e exportador. Com investimen-
to em tecnologia e pesquisa no 
campo, atualmente o setor agro-
pecuário responde por 25% do 
PIB, 36% dos empregos e 40% 
das exportações. “Se foi possível 
fazer isso concorrendo com gi-
gantes no mundo, como Estados 
Unidos, como não vamos conse-
guir fazer o mesmo com nossos 
sabores e nossa gastronomia. Te-
mos que imaginar isso como um 
grande negócio”, disse.

O Ministério da Agricultura, 
afirmou, trabalha intensamente 
para abrir novos mercados in-
ternacionais e precisa garantir 
ao povo brasileiro e a qualquer 
cidadão do mundo que nossos 
produtos apresentam “excelên-
cia” em sanidade.

kÁTia aBreu

Por isso, o Mapa não 
cortou nenhum um 
centavo da sua previsão 
orçamentária na área 
de defesa agropecuária, 
porque acreditamos 
na importância que 
isso tem para o Brasil 
e para o segmento de 
alimentos”.

PaULo CesaR RodRIgUes
edItoR
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seTor exige qualificação
Os agricultores de todas as 

regiões produtoras do Brasil, com 
destaque para Pirajuí-SP e seus 
municípios vizinhos, estão gas-
tando no plantio mais de 40% 
do que gastavam há um ano.  O 
principal motivo são os aumentos 
abusivos dos insumos utilizados 
na lavoura. Também podemos 
citar como grande gargalo o au-
mento da energia elétrica. 

Sabemos que o agricultor doa-se 
de corpo com muita vontade para 
tirar da terra produtos de qualida-
de e em quantidade suficiente para 
atender a demanda da população 
e fazer jus ao alto investimento no 
plantio. Mesmo assim, com todas 
as dificuldades, os agricultores na-
cionais estão se profissionalizando 
para oferecer produtos de qualida-
de para o mercado. 

É muito importante empresas 
de todos os portes contratarem 
profissionais qualificados para 
cada função dentro do processo 
de produção.

“ Desta maneira, 
podemos alcançar 
a padronização do 
mercado e fidelidade 
ao consumidor.”

sassá – PLanejadoR téCnICo da 
ataCadIsta de LegUMes IgUaPe

memórias: carroceiros e sopa 
de ceBola no enTreposTo 
ManeLÃo

CÁ ENtRE NÓs

minisTra kÁTia aBreu 
visiTa pavilHões da 
ceagesp
da RedaÇÃo

Alguns produtos já foram 
bem valorizados na Ceagesp, 
como o chuchu, limão, toma-
te, batata e cebola. Mas agora, 
a bola da vez é o popular pi-
mentão, que para o produtor 
está com o preço pra lá de bom. 
Com a graça do bom Deus, no 
dia 10, completei 64 anos de 
idade e 44 anos de atividades 
na Ceagesp. Relembrando o en-
treposto antigo, me veio na me-
mória quando o horário de fun-
cionamento do mercado era das 
6 horas da tarde até às 6 horas 
da manhã. Mas o “pega forte” 
mesmo era até às 22h, quando 
tinha um intervalo e a galera ia 
no restaurante do saudoso Mi-
chel tomar a sopa de cebola. 
Depois disso, quem tinha uma 
boa clientela ia embora descan-
sar enquanto outros ficavam 
com o box aberto para atender 
os carroceiros que vinham às 4 
horas da madrugada comprar 
peixe. Se a sardinha estava cara, 
eles levavam frutas para vende-
rem nos bairros circunvizinhos 
como Pirituba e Osasco. Quan-

do o mercado fechava, entrava 
em cena uma máquina com 
uma super vassoura circular que 
fazia bastante barulho, mas dei-
xava o piso do mercado limpo 
para a próxima comercialização.

Nos dias 15 e 16, a Nos-
sa Turma realizou o Bazar da 
Hospitalidade que, por inter-
médio do Instituto da Criança 
do Rio de Janeiro, conseguiu 
junto à rede hoteleira a doação 
de artigos de cama, mesa e ba-
nho em ótimo estado. A loja PB 
Kids doou brinquedos e tudo 
isso foi comercializado por até 
trinta reais. A renda foi dividida 
entre a Nossa Turma e a Aldeia 
Rosa Dourada, que realiza um 
trabalho muito bacana com os 
irmãos indígenas. 

No dia 10 de agosto a Rá-
dio Bandeirantes AM 840 falou 
com muito carinho do trabalho 
realizado na Nossa Turma. Ain-
da este mês, a escolinha vai rece-
ber a visita do técnico da seleção 
brasileira feminina de vôlei, José 
Roberto Guimarães. Agora só 
falta você vir nos visitar!

Em visita à Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo (Ceagesp), 
a ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Kátia 
Abreu, percorreu os pavilhões 
de comercialização de frutas, 
verduras e legumes do entre-
posto paulistano. Durante a 
tarde do dia 28 de julho, Kátia 
se reuniu com representantes 
do mercado atacadista e ouviu 
dos próprios usuários quais 
são os principais gargalos da 
cadeia de abastecimento de 
FLV.

Na ocasião, a principal 
questão levantada pela minis-
tra foi a mudança de local da 
Ceagesp. A maioria dos per-
missionários e trabalhadores se 
declarou contra. Kátia Abreu 
reafirmou seu posicionamen-
to a favor da transferência do 
entreposto para área próxima 
do Rodoanel e afirmou que há 
estudos em andamento para 
avaliar o valor do terreno em 
que o mercado se encontra 
atualmente, na Vila Leopol-
dina, zona oeste da cidade. “A 
Ceagesp precisa de uma rees-
truturação. É praticamente 
impossível se locomover aqui 
dentro. Eu imagino que esta 
área tenha um valor muito 
expressivo. Com este dinheiro 
poderíamos fazer uma nova 
Ceasa e ainda sobraria”, decla-
rou. “Prefiro uma nova Cea-
gesp a um remendo, mas de-

cidiremos todos juntos”, disse 
a ministra complementando 
que vai convidar permissio-
nários para uma reunião em 
Brasília.

Kátia também destacou 
a falta de automatização nos 
processos de comercialização. 
“É algo que necessita ser visto 
com atenção, já que pode di-
minuir custos e gerar dinhei-
ro”, afirmou. “Talvez a Cea-
gesp seja o único local para 
escoar a produção da agricul-
tura familiar na cidade. Ela é 
um instrumento para a peque-
na propriedade fazer escala. É 
preciso calma e atenção para 
realizar as devidas mudanças”.

O presidente da Ceagesp, 
Mário Maurici, acompanhou 
a ministra durante a visita e 
afirmou que a mudança do 
ETSP para um novo endereço 
deve levar em conta uma série 
de fatores logísticos e de ges-
tão: “Vamos contratar em bre-
ve um estudo de impacto que 
nos possibilite ter uma melhor 
avaliação de todos os pontos 
envolvidos. Posso garantir 
que temos poucos exemplos 
no mundo de revitalização de 
um mercado grandioso como 
o nosso. Por isso, a decisão de 
se buscar um novo modelo de 
mercado em um novo espaço. 
Afinal, entre outras coisas, não 
temos o direito de prejudicar a 
circulação viária do entorno”, 
disse o presidente.

A presidente da República 
Dilma Rousseff sancio-

nou no final do mês passado 
a Lei 13.154/15, originária da 
Medida Provisória (MP) 673, 
que dispensa o licenciamento 
e o emplacamento de tratores e 
máquinas agrícolas. A medida 
atende a uma reivindicação da 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), para 
evitar mais custos aos produ-
tores rurais. A regra vale para 
equipamentos e máquinas pro-
duzidos a partir de 1º de janei-
ro de 2016.

Pelo texto, os proprietários 
de tratores e máquinas destina-
dos a atividades agrícolas pre-
cisam fazer um registro destes 
bens, sem custos, em caso de 
trânsito em vias públicas, a fim 
de evitar infrações e penalidades 
de trânsito. O cadastro ficará a 
cargo do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), disponível para acesso 
pelos órgãos estaduais de trânsi-
to (Detrans). Essa foi uma das 
mudanças no texto em relação à 
versão original encaminhada ao 
Legislativo.

Ainda segundo a lei sancio-
nada, os proprietários de trato-
res e máquinas agrícolas devem 
recolher o Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres (DPVAT). A 
isenção do seguro havia sido 
incluída na MP durante trami-
tação no Congresso Nacional, 
mas foi vetada pela presidente 
Dilma. O texto também aplica 
aos operadores destes maquiná-
rios a mesma jornada diária de 
trabalho dos motoristas profis-
sionais, de oito horas, prorro-
gáveis por mais duas (extraor-
dinárias) ou quatro (acordo ou 
convenção coletiva).

sancionada lei 
que dispensa o 
emplacamento 
de tratores e 
máquinas

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entrepostohttps://youtu.be/wfgPG7VeEYA
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Apesar do alto potencial de 
produção brasileiro, estatísti-

cas continuam mostrando que o 
país sofre com a falta de planeja-
mento e investimentos em produ-
tos que consumimos diariamente 
e ainda depende de alimentos cul-
tivados em outras nações.

Pioneiro na importação de 
hortifrutis para Belo Horizonte 
e com mais de 29 anos de expe-
riência em mercados atacadistas, 
José Carlos Marques decidiu 
aproveitar a brecha do mercado 
e investir na captação de novas 
empresas que desejam se aventu-
rar fora das fronteiras brasileiras. 
“Represento diversas empresas 
estrangeiras no país e presto as-
sessoria gratuita para quem de-

Importação De frutas sem complIcação
EmPRESA PRESTA ASSESSORiA gRATuiTA dE cOméRciO ExTERiOR PARA EmPRESáRiOS dE ENTREPOSTOS

seja adquirir frutas importadas”, 
explica o empresário, comple-
mentando que também auxilia 
as companhias na habilitação no 
Radar Comercial e realiza treina-
mentos com os funcionários.

Além de colaborar com a em-
presa em seus primeiros passos 
no processo de importação, a JC 
Representações atua diretamente 
com fornecedores de diversos paí-
ses e acompanha o procedimento 
desde a negociação até o desemba-
raço da mercadoria no porto.

Apesar da estimativa de que-
bra de 35% na produção da pera 
rocha de Portugal, os empresá-
rios brasileiros estão ansiosos pela 
temporada da fruta que foi “des-
coberta” em 1836 na proprie-
dade do senhor Pedro António 
Rocha, na região oeste do país, 
característica que lhe rendeu a 
denominação “pera rocha do oes-
te”. De polpa branca, crocante e 
doce, a fruta caiu no gosto dos 
brasileiros, um de seus maiores 
importadores.  A pera rocha per-
manece em destaque no mercado 
até abril.

seRVIÇo
telefone/Whatsapp:
(11) 99681-1815 | nextel:
(11) 7901-7985 / ID 916*10615 
facebook: Jc representações

PRIMeIRas CaRgas de PeRa 
RoCha já estÃo Chegando 
ao País

Conheça o nosso
Plano de Negócios

e Gestão em
petrobras.com.br/png

Continuamos avançando em direção ao futuro.
Divulgamos o Plano de Negócios e Gestão 2015-2019.

