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CiTRuSBR PREvê ESTOquES 
maiS BaixOS da hiSTóRia

A Associação Nacional dos exportadores 
de sucos cítricos (citrusBr) informa 
que os estoques físicos de suco de 
laranja disponíveis em 30 de junho de 
2016 (passagem da safra 2015/16 para 
2016/17) somaram 351.567 toneladas, ante 
510.393 no período do ano passado. o 
número confirma a tendência de redução 
anteriormente anunciada e agora aponta 
para a menor oferta de suco já registrada 
pelo setor.

devido a condições climáticas adversas, a 
citrusBr estima um rendimento industrial 
médio de 291,8 caixas necessárias para 
a fabricação de uma tonelada de fcoJ 
equivalente o que, se confirmado, será o 
segundo pior da história. dessa forma, no 
caso de a demanda se manter estável, os 
estoques previstos para 30 de junho de 
2017 devem somar 2.066 toneladas, o mais 
baixo nível da história. 

CÁ ENTRE NÓS

Agosto. A temperatura está baixa, 
tempo favorável para saborearmos as ra-
ízes comestíveis cultivadas no solo brasi-
leiro. A nossa mandioca, que é chamada, 
no sudeste, popularmente de macaxeira, 
para as crianças e idosos a popular man-
dioquinha, e no nordeste de aipim, não 
tem contra indicação e agrada a todos os 
paladares.

No dia 05 de agosto, participei do 
café da manhã no box da família Costa 
Melo que completou 25 anos no pavi-
lhão HFA. Foi um momento bacana 
de confraternização entre compradores, 
vendedores, produtores, onde curtimos 
o vídeo dos pomares de limão e o tra-
tamento que a fruta recebe no Packing 
House para chegar com qualidade no 
mercado mais exigente do Brasil, a nossa 
querida CEAGESP. 

No dia 10, cheguei as 65 primaveras, 
dos quais 45 trabalhando aqui na cida-
de mais humana do mundo: São Paulo. 
A CEAGESP recebe a todos, os acolhe 
e deixa mostrarem suas qualidades ofe-
recendo oportunidades para todos cres-
cerem nesta cidade. Cheguei aqui aos 
20 anos após o cumprimento do serviço 

militar. Descarreguei caminhão e separei 
frutas de montão, e nas horas vagas fa-
zia carretos para feirantes sendo que al-
guns são comerciantes importantes nos 
segmentos de frutas, verduras e legumes. 
E como eu só tinha carteirinha do box 
em que trabalhava tinha que desviar dos 
fiscais, o saudosos Sr. Guilhermino, Sr. 
Milton e o Sr. China, onde quem geren-
ciava o entreposto era o Dr. Figueroldo.

Vi as primeiras árvores do Ceasa se-
rem plantadas pelo agrônomo, o saudoso 
Sr. José de Rosa, que comandava a casa 
da agricultura. O Toninho Sanches, que 
era vendedor das Frutas Rossi, me deu a 
chance de virar vendedor de frutas na-
cionais e agora já estou aposentado e no 
voluntariado participo do projeto social 
Nossa Turma.

A tocha olímpica visitou a nossa tur-
ma e o professor de educação física que 
teve o privilégio de conduzi-la na cidade 
de Guarulhos veio compartilhar a ale-
gria. No próximo dia 04, vamos ter um 
sarau cultural com bingo e paeja caipira 
preparado pelo Tião e a Fabiana, cozi-
nheiros nota 10. Preço por pessoa 20,00 
reais.

PARAbéNs AO NOssO queRIdO MANelÃO, FelIcIdAdes 
e MuItO ANOs à FReNte dA NOssA tuRMA

ManelÃo
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BaSF OFERECE aOS PROduTORES 
RuRaiS CONSulTORia PaRa 
OTimizaR aPliCaçãO dE 
dEFENSivOS agRíCOlaS

A caravana smart spray solution é 
dividida em duas etapas. durante a primeira 
fase, que encerra no mês de outubro, 
profissionais especializados demonstram 
como a tecnologia de aplicação agrícola 
colabora para a rentabilidade da 
propriedade. 

É feita uma verificação do pulverizador 
na fazenda sob os aspectos de calibração e 
regulagem da parte elétrica e hidráulica. 

o treinamento aconteceu no início do 
mês de julho e contou com mais de 30 
participantes, entre produtores, técnicos e 
consultores. 