Diante do cenário atual da indústria mundial de óleo e gás
revisamos nossas metas para gerar valor aos acionistas.
Vamos investir US$ 130,3 bilhões até 2019 e chegar
à produção de 2,8 milhões de barris de petróleo por dia 
no Brasil em 2020. Estabelecemos prioridades, otimizamos
investimentos e estamos focados nos resultados.
Seguir em frente é o que a gente faz. Todos os dias.
  

OTIMIZAR INVESTIMENTOS.
FOCAR EM RESULTADOS.
SEGUIR EM FRENTE.
—  
 



8 JORNAL ENTREPOSTO  i  Agosto / 2015 agrícola

artigo

Agregar valor para evoluir
jUnjI aBe

De 2003 para cá, apesar dos 
benefícios do Plano Real (1994), 
o Brasil gastou demais. Pior: não 
fez a lição de casa elementar, cal-
cada nas reformas política, tribu-
tária, previdenciária e trabalhista, 
nos investimentos em infraestru-
tura – saneamento, ferrovias, por-
tos e aeroportos – e, principal-
mente, na educação, com ensino 
de qualidade para se inserir no 
mundo globalizado.

Governantes populistas aplica-
ram no social sem estabelecer me-
tas de crescimento individual. Nada 
contra o investimento social. 
Tudo contra a ambição eleitoreira 
que deslocou milhões de brasi-
leiros para a condição de eternos 
dependentes. O poder público só 
deu o peixe subnutrido. Não en-
sinou a pescar e sequer deu a vara 
de pesca.

Despreparado para enfrentar a 
crise econômica global de 2008, o 
governo substituiu o já aniquilado 
PIB industrial de exportação pelo 
vulnerável consumismo de merca-
do interno. O resultado é a insta-
bilidade econômico-social – com 
sete em cada dez famílias endivi-
dadas –, agravada pelo bombás-
tico caos de ordem política, ética 
e moral.

Especialistas convergem para 
um ponto: estamos no início de 
uma enorme crise, sem perspec-
tivas de deflagrar o processo de 
superação nos próximos três anos. 
Isto, somado ao nível de desem-
prego que já atinge 8,2 milhões de 
pessoas. No mês passado, 111.199 
trabalhadores com carteira assi-
nada perderam seus empregos. 
Nos últimos 12 meses, sumiram 
601.924 postos de trabalho.

Na expectativa de que a con-
juntura atual seja temporária, vale 
frisar que o Brasil precisa se liber-
tar da exportação concentrada em 
commodities. São matérias-pri-
mas, de baixo valor agregado, ne-
gociadas no mercado internacio-
nal por preços que dependem de 
circunstâncias, como oferta e de-
manda. Embora minério de ferro, 
alumínio, ouro, petróleo, madei-
ra, soja, milho, café, algodão, la-
ranja, cacau e outras commodities 

nacionais sustentem a economia, 
é urgente investir na transforma-
ção manufaturada desses produ-
tos primários em derivados agre-
gados de valores e qualidades.

Falo de exportar em vez de 
minério de ferro, aço de qualida-
de; de cacau, chocolate; de algo-
dão, roupas; e assim por diante. É 
o que muitos países praticam, há 
anos. Multinacionais americanas 
exportam Sucrilhos (Kellogg’s) 
e salgadinhos como Fandangos 
(PepsiCo), em vez de milho; ou 
bombons (Kraft Foods-Lacta), 
em vez de cacau. A suíça Nestlé 
negocia uma infinidade de pro-
dutos lácteos em vez de leite. Só 
para ilustrar, empresas chinesas 
exterminaram a indústria têxtil 
nacional, exportando roupas, 
grande parte produzida com al-
godão brasileiro.

Uma referência saudável de 
sofisticação da estrutura produti-

va é a mogiana MN Própolis. A 
empresa transforma mel in natura 
em produtos de alto valor agre-
gado, como própolis, geleia real, 
cosméticos, chá com própolis e 
medicamentos para faringite e la-
ringite, entre outros.

É uma estratégia que abre 
horizonte infinito sob a ótica de 
economia diversificada, com sus-
tentabilidade. Além de alavancar 
atividades para empreendedores 
de todos os portes, também gera 
milhões de empregos, impostos e 
riquezas para o País, com exporta-
ção e comércio interno.

Já se faz tarde a atuação incisi-
va do governo federal para elevar 
o grau de sofisticação da estrutura 
produtiva nacional. Significa pla-
nejar, coordenar, fomentar e im-
plementar, imediatamente, ações 
para o fortalecimento de ativida-
des já existentes. Seria viável com 
um consistente programa nacio-

curso online da 
emBrapa soBre 
o uso racional 
de Água na 
agriculTura

A Embrapa está divulgan-
do o IrrigaWeb, plataforma 
para capacitação, via web, ela-
borado para levar aperfeiçoa-
mento sobre o uso e manejo 
da irrigação a técnicos, exten-
sionistas, produtores rurais, 
estudantes e agrônomos, en-
fim, a todos os interessados no 
assunto. Este curso será mi-
nistrado por uma equipe mul-
tidisciplinar de pesquisadores 
e especialistas da empresa e 
de instituições parceiras da 
Embrapa. As inscrições para 
o IrrigaWeb já estão abertas 
e serão realizadas exclusiva-
mente pela internet até o dia 
14 de setembro. Os inscritos 
participarão de uma seleção 
da Embrapa e os selecionados 
poderão se matricular a partir 
do dia 14 de setembro.  Aten-
ção para o preço promocional 
da matrícula: R$ 200,00. Este 
preço será somente para os 
primeiros 30 matriculados e 
que efetivarem sua matrícula 
até o dia 15 de setembro. Para 
mais informações, acesse em-
brapa.br/ead.

A alimentação sem carnes 
pode ser muito saborosa, co-
lorida e condimentada. Sem 
soja. Sem tofu. Sem estereó-
tipos. É essa quebra de para-
digmas que o livro ‘Método 
de Boa Alimentação’, do es-
critor DeRose, lançado em 
7 de agosto, apresenta para 
o leitor. “A alta performance 
é resultado de um conjunto 
de escolhas, dentre elas está a 
alimentação. Nós adotamos 
um sistema alimentar colori-
do, saboroso e que ao mesmo 
tempo nos dá a energia neces-
sária para as atividades diárias. 
Por isso entendemos a alimen-
tação como ferramenta para a 
alta performance e para a boa 
saúde”, afirma o escritor.

nal unificado, desenvolvido em 
integração com estados, municí-
pios e entidades representativas 
da sociedade civil para respeitar os 
arranjos produtivos locais. A ini-
ciativa ainda poderia contar com 
o apoio de instituições privadas, 
como Senai, Sebrae, Senac, Senar 
e outras.

O programa investiria em 
nosso capital humano, proporcio-
nando capacitação profissional e 
valorizando talentos. A curto pra-
zo, o País teria mão de obra qua-
lificada em abundância, premissa 
para a produção de alta tecnolo-
gia. Precisamos corrigir o rumo 
para frear a queda da distribuição 
de renda no País.

Estudo do MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) re-
velou que o grau de sofisticação 
da estrutura produtiva afeta as 
tendências da distribuição de re-
cursos entre a população. O Bra-
sil despencou 22 posições, entre 
1995 e 2013, no “Atlas de Com-
plexidade Econômica”, que classi-
fica os países segundo a sofistica-
ção dos produtos que exportam.

Produtos de exportação mais 
sofisticados e complexos (com va-
lores agregados) tendem a ser um 
bom indicador da distribuição 
de renda. Quanto mais as nações 
exportam e importam, maior seu 
acesso a tecnologias inventadas 
fora. O processo também garante 
terreno mais fértil ao empreende-
dorismo e à inovação.

Trata-se de uma dinâmica 
factível que abriria horizontes 
de esperança e dignidade para 
aqueles que participam do im-
portante Bolsa Família, mas se 
sentem angustiados pela escassez 
de oportunidades para avançarem 
em conquistas cidadãs e sepulta-
rem a longa ou quase eterna de-
pendência. Triste é saber que, por 
absoluta falta de interesse ou cora-
gem política, o País corre o risco 
de perder o bonde da história no 
combate às desigualdades socioe-
conômicas.

jUnjI aBe é LídeR RURaL, foI 
dePUtado fedeRaL PeLo Psd-sP 
(feV/2011-jan/2015) e PRefeIto de 
MogI das CRUzes (2001-2008)

livro promove 
alimenTação sem 
carnes e com 
muiTo saBor



sCanIa aPResenta CaVaLo 
MeCânICo RodoVIáRIo 8x2 
de fáBRICa

O PESAdO cAmPEãO dE vENdAS dA mARcA, R 440, 
TAmbém gANhOu SuA vERSãO 8x2

mOdELO LEvA cARRETA dE TRÊS EixOS

sERVIÇo PARA FRotIstAs 

a montadora mercedes-Benz 
acaba de lançar mais uma nova 
plataforma de serviços para o Brasil. 
trata-se do mercedesservicecard, 
cartão utilizado na europa há mais 
de 10 anos que promete benefícios 
para frotistas, como descontos 
em combustível e facilidade no 
pagamento da manutenção do 
veículo na rede.  

em parceria com a ticket, a 
mercedes oferece o serviço para 
empresas que possuam caminhões 
da marca. no cadastramento do 
cartão, o frotista escolhe entre os 
planos pré e pós-pago. gustavo 
chicarino, diretor da unidade de 
negócios gestão de despesas da 
ticket informou que o custo do 
cartão deve ficar entre R$ 10,00 e 
R$ 40,00 ao mês por veículo.
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mercedes-Benz lança 
carTão para froTisTas em 
parceria com a TickeT

NOvA gERAçãO dE 
PNEuS cONTiNENTAL 
chEgA AO mERcAdO

o contiHybrid Hs3 é o novo 
integrante da linha de pneus de 
carga da continental no Brasil, 
uma das maiores fabricantes do 
mundo. disponível inicialmente 
na medida 295/80r22,5 
e fabricado na planta da 
continental pneus instalada 
em camaçari, na Bahia, o 
contiHybrid Hs3 apresenta 
expressivas melhorias em relação 
à geração anterior, entregando 
maior quilometragem e 
resistência a picotamento, além 
de elevada recapabilidade, 
regularidade no consumo, menor 
nível de ruído e maior aderência 
no piso molhado.

mAN LATiN AmERicA: 
vídEOS NAS REdES 
SOciAiS

a man latin america acaba de 
estrear mais uma ferramenta de 
relacionamento com seus clientes, 
o projeto digital amigo estradeiro. 
através de vídeos exclusivos, 
a iniciativa vem para apoiar os 
motoristas com dicas operacionais, 
de manutenção preventiva e 
direção segura. o objetivo é 
divulgar, nas páginas da empresa 
nas redes sociais, informações que 
ajudem na otimização dos custos 
e também na garantia da melhor 
performance e produtividade. todo 
o conteúdo vai estar disponível 
para visualização e consulta 24 
horas por dia nos canais da man no 
facebook e Youtube.

FORd cAmiNhõES é A 
mARcA quE gANhOu 
mAiS PARTiciPAçãO

a ford consolidou a sua 
liderança nas vendas de 
caminhões das categorias de 
leves e semileves em julho 
e, considerando todos os 
segmentos de mercado, fechou o 
mês com 18,5% de participação, 
ou seja, um crescimento de 3,4 
pontos percentuais comparado 
ao mesmo mês de 2014. No 
acumulado do ano, a ford detém 
18,9% das vendas gerais de 
caminhões e foi a marca que mais 
ganhou participação na indústria, 
com 5,5 pontos percentuais a 
mais em relação a igual período 
do ano passado.

JOhN dEERE 
iNAuguRA NOvA 
LiNhA dE PROduçãO 
dE TRATORES

para ampliar a oferta de 
equipamentos, a John deere 
inaugurou a expansão da linha 
de produção de sua fábrica 
de tratores, em montenegro 
(rs). com a nova linha, os 
modelos de alta potência da 
série 8r (8270r, 8295r, 8320r, 
8345R e 8370R) passam a ser 
produzidos nacionalmente, com 
possibilidades de financiamento 
via finame.

bNdES FiNANciA 
ATé 90% dO vALOR 
dE cAmiNhõES E 
imPLEmENTOS

o Bndes (Banco nacional de 
desenvolvimento econômico 
e Social) financia, por meio 
do procaminhoneiro e do psi 
(programa de sustentação de 
Investimentos), até 90% do valor 
de caminhões e implementos 
rodoviários. para aqueles que 
quiserem obter o crédito para o 
percentual máximo, a taxa de 
juros é variável. Até 70%, a taxa de 
juros é fixa, de 9% ao ano.

a cnH industrial e a fiat 
chrysler automobiles (fca) 
anunciaram uma importante 
conquista para o mercado 
israelense de veículos: a 
comercialização do primeiro 
caminhão movido a gás natural. 
a negociação é o resultado do 
memorando de entendimento 
assinado recentemente com 
a iniciativa israelense de 
combustíveis alternativos.

ivEcO STRALiS é O 
PRimEiRO vEícuLO 
mOvidO A gáS NATuRAL 
dE iSRAEL

cARTãO PROmETE bENEFíciOS cOmO dEScONTOS Em diESEL

A Scania acaba de lançar 
o cavalo mecânico com con-
figuração de rodas 8x2, sua 
nova solução para o segmento 
de caminhões rodoviários. O 
modelo se encaixa como mais 
uma opção para o transporte 
de cargas de longas distâncias, 
e ficará posicionado entre a 
composição chamada de “van-
derleia” (de eixos espaçados) e 
o bitrem. Ele pode ser 100% 
financiado por meio das atuais 
linhas de crédito disponíveis.

 “A Scania busca atender às 
necessidades dos clientes e acei-
tou o desafio de desenvolver e 
produzir o caminhão. Agora, 
trazemos ao mercado um mo-
delo com garantia 100% de fá-
brica para o quarto eixo, com 
todas as suas vantagens e sem 
nenhum tipo de adaptação”, 
afirma Victor Carvalho, dire-
tor de Vendas de Caminhões 
da Scania no Brasil. “A versão 
8x2 original representa para 
o cliente redução do investi-
mento inicial de compra ante 
uma composição de bitrem 
com cavalo 6x4 e também na 

adaptação de um quarto eixo 
não original no mercado. Ou 
seja, nossa solução oferece um 
conjunto confiável, rentável e 
com menor custo operacional. 
Isso é fundamental para o mer-
cado do transporte rodoviário 
de cargas, que tem margens 
cada vez mais apertadas nos 
valores dos fretes”, garante o 
executivo. 

O cavalo mecânico Scania 
8x2 tem capacidade para 54,5 
t de PBTC, de 37 t de carga lí-
quida, leva carreta de três eixos 
e se encaixa entre a composi-
ção “vanderleia” (tração 6x2, 
carreta de três eixos espaçados 
e capacidade para 53 t) e o bi-
trem (o famoso sete eixos, tra-
ção 6x4, com duas carretas de 
dois eixos e capacidade para 57 
t). Há opções das cabines R, R 
Highline ou R Streamline.

O pesado campeão de ven-
das da marca, R 440, também 
ganhou sua versão 8x2. Uma 
das aplicações para este mode-
lo será no transporte de grãos, 
um serviço em que os cami-
nhões Scania são referência.
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A MA8 Management Con-
sulting, grupo de consultores 
especializados na indústria au-
tomobilística para carros, equi-
pamentos agrícolas, mineração e 
máquinas de construção, divul-
gou estudo inédito com projeções 
que correlacionam os elementos 
de influência do agronegócio ao 
segmento de caminhões pesados. 
A consultoria analisou os efeitos 
positivos previstos para o agro-
negócio, decorrentes dos planos 
de financiamento para o setor, 
demanda global, tecnologia local, 
produtividade e expectativa para 
os próximos cinco anos sobre me-
lhorias logísticas na malha rodovi-
ária e portos.

Utilizando-se de um método 
exclusivo de análise e com ban-
co de dados e séries históricas da 
indústria, mercado, economia, 
exportações e linhas de financia-
mento, a MA8 isolou os princi-
pais elementos do agronegócio 
que afetam diretamente o setor 
de caminhões pesados e traçou 
as tendências dessazonalizadas de 
crescimento para os dois setores.

De acordo com Orlando Mer-
luzzi, executivo chefe e CEO da 
MA8, ao longo dos últimos 14 
anos, as variações percentuais das 
safras agrícolas refletiram direta-
mente nas vendas do segmento de 
caminhões pesados e isso não foi 
coincidência. Nos próximos anos 
o cenário deve se repetir, mas desta 
vez com uma tendência regular de 
crescimento no setor. “O mundo 
demanda commodities agrícolas e 
a tecnologia permite que o Brasil 
produza mais por hectare a cada 
nova safra, que pode bater os 230 
milhões de toneladas no final des-
ta década. Para ajudar o produtor 
rural, o câmbio deve permanecer 
favorável ao agronegócio apesar 
dos aumentos de juros e custos 
nos insumos. A logística para es-
coamento da safra continuará por 
muitos anos dependente do trans-
porte rodoviário e dos caminhões 
pesados”, diz Merluzzi.

O novo estudo confirma as 
previsões anteriormente divulga-
das pela consultoria para o seg-
mento de caminhões pesados, que 
devem encerrar esta década com 
menor participação na indústria 

do que no início do decênio, mas 
em compensação pode apresentar 
os maiores índices de crescimen-
to no setor, nos próximos cinco 
anos.

De acordo com Merluzzi, o 
segmento de caminhões pesados 
deve encerrar o ano de 2015 com 
pouco mais de 19 mil unidades 
vendidas. “No segmento de pesa-
dos voltamos aos níveis de vendas 
de 2006, quando o mundo come-
çava a crescer puxado pela China. 
Foi a partir daquele momento que 
o setor automotivo brasileiro des-
lanchou e a China deve voltar a 
crescer em 2017”, reforça o con-
sultor. O segmento de pesados 
deve encerrar este ano represen-
tando apenas 22% da indústria 
total de caminhões. Quando 
expurgamos efeitos temporários 
que afetaram as vendas, como o 
caso do Proconve 7, ou restrições 
esporádicas do FINAME, e ana-
lisamos a correlação com o setor 
agrícola nos últimos 15 anos, te-
mos uma clara indicação de que 
o segmento de pesados deve reto-
mar a tendência de crescimento a 
partir de 2016 e encerrar a década 

com participação de aproximada-
mente 30% na indústria.

“Quanto ao setor de máquinas 
agrícolas, veremos no início dos 
próximos anos os efeitos positivos 
dos programas recém-lançados de 
apoio ao agronegócio, que segura-
mente continuarão, independente 
de questões políticas. Acreditamos 
que as vendas de máquinas agrí-
colas repetirão em 2020 os volu-
mes recordes de 2013. Afinal, a 
agroindústria representa mais de 
20% do PIB e responde por 42% 
das exportações”, explica Merluzzi.

A MA8 está otimista com os 
próximos anos no mercado de ca-
minhões, que de acordo com seus 
estudos, deve retomar crescimen-
to puxado pelos efeitos do agrone-
gócio e atingir um volume anual 
de 125 mil unidades ao final da 
década, enquanto as vendas de 
máquinas agrícolas devem atingir 
ao final do mesmo período um 
volume de 75 mil unidades, ou 
seja, o volume recorde comemo-
rado em 2013. “Em 2015, as ven-
das de máquinas e equipamentos 
agrícolas permanecerão abaixo de 
50 mil unidades, com uma que-

da de 24% em relação ao ano de 
2014, regredindo aos níveis de 
2008. Mas este será o primeiro 
setor a se recuperar”, diz Merluzzi.

Segundo Cristiane Davi, di-
retora de inteligência de merca-
do da MA8, o setor de máquinas 
agrícolas sofre menor impacto da 
retração econômica, se compara-
do a caminhões, devido à força 
da agroindústria e sua importân-
cia nas exportações e na balança 
comercial. Segundo a consultora, 
com exceção do setor sucroalcoo-
leiro, o produtor agrícola em ge-
ral estará mais capitalizado e deve 
voltar a investir nos próximos dois 
anos. “O Plano Safra recém-anun-
ciado é uma constatação do apoio 
ao agronegócio, afinal, os recursos 
destinados superaram as expecta-
tivas do próprio setor. Há apenas 
10 anos o montante destinado ao 
incentivo agrícola era cinco vezes 
menor do que os atuais 188 bi-
lhões de reais anunciados. Somos 
otimistas com a produtividade 
do setor e projetamos um bom 
crescimento para os próximos 
anos, que certamente demandará 
expansão de transporte e logísti-

estuDo relacIona o seGmento De camInhões 
pesaDos com o setor aGrÍcola e proJeta crescImento
Consultoria isolou os principais elementos do agronegócio que afetam diretamente o setor de 
caminhões pesados e traçou as tendências de crescimento para os dois setores

ca para escoamento das próximas 
safras”, comenta Cristiane, que 
ainda complementa: “Enquanto a 
indústria total de caminhões deve 
crescer pouco mais de 40% nos 
próximos cinco anos, o segmento 
de caminhões pesados pode ter 
índice de até 90% de crescimento 
no mesmo período e as vendas de 
máquinas agrícolas deve expandir 
50% em volume até 2020”, prevê.