Na segunda etapa da caravana smart 
spray solution, programada para iniciar 
em novembro, os técnicos retornam às 
propriedades para refazer as análises e 
comparar os resultados obtidos durante a 
primeira visita. A consultoria tem validade 
de dois anos. Após esse período, o produtor 
poderá solicitar a continuidade do serviço.

BRaSil E ESTadOS uNidOS 
idENTiFiCam gENE PaRa 
COmBaTE aO hlB dOS CiTROS

cientistas brasileiros e norte-americanos 
identificaram um gene que poderá ser 
uma poderosa ferramenta no combate 
à huanglongbing dos citros (hlB), 
também conhecida como greening, a mais 
importante doença que atinge os citros 
atualmente. Batizada de Met-1, a sequência 
isolada pertence ao pequenino inseto que 
transmite o hlB, o psilídeo diaphorina 
citri. o gene mostrou-se essencial para a 
sobrevivência do inseto, tornando-se um 
forte candidato a ser silenciado pela técnica 
de rNA interferente (rNAi). A descoberta 
gerou pedido de patente nos estados 
unidos. A pesquisa foi feita por meio de 
parceria entre embrapa e o serviço de 
pesquisa Agrícola do departamento de 
Agricultura daquele país (usdA/Ars) no 
âmbito do programa embrapa labex-usA.

em testes de laboratório, mais de 80% 
dos psilídeos que se alimentaram em 
plantas contendo RNAs idênticos ao gene 
met-1 morreram. o rNA misturado à 
água é absorvido pela planta por meio 
de suas raízes, e passa a circular pelo 
xilema e floema, seu sistema de vasos 
que movimenta água e seiva elaborada, 
respectivamente. Ao se alimentar nesses 
vasos, o inseto ingere também o rNA, 
que uma vez dentro das células do inseto, 
leva ao “silenciamento” (desligamento 
da expressão) do gene met-1, causando 
a morte do inseto. Assim como o met-1, 
foram testadas mais duas dezenas de genes, 
sendo que ele apresentou o maior índice 
de mortalidade dos insetos. o objetivo 
desse trabalho é desenvolver estratégias de 
controle da doença por meio do combate ao 
psilídeo, e que seja inofensivo a outros seres 
vivos e ao ambiente.

fonte: embrapa.

FEiRa COOPERaTiviSTa REaliza 
EdiçãO 2016 ESPERaNdO luCRO 
11% maiOR quE 2015 E FOCaNdO 
Na SuSTENTaBilidadE

o secretário de Agricultura e 
Abastecimento do estado de são paulo, 
Arnaldo Jardim, participou no dia 1º 
de agosto, da abertura da 17ª edição 
da feacoop – feira de Agronegócios 
coopercitrus, em Bebedouro, que neste 
ano tem como tema “sustentabilidade na 
prática” e a expectativa de gerar r$ 350 
milhões em negócios, 11% a mais do que os 
r$ 315 milhões de 2015. o público esperado 
foi de 20% maior que no ano passado: 12 
mil pessoas – o que permeou de otimismo 
o primeiro dia da programação.

A certeza de um momento 
economicamente melhor para o 
cooperativismo foi expressa em números 
por José vicente da silva, diretor presidente 
da Coopercitrus, realizadora do evento. Nos 
últimos 12 meses, a rede cooperativista 
abriu 58 novas filiais entre silos, fábricas 
de rações e shoppings de produtos rurais, 
registrou o ingresso de cinco mil novos 
cooperados e contratou 400 funcionários – 
no terceiro ano consecutivo de recessão da 
economia no Brasil.

“Estamos fazendo a nossa parte 
acreditando no país e na agricultura”, disse 
o presidente, anunciando ainda para o 
evento em 2016 um recorde na oferta de 
juros subsidiados ao produtor rural: r$ 
400 milhões. “Nunca tivemos esse valor 
na feacoop. esta é a nossa maior edição”, 
observou.

para o secretário Arnaldo Jardim, este 
aumento e melhora de expectativa são 
reflexos da força da agropecuária brasileira, 
o único setor da economia que tem 
registrado expansão em seu tamanho e 
espera crescer 2,6% neste ano. de acordo 
com ele, as recentes mudanças na política 
brasileira também abrem perspectivas 
melhores para o homem do campo ao se 
atentar para questões como o controle da 
inflação e a disciplina fiscal.