Após o anúncio do Plano Sa-
fra 2015/2016 e do Programa de 
Investimentos em Logística (PIL), 
a MA8 projetou novos volumes 
para os próximos cinco anos, in-
centivados pelo fortalecimento do 
agronegócio e identificou que o 
segmento de caminhões pesados 
crescerá em ritmo mais acelerado 
do que a própria indústria total 
de caminhões, também devido 
ao fato de que este foi o segmento 
que mais sofreu nos últimos dois 
anos, com queda acumulada de 
65%. Para Merluzzi, “a recupe-
ração do segmento de caminhões 
pesados será mais acentuada nos 
próximos anos devido a uma base 
muito reduzida em 2015, mas 
isso não significa que o segmen-
to repetirá tão cedo o índice de 
participação recorde de 36% na 
indústria de caminhões alcançado 
em 2013, que foi também o ano 
recorde em vendas de máquinas 
agrícolas. Mesmo assim, os pró-
ximos anos devem ser de alívio 
para as tradicionais montadoras 
que atuam prioritariamente no 
segmento de caminhões pesados 
e principalmente para suas re-
des de concessionárias, porém o 
mercado continuará muito difícil 
para as marcas recém-chegadas”, 
conclui.

Para as máquinas agrícolas, o 
Moderfrota é um programa con-
sagrado de fomento às vendas e 
o recente aumento de juros para 
7,5% deve afetar pouco o preço 
final, e mesmo diluído nas pres-
tações, continua sendo o recurso 
mais barato”, comenta Orlando 
Merluzzi. Para este estudo a MA8 
considerou o mercado de cami-
nhões acima de 3,5 toneladas de 
peso bruto, enquanto que para o 
setor de máquinas e equipamen-
tos agrícolas foram considerados 
todos os tipos de tratores agríco-
las, colheitadeiras e cultivadores 
motorizados.

Ma8 ManageMent ConsULtIng
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De acordo com estudo do Data 
Popular, realizado em julho, 88% dos 
brasileiros afirmaram ter mudado o 
comportamento para reduzir gastos. 
Dentro desse universo, 84% cortaram 
gastos com lazer e comer fora é um dos 
principais divertimentos do país. 

Momentos econômicos delicados 
exigem de todos os setores habilidade, 
criatividade e cortes no orçamento. 
Na área de alimentação não é diferen-
te. Bares, restaurantes, hotéis, cozinhas 
industriais, buffets e demais empresas 
do ramo estão adotando medidas al-
ternativas para continuarem no mer-
cado enquanto a crise não passa.

“No cenário atual, os restaurantes 
devem fazer suas adaptações nos car-
dápios com alimentos mais acessíveis, 
sempre com muita criatividade, ética 
e transparência. É preciso servir pratos 
com qualidade e preços justos”, afirma 
Camila Landi, professora de gastro-
nomia da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie e chef/consultora da 
área. Segundo a especialista, também 
é importante reavaliar o trabalho de-
senvolvido na cozinha para evitar des-
perdícios na preparação e quantidade 
servida no prato.

Ingredientes menos usuais da alta 
gastronomia também estão sendo 
adaptados nos restaurantes mais sofis-
ticados. Além disso, alguns estabeleci-
mentos passaram a ser mais flexíveis 
no atendimento, inclusive permitindo 
que o cliente leve o vinho para acom-
panhar a refeição ou incluindo a meia 
porção no cardápio. Na França, chefs 
renomados abriram no ano passado 
restaurantes que servem gastronomia 
de alta qualidade a preços acessíveis. 
Tudo para driblar o mau momento 
econômico mundial.

Por outro lado, mesmo em tempos 
de vacas magras, o setor de alimen-
tação ainda leva vantagem: ninguém 

deixa de se alimentar. O hábito de 
comer fora de casa vai além de querer 
saborear novas receitas. Atualmente, se 
alimentar na rua é uma necessidade e 
exige dos restaurantes eficiência para 
que a alta nos custos não atinja tão 
significativamente o bolso do cliente.

Se almoçar ou jantar fora é reali-
dade de muitas famílias, a busca por 
alimentos saudáveis segue a mesma 
tendência. Segundo o IBGE, o trans-
torno financeiro na indústria já afeta 
70% dos produtos.  Já o agronegócio 
vai na contramão e continua salvando 
o PIB do Brasil. Além de ser um hábi-
to saudável, ingerir alimentos in natu-
ra é mais barato.

Outro fator que não deixa o setor 
alimentício estagnar é o “marketing 
food”. Nunca se falou tanto em co-
mida. Os reality shows que abordam 
o mundo da gastronomia pipocam 
nas TVs e no Brasil não é diferente. 
Com versões nacionais de programas 
estrangeiros ou ideias inéditas, é pra-
ticamente impossível contar quantos 
programas brasileiros são dedicados 
à cozinha. Sinal de que a crise existe, 
mas os consumidores decidiram atra-
vessa-la de barriga cheia e os restauran-
tes estão dispostos a atende-los.

QUatRo Chefs, QUatRo ReCeItas

Nesta edição, o Jornal Entreposto 
traz um especial pra lá de saboroso: 
quatro chefs de cozinha aceitaram o 
desafio de elaborar pratos com ingre-
dientes frescos que são comerciali-
zados nos entrepostos das Ceasas do 
Brasil. Couve-de-bruxelas, abóbora 
japonesa, frutas, camarão e o combo 
de ervas, temperos e pimentas foram 
os escolhidos para representar a qua-
lidade da produção nacional que é 
distribuída diariamente nos mercados 
atacadistas do Brasil. 

eM teMPos de CRIse, é 
PReCIso VaRIaR o MenU



Aumento nas despesas e 
clientes menos dispostos a 
gastar em alimentação fora 

de casa, forçaram profissionais da 
área de gastronomia a adotar estra-
tégias para diminuir custos. “No 
cenário atual, os restaurantes devem 
fazer suas adaptações nos cardápios 
com alimentos mais acessíveis, sem-
pre com muita criatividade, ética 
e transparência: servir pratos com 
qualidade e com preços justos”, é o 
que afirma Camila Landi, professo-
ra de gastronomia da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e chef/con-
sultora da área. 
De acordo com a especialista, a 
única forma de se manter no mer-
cado de forma competitiva com os 
demais estabelecimentos é traba-
lhar de maneira eficiente para que 
os clientes não sintam de forma tão 
significativa a alta dos custos. 

Jornal Entreposto - Quais são as 
tendências em alimentos e técnicas 
gastronômicas no Brasil e no mun-
do?
Camila Landi - A gastronomia vive 
uma tendência de resgate ao terroir, 

é hoRa de VaLoRIzaR a BIodIVeRsIdade 
dos aLIMentos naCIonaIs

da valorização do produto orgâni-
co, pela defesa da biodiversidade e 
preservação do meio ambiente, fa-
zendo com que os profissionais de 
cozinha estabeleçam uma relação 
direta com os pequenos produto-
res. Vivemos uma época em que 
sustentabilidade e saudabilidade 
são as palavras-chave. Porém tor-
na-se importante mencionar que 
tudo isso está sendo praticado nos 
restaurantes com muita técnica, 
conhecimento e pesquisa, devido 
ao desenvolvimento da gastrono-
mia e o uso de novas tecnologias.

JE - Como os profissionais da área 
podem se adaptar para se mante-
rem competitivos em momentos 
de crise, como o que vivemos 
atualmente?
CL - O mundo já conheceu diver-
sas cozinhas, outras certamente 
surgirão. O aparecimento de uma 
cozinha nova não é fenômeno iné-
dito na gastronomia. A cozinha 
nasce também da necessidade, da 
adaptação ao momento atual. Foi 
assim nos períodos de guerras, de 
escassez de alimentos e de fartura. 
No cenário atual, os restaurantes 

mia?
CL - Não diria “exemplos”, prefiro 
dizer que todos devem observar 
como alguns países valorizam, 
consomem e se orgulham de seus 
ingredientes. A cozinha deve ser 
um orgulho nacional! Conhe-
cer o que temos em oferta vai de 
encontro com as tendências da 
gastronomia, que é a de valorizar 
a nossa biodiversidade e a sazona-
lidade dos alimentos. Com essa 
iniciativa, o Brasil cada vez mais 
estará inserido no cenário mun-
dial da gastronomia.
Temos atualmente muitos che-
fs trabalhando nesse contexto, o 
que é excelente! Precisamos agora 
continuar a lutar para quebrar os 
tabus e mostrar que os nossos do-
ces são excelentes, que os nossos 
ingredientes nativos são fantás-
ticos! E, dessa forma, inseri-los 
no nosso dia-a-dia com a mesma 
aceitação com que inserimos os 
pratos italianos, franceses, portu-
gueses, japoneses, sírio-libaneses, 
dentre outros.

devem fazer suas adaptações nos 
cardápios com os alimentos mais 
acessíveis, sempre com muita 
criatividade, ética e transparên-
cia. Servir pratos com qualidade e 
com preços justos.
Também é importante reavaliar o 
restaurante como um todo para, 
dessa forma, evitar os desperdícios 
nas preparações dos alimentos, re-
avaliar as quantidades servidas nos 
pratos que muitas vezes também 
estão em excesso e que também 
geram desperdício. É muito im-
portante treinar bem seus funcio-
nários para que todos trabalhem 
com o mesmo objetivo.
A alimentação fora do lar é uma 
realidade e necessidade, e a ten-
dência é que ela cresça ainda mais 
até 2025, conforme dados do 
IBGE.  Portanto, trabalhar de for-
ma eficiente para que os clientes 
não sintam de forma tão significa-
tiva a alta dos custos será a única 
forma de se manter no mercado 
de forma competitiva com os de-
mais estabelecimentos. 
JE - Quais exemplos devemos se-
guir para aumentar a participação 
do Brasil no mundo da gastrono-

ESPEciALiSTA Em gASTRONOmiA AFiRmA quE é PREciSO cRiATividAdE E éTicA PARA 
RESTAuRANTES SE AdAPTAREm AO mOmENTO EcONômicO

CaRoLIna de sCICCo 
de sÃo PaULo

A cozinha nasce 
também da 
necessidade, da 
adaptação ao 
momento atual.”.

camila landi
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Beto daidone
Beto Daidone possui 20 anos de 
experiência como chef de cozinha. Sempre 
seguindo a linha da cozinha caseira para a 
alta gastronomia, o profissional se dedica 
atualmente às aulas que ministra no 
Empório EAT, ao Sr. Risoto Food Truck 
, além de consultoria e eventos. Facebook 
Chef Beto Daidone

camarão GrelhaDo 
com creme De 
caJu e cerveJa 
acompanhaDo De 
arroz De frutas, 
manGa, abacaxI e 
moranGo

APóS TER FEiTO umA viAgEm AO 
iNTERiOR dO cEARá, dAidONE vOLTOu 
cOm A idEiA dE cRiAR um PRATO 
bASTANTE TROPicAL E óbviO, cOm 
iNFLuÊNciA dO NORdESTE.