nÃo PeRCa a 
exPloFloRa 
2016

A Expoflora, maior evento de flores e plan-
tas ornamentais da América Latina acon-
tecerá, no período de 26 de agosto a 25 
de setembro de 2016, de sexta a domingo, 
e no feriado de 07 de setembro e 08 de 
setembro, das 9h às 19h, em Holambra, a 
140 km de São Paulo. 
Antiga colônia holandesa, Holambra 
abriga os principais produtores de flores e 
plantas ornamentais.  A cidade mantêm as 
características, os costumes holandeses e 
inclusive a culinária, também divulgados 

durante o evento.  Apesar de contar com 
pouco mais de 11 mil habitantes, Holam-
bra é o maior centro de cultivo e comer-
cialização de flores e plantas ornamentais 
do país e responde por cerca de 40% das 
vendas do setor. 
Por isso, os mais de 300 produtores vincu-
lados à Holambra aproveitam a Expoflora 
para mostrar aos visitantes as novidades em 
flores e plantas ornamentais, já que o even-
to é, hoje, a grande vitrine das novidades 
da floricultura nacional.
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neSP TRaz nova PRoPoSTa à CadeIa  do abaSTeCIMenTo de SÃo PaUlo

A 
chegada do Novo 
Entreposto de São 
Paulo – NESP – à 
arena do abasteci-
mento de São Paulo 
levantou questões e 
novas formas de se 

olhar para essa importante cadeia. Afinal, 
o volume de hortifrutigranjeiros, flores, 
folhagens e pescados comercializados na 
cidade impressiona: 250 milhões de tone-
ladas por mês, movimentando cerca de R$ 
2,5 bilhões por ano na CEAGESP.

A CEAGESP atende a cidade e a região 
metropolitana de São Paulo há 50 anos. 
De lá para cá, muito mudou. Os cami-
nhões, que transportavam cerca de quatro 
toneladas, hoje transportam quarenta. A 
população cresceu de cerca de oito mi-
lhões de habitantes, na década de 70, para 
ao redor de 20 milhões hoje. O índice de 
poluição é duas vezes superior ao limite 
recomendado pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde). 

“E a CEAGESP não acompanhou essas 
mudanças, com impactos negativos para nos-
sos negócios, para o cliente e para a cidade”, 
comenta João Barossi, permissionário do Ce-
agesp e diretor administrativo do NESP.

iNSTalaçõES mOdERNaS

Esses foram alguns dos motivos que 
levaram um grupo de permissionários 
a se unir em busca de soluções. Segun-
do Barossi, as instalações do NESP serão 
comparáveis aos mercados mais modernos 
existentes em grandes cidades dos países 
desenvolvidos, com estrutura adequada 
à comercialização de hortifrutigranjeiros, 
pescado e flores. 

“Isso melhorará a condição de traba-
lho dos produtores e comerciantes. Feiran-
tes e pequenos e médios varejistas de ali-
mentos também serão beneficiados, pois 
passarão a contar com uma infraestrutura 
eficiente de abastecimento de mercado-
rias”, comenta.

EFiCiêNCia lOgíSTiCa
A logística é um componente tão 

importante na cadeia do abastecimen-
to quanto a produção das mercadorias. 
Pensando nisso, a localização do NESP 
foi decidida de forma estratégica: o entre-
posto será localizado no quilômetro 28 da 

rodovia Bandeirantes, próximo à rodovia 
Anhanguera e ao Rodoanel,  servido por 
linha férrea da CPTM. 

“Os custos com a movimentação de 
produtos tendem a ser reduzidos. Além 
disso, liberaremos a Vila Leopoldina de 
cerca de 14 mil caminhões/dia, que repre-
sentam trânsito e poluição para a cidade”, 
explica Heleno Verucci, presidente do 
Grupo Serbom e diretor superintendente 
do NESP.

um PROjETO da 
iNiCiaTiva PRivada

O NESP é um empreendimento pri-
vado, a ser construído em terreno par-
ticular. O projeto está sintonizado com 
os planos de expansão e modernização 
urbana da cidade de São Paulo. 

“Nós temos um sonho, que é possuir 
o nosso próprio espaço, o nosso próprio 
box, para exercermos nosso comércio de 
maneira livre, eficiente, econômica e hi-
giênica. O NESP vem ao encontro desse 
sonho”, conclui Barossi.

lAproximadamente 0,7 
milhão de área bruta (m2)

lVila Leopoldina - trânsito 
intenso, restrição à 
circulação nas marginais 

lEspaços projetados para 
caminhões pequenos

lInvestimentos visando 
melhorias não percebidos 
pelos permissionários

l Regido pela União 
através de licitações

lAproximadamente 1,6 
milhão de área bruta (m2)

lPerus - sem restrição 
para trânsito e rodízio

lEspaço (bolsões de 
espera) projetados para 
caminhões de grande 
porte

lInvestimentos em 
melhorias serão 
parte da prestação de 
contas mensal, com 
clara percepção dos 
permissionários

lEmpreendedor será 
sócio-proprietário 
do NESP e poderá 
comercializar seu espaço 
se assim o desejar

CEAGESP NESP PARA ENTENDER O NESP

Área 

Localização

Carga e Descarga

Administração 
do Negócio

Direito de Uso 
dos Boxes

llEmpresa constituída por permissionários

llLocalizado no KM 28 da Rodovia dos 
Bandeirantes, próximo à Rodovia Anhanguera, o 
Rodoanel e servido por linha férrea da CPTM 

llLogística eficiente para os comerciantes e 
clientes

llComerciantes serão sócio-proprietários do 
entreposto 

llInstalações comparáveis às de entrepostos de 
grandes cidades europeias e americanas, como 
Barcelona, Paris, Roma, Los Angeles e Nova 
Iorque, as quais modernizaram seus entrepostos 
para a comercialização de hortifrutigranjeiros, 
pescados e flores visando o crescimento do 
mercado nos próximos 50 anos
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Prefeitura, Governo e União 
têm se manifestado publica-
mente a favor do NESP. A Lei 
de Zoneamento da cidade de 
São Paulo traz claras as regras 
quanto à legalidade de um 
empreendimento na região de 
Perus que possa recepcionar o 
novo entreposto. 

São Paulo ganhará com a re-
vitalização da Vila Leopoldina, 
uma das regiões mais bem loca-
lizadas e nobres de São Paulo, e 
com a revitalização e transfor-
mação de Perus, com a criação 
de uma nova centralidade logís-
tica no noroeste da cidade. 

Da perspectiva da União, 
que é dona do CEAGESP, have-
rá receita relevante de alguns 
bilhões com a venda do terreno, 
o que ajudará o governo a en-
frentar o ajuste fiscal dos próxi-
mos anos. 

A Manifestação de Interes-
se Privado foi protocolada pelo 
NESP em ato com a presença 
do prefeito Fernando Haddad 
em 13 de julho passado. O pro-
cedimento atende ao disposto 
no parágrafo 1º do artigo 15 da 
Lei Municipal 16.402/2016. 

E O POdER 
PúBliCO?

  Tenho o prazer de aderir ao 
NESP porque busco crescimento 
sustentável tanto para o entreposto 
quanto para o meu negócio. Um 
importante motivo para mim é a 
questão da segurança e organização 
para o cliente durante o período de 
compras. O NESP terá segurança 
privada 24 horas por dia, eficiente, 
monitorada,  com sistema de controle 
de acesso desde o momento da 
entrada do cliente até sua saída.   

Segurança - Fábio Uehara                  
Pavilhão MlP

 É notável o desgaste que temos 
no sistema de logística interna 
para nossas cargas. Diante de tal 
problema, aderi ao NESP porque o 
novo entreposto terá um sistema de 
logística interna de alta tecnologia, 
visando a otimização do tempo de 
carga e descarga. Ganharemos 
eficiência no atendimento e teremos 
clientes satisfeitos. Já estou prevendo 
um aumento significativo de vendas.

  

logística Interna - valentim appolari  
Pavilhão MFe 

 Fazer parte como sócio-
proprietário não tem preço. Poderei 
opinar na elaboração do projeto, 
na construção, bem como no 
programa de equipamentos que 
será implementado no NESP. Isto 
trará para o entreposto nossa visão 
do negócio como donos. Já posso 
começar a pensar  num plano de 
sucessão para o meu negócio.   