RECEITA
RENDIMENTO

Serve 4 pessoas

INGREDIENTES
12 unidades de camarões 11/15 inteiros
3 unidades de xícaras de arroz cozido
2 unidades de polpa de caju 
descongeladas
50 gramas de morango cortado em cubos
50 gramas de kiwi cortado em cubos
50 gramasde abacaxi cortado em cubos
50 gramas de manga cortado em cubos
150 ml de creme de leite fresco
1 unidade de colher de sopa de farinha de 
trigo diluída em ½ xicara de leite
300 ml de cerveja
3 unidades de cebola triturada
1  cabeça de alho sem casca triturado
50 gramas de manteiga
50 ml de azeite de oliva
Sal
Pimenta moída
Folhinhas de manjericão fresco
Folhinhas de tomilho fresco
Folhinhas de orégano fresco

MODO DE PREPARO
PARA O CREME DE CAJU COM CERVEJA
Refogue a cebola triturada e o alho 
em 15g de manteiga. Junte a polpa 
descongela de caju, deixe levantar fervura 
e acrescente a cerveja. Deixe ferver 
novamente e acrescente o creme de leite 
fresco e a farinha diluída em leite mexa 
bem. Ficará um molho bem grosso, regule 
o sal ( reserve )

PARA O ARROZ DE FRUTAS
Aqueça o arroz com o restante da 
manteiga, acrescente as frutas deixe 
a panela no fogo  tempo suficiente 
para aquecer as frutas, mexendo com 
delicadeza para que as frutas não 
desmanchem (reserve)

PARA O CAMARÃO
PODE SER FEITO COM A CABEÇA OU 
SEM
Corte a parte inferior dos camarões por 
toda sua extensão e limpe, tempere com 
as folhinhas, sal, pimenta moída e azeite 
de oliva, doure os camarões em uma 
frigideira (reserve)

MONTAGEM
Use um aro para montar o arroz, depois 
disponha os camarões, regue o molho 
cremoso sobre os camarões, decore o 
prato e sirva.

kátia xavier
Natural de Goiânia, a Chef Kátia 
Xavier já passou por cozinhas de 
São Paulo, Santiago, no Chile e Belo 
Horizonte. Semifinalista do reality 
show Cozinha Sob Pressão, do SBT, 
Kátia se dedica atualmente à tarefa de 
levar para a capital mineira a empresa 
paulistana de catering Senhora Amora.
Facebook Senhora Amora

Bife  ancHo grelHado com 
Bacon e couve-de Bruxelas

RECEITA 
RENDIMENTO

Serve 1  pessoa

INGREDIENTES
Um bife ancho de 150 gramas 
60 gramas de couve-de-bruxelas 
40 gramas de bacon
1 colher de sopa de mostarda 
l’ancienne
Um fio de azeite 
1 xícara de café de água 
Sal 
Pimenta do reino 

MODO DE PREPARO

 Cozinhe as couves-de-bruxelas 
em água fervente até que estejam 
macias, quando esfriar um pouco, 
corte-as ao meio e reserve. Em 
fogo alto aqueça duas frigideiras. 
Enquanto isso tempere o bife com 
sal e pimenta a gosto. Em uma das 
frigideiras coloque um fio de azeite 
e o bife, deixe grelhar por mais ou 
menos 2 minutos de cada lado. 
Se desejar a carne um pouco mais 
passada, deixe grelhar um pouco 
mais.  Ao mesmo tempo, em outra 
frigideira, coloque o bacon em 
cubos. Quando sair o excesso de 
gordura, retire o bacon e coloque 
as couves-de-bruxelas, refogando 
com sal e pimenta. Assim que dourar, 
acrescente a mostarda e os cubos 
de bacon. Para obter um molho 
bem saboroso acrescente um pouco 
de água e deixe ferver. Sirva em 
um prato bem arranjado. Caso não 
dispense o arroz branco, sirva em 
uma vasilha à parte.

POucO uTiLizAdA E cONhEcidA NO 
bRASiL, A cOuvE-dE-bRuxELAS é 
um iNgREdiENTE vERSáTiL E FáciL 
dE hARmONizAR cOm TEmPEROS 
dE SAbOR mARcANTE cOmO 
quEiJO PARmESãO, viNAgRE dE 
cidRA E PRESuNTO PARmA.
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RECEITA
RENDIMENTO
5 porções

INGREDIENTES
500 gr de abóbora japonesa limpa e 
descascada.
10 gr de gengibre
1 colher de sopa de manteiga
4 dentes de alho (2 dentes p/ o purê)
Creme de leite para dar o ponto do 
purê
250gr de carne moída
20gr de bacon picado
Meia cebola
3 folhas de louro
Sal e pimenta do reino a gosto
Provolone ralado grosso
2 colheres de sopa de azeite extra 
virgem

MODO DE PREPARO
Descasque e corte a abóbora em 
cubos médios e cozinhe no vapor (não 
cozinhar por imersão na água). Ralar o 
gengibre e o queijo, cortar o bacon e 
a cebola (reserve). Enquanto cozinha 
a abóbora, em uma panela, adicione 
o azeite e o bacon e deixe dourar. 
Adicione a cebola e os dois dentes de 
alho e refogue. Coloque a carne na 
mistura e refogue (se achar necessário 
adicione meio cubo de caldo de carne). 
Acrescente sal e pimenta a gosto. 
Reserve.
Quando a abóbora estiver macia, tire 
do vapor e amasse com um garfo. 
Em uma panela, adicione a manteiga 
e o alho e deixe dourar. Acrescente a 
abóbora e o gengibre e misture bem.  
Por último acrescente o creme de leite 
até dar o ponto (não deixe ficar muito 
mole). Sal a gosto. Em seguida, pré 
aqueça o forno a 180 graus, coloque a 
carne em potinhos, cubra com o purê 
de abóbora e o queijo provolone e leve 
ao forno até dourar.

escondidinHo de carne 
com aBóBora japonesa

milena mary saraiva
Com experiência internacional, a chef 
Milena realiza trabalhos como personal 
chef e chef em casa. Após estudar 
as tendências mundiais, montou 
seu projeto, o Espaço Cuisine, que 
proporciona experiências gastronômicas 
na casa do cliente.  Além disso, trabalha 
com decoração de festas, corporativo, 
coquetéis, casamentos e muito mais. 
www.espacocuisine.com.br / Facebook 
Espaço Cuisine

TAmbém cONhEcidA cOmO 
cAbOTiã, A AbóbORA JAPONESA 
POdE SER SERvidA dOcE Ou 
SALgAdA. A SuA vERSATiLidAdE 
TAmbém ESTá NAS SEmENTES, 
quE POdEm SER ASSAdAS E 
TRANSFORmAdAS Em TiRA 
gOSTO, E NA cAScA, uTiLizAdA 
PARA FAzER FAROFA.

RECEITA 
RENDIMENTO
6 porções

INGREDIENTES 
(BACALHAU)
800 gramas de filet de bacalhau 
dessalgado (4 unidades)
100 gramas de pão amanhecido ralado (2 
unidades)
2 dentes de alho picados
Raspas de 1 limão
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebolinha picada
1 colher de sopa de manjericão picado
60 g de manteiga, em temperatura 
ambiente
Sal e pimenta a gosto

INGREDIENTES
(SALADA)
3 tomates em cubos
1 pimentão amarelo em cubos
1 cebola roxa em cubos
1 pimentão verde sem sementes em 
cubos
200 g de grão de bico cozido
30 ml de azeite
Suco de 1 limão
Sal e pimenta a gosto

PREPARO
Aqueça o forno a 220°C. Coloque o 
bacalhau numa assadeira levemente 
untada. Misture o pão, ervas, raspas 
de limão, sal e a pimenta. Adicione a 
manteiga, mexendo com um garfo.  
Cubra o filet com esta mistura de forma 
que cubra todo o bacalhau. Assar por 
20 minutos ou até a crosta dourar. 
Enquanto assa o bacalhau, combine 
os legumes e o grão de bico em uma 
vasilha. Adicione o suco de limão, 
azeite, e ajuste o sal e a pimenta. Sirva 
colocando a salada no fundo do prato, e 
o filet por cima.

diogo f.  araújo

BacalHau com crosTa
de ervas e salada 
mediTerrânea

Formado na Universidade Anhembi 
Morumbi, Diogo é chef e proprietário da 
Flâneur Gastronomia, empresa de catering 
que abriu em 2011. Atualmente cursa 
História, com o objetivo de se especializar 
em História da Alimentação. 
flaneurgastronomia.com.br/Facebook  
Flâneur Gastronomia.

ELES SãO A ALmA dA gASTRONOmiA 
E TRANSFORmAm PRATOS SimPLES 
Em REFEiçõES SOFiSTicAdAS. AS 
ERvAS AROmáTicAS, TEmPEROS E 
PimENTAS POdEm dETERmiNAR O 
SucESSO dE umA REcEiTA. A duPLA 
SALSA E cEbOLiNhA, quE FORmAm O 
chEiRO vERdE, é muiTO uTiLizAdA NA 
cuLiNáRiA bRASiLEiRA.
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+50
A distribuidora comercializa 

mais de 50 variedades 
de hortifruti, inclusive 

importadas

atacaDIsta hetros aposta em proDutos Gourmet
A distribuidora e atacadista de 

frutas e legumes Hetros, se 
destaca no segmento por atuar 
com frutas exóticas, importadas 
e nacionais, que compõe a linha 
de produtos frescos contabilizan-
do mais de 50 variedades. 
Com o objetivo de ser referência 
tanto na qualidade dos produ-
tos oferecidos como nos serviços 
prestados, a empresa investe a 
cada ano em novas variedades de 
produtos gourmet.

O famoso aspargo peruano é 
um dos destaques da atacadista e 
já vem embalado para o público 
final. Além do aspargo, a Hetros 
trabalha com beterraba, cenoura 
baby, endívia e mini cebola.

Já entre as frutas exóticas des-
tacam-se: physalis, pitaia amarela 
e vermelha, granadilla, mirti-
lo, amora, framboesa amarela e 

vermelha, tamarillo, feijoa, lulo, 
gulupa, curuba, figo da índia, 
kiwano. Há também importadas, 
como tâmara israelense e caqui 
espanhol e as nacionais, como 
goiaba, melão e melancia sem 
sementes.

hetRos
PaVILhÃo: aPa – Box 1/ 2
Contato: (11) 3643 – 8282/ 8287 
Box01@hetRosfRUtas.CoM.BR

PRINCIPAIS VARIEDADES DE ERVAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS NA CEAGESP

Alecrim

Hortelã Mastruço

Bálsamo Boldo

Camomila Carqueja

Alfavaca Alfazema Arruda Babosa

Erva cidreira Guiné

Características 
Folha verde-escura, lustrosa na face superior; esbranquiçada na face inferior, usadas contra chagas gangrenosas ; reumatismo e cicatrização de feridas...
Folhas em formato oval ou oval elíptica, longipecioladas.T ambém conhecida como manjericão; utilizada em chás para gargarejos,  de dor de garganta...
Apresenta folhas sésseis com flores violáceas dispostas em círculos.Pertence a família Labiada. Uso recomendado para dores de cabeça, caimbras e reumatismo...
Apresenta folhas alternadas, pecioladas, glaucas e compostas. O chá bem fraco é usado no combate aos vermes...
Apresenta folhas quase triangulares, grossas, suculentas, orladas de espinhos em serilha. Folhas emolientes e resolutivas , o uso interno não é recomendado...
Folha espatulada e ovada, suculenta, carnosa, glabra, brilhantes; coloração verde a bronzeada; utilizado em diabetes, bronquite, sarnas, feridas, diabetes...
Folhas opostas, simples, ovaladas de bordos denteadas, pilosas;  Flexíveis mesmo quando secas, sendo mais espessas e suculentas quando frescas; digestivo
e estimulante;  planta tóxica e abortiva,  que exige cuidados no modo de  preparo;  Obs.: o verdadeiro boldo (Peamus boldus) não é cultivado no Brasil, só no Chile...
Folhas pequenas , alternas, irregulares recortadas em colmilhos, flores amarelas com lígulas brancas;  Camomila serve para ajudar no tratamento de irritações
na pele, resfriados, inflamações nasais, sinusite, má digestão, diarreia, insônia, ansiedade,  nervosismo e dificuldade para dormir...
A Carqueja não tem folhas ou caule, em vez disso, ela tem bi-asa-ou tri-ramos alados que são como folhas para cumprir as funções de fotossíntese; utilizada na
 formade chá para combate a anemia, cálculos biliares, diarréias, baço, má digestão, inflamação das vias urinárias, diabetes, vermes intestinais... 
Folhas verdes e pequenas que apresentam bordas arredondadas e pontas serrilhadas; chá utilizado nas afecções gástricas e nervosas, debilidades e amenorrérias...
Folhas alternas elípticas, lisas; utilizada no combate a enxaqueca e reumatismo...
Folhas opostas, pecioladas, oval, alongadas, lanceoladas ou acuminadas; utilizada como expectorante de catarros das mucosas e contra laringite...
Folhas radicais, penatífidas, prostradas; as folhas são antiescorbústicas, diuréticas e expectorantes...

Nome
Alecrim
Alfavaca
Alfazema
Arruda
Babosa
Bálsamo
Boldo

Camomila

Carqueja

Erva-cidreira
Guiné
Hortelã
Mastruço

Nome científico
Rosmarinus officinalis
Ocimum basilicum
Lavandulavera officinalis
Ruta sativa
Aloejs perfoliata
Sedum dendroideum
Plectranthus barbatus

Chamomila nobilis

Baccharis triptera

Melissa officinalis
Petiveria tetandra
Maentha piparita
Lapidum bonariense

Pesquisa: Marta Moitinho Bezerra/Engenharia Agronômica Unesp Ilha Solteira

Ilustrações: Bertoldo Borges Filho/CQH-Centro de Qualidade  CEAGESP
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Variedades 

01-Americana
02-Bico 
03-Biquinho
04-Cambuci
05-Cheiro Doce 
06-Chilena
07-Cumari
08-Cumari do Pará
09-Cumariguaçu
10-Dedo de Moça
11-Esporão
12-Fidalga
13-Habanero
14-Jalapeño
15-Malagueta
16-Murupi
17-Olho de Boi
18-Olho de Peixe
19-Pimenta de Bode
20-Pimenta de Jales
21-Pimenta verde
22-Scotch Bonnet
23-Joloquia
24-Bhut Joloquia ou Pimenta Fantasma
25-Jamaica
26-Locoto ou Rocoto
27-Malaguetão
28-Trinidad Moruga Scorpion 
29-Caiena
30-Tabasco
31-Carolina Reaper

Aroma

Médio
Forte
Leve
Forte
Médio
Médio
Forte
Muito forte
Muito forte
Forte
Forte
Forte
Muito forte
Forte
Forte
Forte
Médio
Médio
Médio
Forte
Médio
Forte
Forte
Forte
Forte
Médio
Forte
Forte
Forte
Médio
Forte

Pungência (ardência)

Muito baixa
Média
Muito baixa
Baixa
Muito baixa
Muito baixa
Alta
Alta
Alta
Baixa
Alta
Média
Muito alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Muito alta
Média
Baixa
Muito alta
Muito Alta
Altíssima
Média
Média
Alta
Altíssima
Alta
Alta
Super Altissima

Formato

Alongado
Cônico
Cônico
Sino
Alongado
Cônico
Ovalado
Triangular
Cônico
Alongado
Alongado
Cônico
Sino
Alongado
Alongado
Alongado
Sino
Sino
Redondo
Alongado
Cônico
Sino
Cônico
Cilíndrico
Sino 
Arredondado
Alongado
Cônico
Alongado
Alongado
Cônico

Ápice

Pontudo
Pontudo
Pontudo
Pontudo ou afundado
Pontudo
Pontudo
Arredondado
Arredondado
Pontudo ou afundado
Pontudo
Pontudo
Pontudo 
Pontudo ou afundado
Pontudo ou afundado
Pontudo
Arredondado
Apontadado
Afundado
Redondo
Pontudo
Pontudo
Pontudo ou afundado
Pontudo
Pontudo
Afundado
Afundado
Pontudo
Pontudo
Pontudo
Pontudo
Pontudo

Coloração da casca

Verde
Verde/vermelha
Verde/vermelha
Verde/laranja/vermelha
Verde/vermelha
Verde/vermelha
Verde
Amarela
Verde
Vermelha
Vermelha
Amarela
Vermelha/amarela/laranja/marrom
Verde/vermelha
Verde/vermelha
Verde/vermelha/amarela/roxa
Verde/vermelha
Alaranjada/amarela/vermelha/café
Verde/amarela/laranja/vermelha
Vermelha
Verde
Amarela/vermelha
Vermelha
Vermelha
Amarela
Vermelha
Verde/vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha

13 12 1501 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 3128

Ilustrações: Bertoldo Borges Filho/CQH-Centro de Qualidade  CEAGESP

PRINCIPAIS VARIEDADES DE PIMENTA COMERCIALIZADAS NA CEAGESP

Para assegurar o padrão dos 
produtos que comerciali-

za na Ceagesp, a empresa Akira 
Pimentas fornece sementes para 
produtores parceiros que estão 
espalhados por diversas regiões 
do país. O longo tempo de rela-
cionamento garante a qualidade 
do serviço.

Keyla Mendes, que assumiu 
os negócios do pai há cerca de seis 
anos anos, explica que a atacadis-
ta existe há mais de duas décadas. 
“Antigamente vendíamos verdu-
ras em geral, mas acabamos nos 
especializando no comércio de 
pimenta pois era um produto que 
meu pai gostava de trabalhar. Já 
são 15 anos neste ramo”, afirma.

O carro-chefe da empresa são 
as tradicionais pimenta malague-
ta, dedo-de-moça e de cheiro, 
mas a comerciante esclarece que 

comércIo exclusIvo De pImentas frescas na akIra
uma variedade puxa a venda da 
outra. Acondicionadas em caixa 
de papelão rotulada, a maioria 
das especiarias já vêm embaladas 
da roça reduzindo o manuseio e 
garantindo frescor.

Os maiores clientes são ataca-
distas e distribuidoras. Na alta, a 
Akira Pimentas oferece cerca de 
25 tipos diferentes de pimentas, 
já na entresafra entre 10 e 12 ti-
pos. Já há algum tempo a empre-
sa vem inserido a variedade haba-
reno chocolate no mercado: “Em 
alguns países já é comum, por 
aqui ainda é novidade. Foi difí-
cil fazer o ponto de venda delas, 
exige um certo tempo”, comenta 
a empresária.

akIRa PIMentas
PaVILhÃo: MLP - Box 24
Contato: (11) 3643 - 8993
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CaRoLIna de sCICCo 
de BRaganÇa PaULIsta

sakata aPResenta 
VaRIedades de InVeRno e 
goURMet

Durante o Sakata Win Day, 
dia de campo oferecido no iní-
cio do mês, a produtora de se-
mentes apresentou brássicas, 
maçarias e folhosas mais resis-
tentes, uniformes, com colora-
ção e sabor atrativos, destinadas 
para cultivo durante o inverno. 
Os destaques do evento são o 
brócolis Avenger, a cenoura Na-
tiva e as alfaces Vanda, Valen-
tina e Silvana – cultivares com 
alto desempenho agronômico, 
desenvolvidas para proporcio-
nar excelência nos resultados e 
qualidade diferenciada, prin-
cipalmente durante os meses 
mais frios do ano.

Pensando no promissor 
mercado de hortaliças gour-
met, em que o apelo visual é tão 
importante quanto o sabor, a 
Sakata desenvolveu algumas va-
riedades que serão lançadas nos 
próximos anos. Por enquanto, 
as hortaliças são identificadas 
por números. “A mini alface ro-

mana 5345, por exemplo, tem 
como principal característica o 
tamanho pequeno, fator que fa-
cilita o arranjo na preparação de 
saladas”, comenta Marly Saito 
Takashi, coordenadora de Pro-
dutos de Folhosas e Brássicas.

Seguindo nesta mesma li-
nha, o brócolis AF 1806 qua-
se não tem fibras e o sabor se 
assemelha ao aspargo. “Além 
de conseguirmos produzir este 
brócolis durante o ano todo na 
condição tropical, o produto é 
visualmente atrativo e o sabor é 
muito agradável”, complemen-
ta a especialista. 

Diversas empresas do setor 
também tiveram a oportuni-
dade de mostrar as suas novi-
dades. A Alltech Crop Science 
apresentou alternativas naturais 
para a produção de hortifruti, 
inclusive produtos certifica-
dos para a produção orgânica. 
A Dow AgroSciences trouxe o 
Delegate, seu mais novo inse-

ticida com registro para toma-
te, batata, melão, maçã, citrus, 
pimentão, morango, pepino e 
crisântemo.Já a DuPont anun-
ciou que obteve, junto aos 
órgãos oficiais, a extensão do 
registro de uso do inseticida 
Rumo WG e dos fungicidas 
Equation e Midas.O inseticida 
Rumo WG agora também passa 
a ser empregado no controle do 
complexo de lagartas em diver-
sas hortaliças, como abobrinha, 
alface, batata, brócolis, pepino, 
tomate e outras, além de frutas 
como melancia e melão.

cuLTivARES PROmETEm ALTO dESEmPENhO AgRONômicO

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

O mercado de melão ganhou 
duas novas variedades, que pro-
mete mais doçura e sanidade. A 
Seminis, marca de Hortaliças da 
Monsanto, acaba de lançar as se-
mentes SV1044MF (tipo Harper) 
e DRG3228 (tipo Gália), destina-
das para o plantio no Ceará, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e 
Bahia.

Em estudos de campo, os hí-
bridos alcançam, em média, 2,5 
mil caixas de 10 quilos por hec-
tare. Cerca de 60% da produção 
nacional é destinada para expor-
tação, em especial aos países eu-
ropeus. O melão DRG3228 tem 
resistência ao ataque da mosca 
minadora (liriomyza) nas folhas e 
alto teor de brix. A semente tam-
bém se destaca pela menor inci-
dência de Pepper Spot, problema 
específico do melão tipo Gália. Já 
o melão cantaloupe SV1044MF 
tem como diferencial a melhor co-
loração da polpa (mais alaranjada) 
e o sabor. 

Vicente De Lemos foi um dos 
produtores que aprovou as culti-

vares em plantio experimental e 
tem investido nos híbridos. Ele 
planta melão em Mossoró, no Rio 
Grande do Norte. “Investimos 
nessas variedades com foco na ex-
portação para a Europa, devido à 
grande resistência a doenças e qua-
lidade de fruto. As plantas são ex-
tremamente fortes”, diz Lemos. A 
semente SV1044MF apresentou, 
segundo ele, excelente cobertura 
foliar e cor de polpa, alto brix e sa-
bor diferenciado. “Já o DRG3228 
se destacou pelo bom brix, ta-
manho ideal para o mercado e 
excelente resistência a minador”, 
ressalta.

As pesquisas para o desenvol-
vimento dos dois novos híbridos 
da Seminis, divisão de hortaliças 
da Monsanto, foram realizadas 
nos Estados Unidos e Espanha, 
mas os ensaios e testes foram con-
duzidos no Brasil. “Fizemos os úl-
timos testes pré-comerciais com as 
variedades, e os resultados foram 
aprovados pelos produtores”, des-
taca Fernando Guimarães, gerente 
de Negócios para Hortaliças.

seminis invesTe em semenTes 
de melão mais doces

destaques

As hortaliças em evidência no evento 
foram o brócolis Avenger, a cenoura 
Nativa e as alfaces Vanda, Valentina e 
Silvana

zoom 
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hORTiFRuTi 
iNAuguRA NOvA LOJA 
Em higiENóPOLiS

no dia 13 de agosto, a Hortifruti, 
varejista de hortifrutigranjeiros, 
inaugurou sua quinta unidade no 
estado de são paulo.  a loja está 
localizada na rua maranhão, nº 
983, no bairro de Higienópolis.

cAPAciTAçãO Em 
cRédiTO RuRAL PARA 
ASSiSTÊNciA TécNicA

o senar, em parceria com a 
caixa econômica federal oferece 
linhas de crédito rural para quem 
desejar implementar orientações 
técnicas, mas possui limitações 
financeiras.

APTA dESENvOLvE 
PESquiSAS cOm A 
cuLTuRA dA PiTAyA

a  apta, realiza pesquisas com 
pitaya nas condições de clima 
e solo do oeste paulista. as 
pesquisas estão sendo conduzidas 
no polo regional da alta 
sorocabana da apta.

cuLTivARES dE mAçã 
PERmiTEm AmPLiAR 
PERíOdO dE cOLhEiTA

    A Epagri lançou três novos 
cultivares de maçã no final do 
mês de julho. Os produtos foram 
desenvolvidos para dar ao produtor 
opções de ampliar o período de 
colheita.

cOmEçA O 
PROgRAmA 
duPONT 
SEguRANçA E 
SAúdE NO cAmPO

   valorizar o agronegócio, 
incentivar a educação 
de base e o trabalho 
do professor da escola 
rural, além de mobilizar 
diferentes públicos 
para promover a 
sustentabilidade da 
agricultura, são objetivos 
da plataforma dupont 
segurança e saúde no 
campo. a campanha, um 
investimento da dupont 
proteção de cultivos, 
acontece durante todo o 
ano e ganha ainda mais 
força na safra de verão.

OFiciNA Em 
diREiTO APLicAdO 
AO AgRONEgóciO

     a sociedade rural 
Brasileira (srB), em 
parceria com a esalq/
usp está com inscrições 
abertas para a oficina de 
capacitação em “direito 
aplicado ao agronegócio”. 
as aulas serão ministradas 
na sede da srB, em são 
paulo entre 12 de setembro 
e 17 de outubro, das 8h00 
às 17h00. o programa do 
curso prevê a discussão de 
vertentes da área de direito 
sob o viés do agronegócio 
em temas relacionados ao 
direito contratual, negocial, 
ambiental, agrário, 
tributário, econômico e 
internacional. telefone: (11) 
3222-3400.

PERmiSSiONáRiOS 
dA cEAgESP 
SãO FONTES dE 
PESquiSA dA cET

    a companhia de 
engenharia de tráfego 
(cet) está realizando uma 
pesquisa no município 
de são paulo chamada 
“pesquisa origem e 
destino de cargas” que 
conta com a participação 
de várias empresas 
divididas por segmentos, 
áreas e também por 
porte. uma das etapas 
da pesquisa envolve 
os permissionários da 
ceagesp. 
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brasIl promove encontro munDIal 
De mercaDos atacaDIstas

INACIO SHIBATA

29º Congresso Anual da WUWM está com inscrições abertas; mais de 200 participantes de 18 países já confirmaram presença

O município de Campinas, 
maior polo tecnológico da 

América Latina e terceiro centro 
industrial nacional, vai sediar, 
entre os dias 23 e 26 de setem-
bro, o 29º Congresso Anual da 
União Mundial de Mercados 
Atacadistas (World Union of 
Wholesale Markets/WUWM). 

A iniciativa, promovida pela 
WUWM, é organizada pela As-
sociação Brasileira das Centrais 
de Abastecimento (ABRACEN). 
A entidade reúne 23 centrais de 
abastecimento, a exemplo da 
CEAGESP, que são responsáveis 
pela gestão de 56 entrepostos ata-
cadistas em todo o país.

O tema do Congresso, que 
tem apoio da CEASA Campinas, 
é “O meio ambiente e o futuro 
dos mercados atacadistas”. A 
escolha ocorreu em virtude dos 

impactos trazidos na produção 
de alimentos pelas mudanças 
climáticas que têm ocorrido em 
diversos países. “O evento apre-

A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 

Kátia Abreu, visitou no último 
dia 28/7 o Entreposto Terminal 
São Paulo (ETSP).

Acompanhada pelo presidente 
da CEAGESP, Mário Maurici, ela 
percorreu a pé, em cerca de duas 
horas, os pavilhões das frutas, 
melancias, abóboras, batatas, 
cebolas e o Pavilhão Mercado 
Livre do Produtor (MLP).

Com um mapa da 
Companhia em mãos e de posse 
de uma caneta, onde fez diversas 
anotações, Kátia Abreu posou 
para fotos e conversou com os 
permissionários.

Entre outros pontos, a 
ministra quis saber mais sobre 
os produtos comercializados, o 
funcionamento do mercado e 
impressões a respeito do ETSP, o 
que inclui a escolha de um novo 
local para instalação do entreposto 
da capital.

mInIstra Da aGrIcultura vIsIta ceaGesp

vEJA A cObERTuRA cOmPLETA E imAgENS dA viSiTA NO PORTAL 
www.cEAgESP.gOv.bR.  

bca Doa 93 
tonelaDas

Em julho, o Banco CEAGESP 
de Alimentos (BCA) recebeu mais 
de 109 toneladas de frutas, legu-
mes e verduras, doados por 45 
atacadistas do Entreposto Termi-
nal São Paulo (ETSP) e região.

Do total de alimentos arreca-
dados, cerca de 93 toneladas fo-
ram entregues a 95 entidades as-
sistenciais, o que beneficiou mais 
de 554 mil pessoas.

Parte das doações (2,58 tone-
ladas) chegou ao BCA graças a seis 
carregadores, que participam da 
parceria firmada com o Sindica-
to dos Carregadores Autônomos 
(SINDICAR). Mais informações:
www.ceagespoficial.blogspot.
com.br.

ÍnDIce ceaGesp 
recua 0,63% 

Com exceção do setor de 
legumes (alta de 2,46%), todos os 
demais registraram redução dos 
preços praticados em julho.

A maior queda foi no segmen-
to de pescados (2,19%), segui-
do por diversos (1,34%), frutas 
(1,03%) e verduras (0,45%).

Impulsionados pelas condi-
ções climáticas satisfatórias, houve 
aumento do volume ofertado e 
melhora substancial da qualidade 
na maioria dos alimentos. 

Confira a matéria completa 
no facebook (www.facebook.com/
ceagespoficial).

na mÍDIa
Leia no portal (www.ceagesp.

gov.br) a íntegra do artigo “Co-
nheça a CEAGESP e se surpre-
enda”, publicado no jornal Diário 
de S.Paulo. O texto retrata, resu-
midamente, um pouco da situa-
ção atual do Entreposto Terminal 
São Paulo (ETSP).

sentará uma agenda temática de 
grande interesse para todos os 
gestores e operadores de merca-
dos atacadistas de alimentos in 

natura, além de ser uma grande 
oportunidade para se trocar ex-
periências inovadoras na gestão 
e nas operações de entrepostos 

atacadistas”, esclarece o presiden-
te da ABRACEN, Mário Mau-
rici, que também é responsável 
pela direção da CEAGESP.

InsCRIÇÕes

Mais de 200 participantes de 
17 países já confirmaram presen-
ça. A ABRACEN oferece des-
conto de 50% nas inscrições, que 
ainda permanecem abertas, de 
brasileiros operadores de merca-
dos, técnicos, acadêmicos, estu-
dantes ou pessoas cuja atividade 
guarde relação com o Congresso. 

Consulte a programação com-
pleta do encontro no portal da 
CEAGESP (www.ceagesp.gov.br). 

Para saber como participar, 
acesse o site específico do 29º 
Congresso Anual da WUWM: 
www.wuwmcongress.org.

cONgRESSO vAi dEbATER iNTERFERÊNciAS dO cLimA NA AgRicuLTuRA 

Kátia Abreu percorreu o Entreposto Terminal São Paulo para conhecer 
melhor o funcionamento do mercado paulistano
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uNidAdE ubERLâNdiA: 
cuRSO SObRE 
REFEiçõES NuTRiTivAS

o entreposto da ceasaminas em 
uberlândia recebeu o programa 
cozinha Brasil, realizado pelo 
sesi em parceria com o Banco 
de alimentos da unidade. o 
projeto oferece cursos gratuitos 
à população para o ensino da 
prática de uma alimentação 
nutritiva e saudável, de baixo 
custo e que respeita as diferenças 
regionais e das estações. o curso 
contou com a participação de 100 
alunos, sendo a maior parte deles 
de instituições beneficentes.

para garantir a segurança de 
todos os usuários do entreposto 
de maracanaú, a ceasa/ce e 
polícia militar estão trabalhando 
juntos e realizando diversos 
tipos de ações durante o ano. o 
foco é a prevenção de assaltos 
no mercado, utilizando medidas 
que vem agradando todos 
os produtores, comerciantes, 
compradores e visitantes da 
ceasa/ce. entre as medidas 
de segurança adotadas estão 
o policiamento a pé dentro do 
mercado e a utilização de motos.

frutas e legumes comercializados 
na ceasa-df foram expostos 
ao mercado varejista do centro 
oeste na 33ª exposição e encontro 
supermercadista do distrito 
federal (expoecos df), realizada 
no final do mês passado, no 
pavilhão de exposições do parque 
da cidade. o estande da ceasa-df 
foi montado em parceria com a 
adf comercial e com a silvestrin 
frutas. “este evento é muito 
importante para aproximar os 
fornecedores que atuam na ceasa 
aos supermercados e atacadistas, 
além de apresentar as variedades 
dos produtos”, destacou o 
presidente da ceasa-df, renato 
dias.

uma das novidades no 
mercado é o Kiwi sun gold, 
repleta de vitalidade, esta nova 
variedade, suculenta e de polpa 
dourada, possui um sabor doce e 
refrescante.

cEASA/cE E POLíciA 
miLiTAR TRAbALhAm 
PARA mERcAdO SEguRO

hortIfrutIs Da ceasa-Df leva 
cor e sabor a expoecos Df

a culinária brasileira oferece 
uma variedade de temperos, 
ingredientes e combinações que 
marcam a gastronomia mundial. 
esse mix abrange um leque de 
opções que podem enriquecer 
o dia-a-dia ou compor 
banquetes extraordinários. 
dentro deste contexto, a 
centrais de abastecimento de 
Campinas destaca três produtos 
interessantes e que, por suas 
singularidades, despertam a 
curiosidade e aguçam o paladar.

trinidad scorpion
a segunda pimenta mais ardida 
do mundo

ela tem um formato 
característico de ferrão de 
escorpião e é considerada a 
segunda mais forte do mundo. 
estamos falando da pimenta 
trinidad scorpion. é certamente 
uma pimenta famosa com 
ardência potente, capaz de 
alcançar 2.009.231 unidades na 
escala de calor de scoville. 

açafrão da terra, utilidades que 
vão muito além do paladar

o açafrão-da-terra, conhecido 
também como cúrcuma, 
turmérico, raiz-de-sol, açafrão-
da-índia, açafroa e gengibre 
amarelo, é uma planta 
herbácea da família do gengibre 
(Zingiberaceae). dela se obtém 
uma especiaria que transfere 
aos alimentos uma forte 
cor amarela, que é também 
o principal componente do 
tempero pó de caril.

limão cravo

o limão-cravo é um fruto 
redondo, ligeiramente achatado, 
irregular e quase disforme. a 
casca, de cor verde-amarela ou 
amarela, torna-se alaranjada 
na maturação. quem não 
o conhece, não imagina a 
potente utilidade gastronômica 
e nutricional que esse fruto 
possui.

especIal temperos e 
afIns Da ceasa campInas

Segundo registros nesta estação o 
volume de embarque do café era 
correspondente ao total das demais 
estações da Mogiano no trecho 
campineiro.

A Estação Carlos Gomes é a 
última localizada em Campinas. 
O nome foi uma homenagem 
da “Companhia Mogiana” ao 
maestro/ compositor campineiro 
de música clássica Carlos Gomes. 
Seu pátio era equipado com 4 
linhas, sendo estas para embarque 
do café, em uma plataforma de 
embarque para pedras e gado.

A Centrais de Abastecimento 
de Campinas (Ceasa) participou 
no dia 16 agosto, do II Passeio 
Gastronômico e Cultural Café 
no Trem Maria Fumaça 505. A 
empresa foi representada pela 
coordenadora de Marketing, 
Valéria Cavioli, pela gerente do 
departamento de Alimentação 
Escolar, Maria Helena Antonicelli 
e por convidados da administração.

Foram quatro horas de imersão 
na história e no saboroso mundo 
do café. A experiência teve início 
com a viagem histórica de Maria 
Fumaça, onde a locomotiva 
de quase um século, telefones 

ceasa campInas partIcIpa Do II passeIo GastronômIco
centenários e carros de madeira 
deram vida à ferrovia de 129 anos.

Os  24 qui lômetros  que 
a maria-fumaça percorreu é 
remanescente da ferrovia que 
ligava os estados de São Paulo 
e Minas Gerais, a Companhia 
Mogiana de Estrada de Ferro, 
fundada em 1872 e desativada em 
1971. Originalmente tinha 1.992 
quilômetros entre Campinas e 
a mineira Araguari, por onde 
passaram passageiros e cargas 
dois estados. O trem que trafegou 
a uma velocidade média de 40 
quilômetros por hora passou por 
fazendas centenárias de café.

tRajeto hIstóRICo

O trajeto histórico incluiu 
quatro estações.  A primeira delas 
foi a Estação Anhumas, localizada 
na fazenda de mesmo nome - 
referência a uma ave pantaneira, 
que entre os meses de agosto e 
outubro migrada para o Estado 
de São Paulo e norte do Paraná, 
fazendo pouso na fazenda.

Em seguida, a Estação Pedro 
Américo. Seu nome é referência 
a um dos primeiros donos da 
fazenda São Vicente, e a estação foi 
construída em frente a um talude 
(paredão).

A Estação Tanquinho é a única 
a ter uma linha destinada a lavagem 
dos vagões que transportavam 
animais, duas linhas para embarque 
de café, além de um desvio com 
plataforma para embarque e 
desembarque de gado.

A Estação Desembargador 
Furtado, faz referência a um dos 
antigos proprietários da Fazenda 
Duas Pontes. 

A estação foi construída 
por conta das sugestões do 
D e s e m b a r g a d o r  j u n t o  a 
Companhia Mogiana. A fazenda 
chegou a ser uma das maiores 
produtoras de café de Campinas. www.CeasCaMPInas.CoM.BR

PROPOSTA dE mELhORiA 
NO AcESSO E SAídA dA 
cEASA-Sc

o diretor presidente da ceasa-
sc, geraldo pauli, acompanhado 
do senador dário Berger, 
participou no início do mês de 
reunião na sede da antt em 
Brasília, em que foram discutidas 
melhorias nos acessos à unidade 
são José. uma das alternativas 
propostas seria o fechamento ou 
a modificação da alça de acesso 
à marginal, por conta do alto 
fluxo de caminhões que saem da 
ceasa e acessam a via marginal. 
cerca de 1800 veículos transitam 
diariamente pela unidade.

DÊNIO SIMÕES/AGÊNCIA BRASÍLIA
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fLoRes CoMestíVeIs: 
ChaRMe, CoR, aRoMa e saBoR à Mesa

O consumo de flores co-
mestíveis ainda pode 
ser considerado uma 

novidade no Brasil. Representa, 
também, um mercado de nicho, 
embora tenha tido início, no país, 
há mais de 25 anos. Sua demanda 
é puxada por chefs de cozinha e 
consumidores gourmet, seguindo 
a expansão do interesse pelas espe-
ciarias, ervas e hortaliças exóticas.

Flores comestíveis tradicionais 

são representadas pelos bróco-
los, couve-flor e alcachofra, entre 
muitas outras e não representam, 
propriamente, novidades, a não 
ser no caso das cultivares de co-
lorações e formatos e exóticos e 
inusitados, que têm sido lançadas 
cada vez com maior frequência no 
mercado. 

A cidade de São Paulo é o 
principal polo nacional tanto 
produtor, quanto consumidor 
das flores comestíveis. Elas são 
crescentemente incorporadas a 
saladas, pratos quentes, molhos, 

temperos ou essências para sopas, 
pudins, sobremesas, caldos, etc. 
Na capital paulista, nos super-
mercados e empórios gourmets, as 
vendas somam, no mínimo, 300 
bandejas mensais em cada ponto 
de venda. Em segundo lugar, des-
taca-se a produção do Estado de 
Minas Gerais.

As espécies florais cultivadas 
com finalidades alimentares são 
bastante numerosas. Entre elas, os 
maiores destaques são para capu-
chinha (Tropaeolum majus L.) e 
amor-perfeito (Viola x wittrockia-

na Gams), devido à intensidade e 
charme das cores das suas pétalas. 
No caso da capuchinha, a espécie 
se tornou atraente, também, de-
vido ao seu sabor levemente pi-
cante, assemelhado ao do agrião, 
motivo pelo qual se consomem 
também suas folhas.

Outras espécies em ascensão 
no segmento são a flor do man-
jericão, a cambuquira – nome 
popular da flor da abóbora –, o 
borago branco e o azul (Borago 
officinalis L.), a calêndula e, até 
mesmo, pétalas de rosas. 

  *engenheIRo agRÔnoMo, doUtoR eM 
CIênCIas da CoMUnICaÇÃo (eCa/UsP), 
MestRe eM CoMUnICaÇÃo e PRátICas 
de ConsUMo (esPM), Pós-gRadUado 
eM desenVoLVIMento RURaL e 
aBasteCIMento aLIMentaR URBano (fao/
PnUd/CePaL/IPaRdes), PRofessoR da 
esPM e sóCIo PRoPRIetáRIo da hóRtICa 
ConsULtoRIa e tReInaMento.
**eConoMIsta sênIoR, Pós-gRadUada 
eM CoMeRCIaLIzaÇÃo agRíCoLa e 
aBasteCIMento aLIMentaR URBano, 
sóCIa-adMInIstRadoRa da hóRtICa 
ConsULtoRIa e tReInaMento.

antonIo héLIo jUnQUeIRa 
MaRCIa da sILVa Peetz

Destacam-se, ainda, a flor de 
mel (Lobularia maritima), cujo 
aroma lembra profundamente 
o do mel das abelhas e a cravina 
(Dianthus chinensis L.), por suas 
cores vibrantes e de sabor suave.

O consumo de flores comestí-
veis deve ser muito criterioso. Os 
produtos devem ser sempre mui-
to frescos e saudáveis, tendo sido 
cultivados especialmente com fi-
nalidade alimentar. Ou seja, não 
se deve, sob nenhuma hipótese, 
incorporar aos pratos, flores que 
tenham sido cultivadas em siste-
mas tradicionais de cultivo, com 
destino ornamental, pois podem 
conter resíduos químicos nocivos 
à saúde humana. O ideal é com-
pra-las de produtores orgânicos 
certificados.

O custo de produção das flo-
res comestíveis é normalmente 
alto, devido às altas exigências da 
qualidade final das pétalas, que 
impõem nível elevado de seleção 
e descarte. Geralmente, aprovei-
tam-se apenas 30% das colheitas. 
Além disso, parte importante das 
sementes são importadas e os sis-
temas orgânicos de produção ne-
cessários também resultam em ele-
vação das despesas aos produtores. 
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