Participação nas decisões                
antônio batista - Pavilhão aP 

 Destaco o quesito higiene 
geral do entreposto. Vejo como 
grande diferencial a implantação de 
banheiros privados em cada box, 
bem como a melhoria na limpeza 
geral durante o expediente. Teremos 
um sistema de coleta seletiva, que 
dará destino correto para as sobras 
geradas diariamente. Isso trará mais 
satisfação aos nossos clientes, 
bem como mais higiene aos nossos 
produtos.   

limpeza Geral e banheiros Privativos 
nivaldo Comin  - Pavilhão hF 

Mercado atacadista de Madri, na Espanha, 
referência e inspiração para o Novo Entreposto 
de São Paulo
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deSenvolve SP PoSSUI 
lInhaS de CRédIToS de 
FInanCIaMenTo PaRa o 
aGRICUlToR

A Desenvolve SP é uma instituição 
financeira do Governo do Estado de São 
Paulo que oferece as melhores opções de 
financiamento para transformar o projeto 
de crescimento da sua empresa em realida-
de. Com prazos longos e as taxas de juros 
mais competitivas do mercado, a Agência 
apoia o desenvolvimento das pequenas e 
médias empresas paulistas, incentivando o 
crescimento da economia e a geração de 
emprego e de renda em São Paulo.

Milton Luiz de Melo Santos é econo-
mista com carreira pelo Banco Central do 
Brasil, onde foi secretário executivo. Pre-
sidiu diversos bancos, entre eles o Banco 
Nossa Caixa e o banco de Crédito Real 
de Minas Gerais. Foi presidente interino 
da Caixa Econômica Federal e diretor do 
Banco Interamericano de Ahorro e Présta-
mo – BIAPE (Venezuela). Desde 2009 é 
presidente da Desenvolve SP – Agência de 
Desenvolvimento Paulista.

JE - Qual é o maior objetivo em presidir a 
Desenvolve SP?
Milton - À frente da Desenvolve SP, o 
maior objetivo é fazer com que ela esteja 
sempre alinhada com a sua missão: pro-
mover o desenvolvimento sustentável da 
economia paulista por meio de soluções 
financeiras. Ou seja, por meio dos finan-
ciamentos realizados pela Desenvolve SP, 
apoiamos o crescimento sustentável das 
pequenas e médias empresas de todos os 
setores para que elas possam se desenvol-
ver de forma planejada e sustentável, e 
também dos municípios paulistas, promo-

vendo a melhoria da qualidade de vida da 
população.

JE - A Nossa Caixa Desenvolvimento, em 
2012, mudou para Desenvolve SP, além 
do nome, o que mais mudou na Agência?
Milton - A Desenvolve SP está em cons-
tante transformação, pois acreditamos que 
a inovação não deva ser apenas um dis-
curso institucional, mas algo que também 
paute as nossas ações. Neste contexto, a 
mudança de nome foi fundamental para 
posicionarmos a Agência como uma insti-
tuição que promove o desenvolvimento do 
Estado de São Paulo, como o seu próprio 
nome denota: Desenvolve SP - Agência 
de Desenvolvimento Paulista. Além disso, 
atentos às necessidades do empresariado 
paulista, buscamos sempre elaborar e ofe-
recer novas opções de linhas de crédito, 
programas de governo e ações que incen-
tivem o empreendedorismo e a inovação, 
condições essenciais para fomentar a com-
petitividade das empresas e fortalecer a 
economia do nosso País.

JE - Quando falamos em desenvolvimen-
to, principalmente em São Paulo, algu-
mas pessoas não associam com o campo, 
somente com a cidade. Como podemos 
mudar esta visão?
Milton - Esta visão não condiz com a rea-
lidade. O Estado de São Paulo movimenta 
bilhões neste mercado interno e externa-
mente, pois além de abrigar um dos maio-
res e mais modernos sistemas agroindus-
triais do País, é o maior produtor mundial 

de etanol, laranja e seus derivados, açúcar 
e de carne bovina, citando apenas alguns 
exemplos. E quando falamos de Brasil, a 
agricultura é responsável por um quarto 
da economia, o equivalente a 23% do PIB. 
Portanto, nosso agronegócio é muito forte 
e inovador.

JE - Como a Desenvolve SP apoia o agro-
negócio? Há outros créditos disponíveis 
que a Desenvolve SP concede ao pequeno 
produtor?
Milton - A Desenvolve SP atende to-
dos os setores da economia, entre eles, o 
agronegócio. Nossas linhas de crédito são 
voltadas desde para projetos inovadores 
incrementais ou que promovam a criação 
de novos produtos, processos e serviços até 
projetos de modernização, ampliação e de 
compra de maquinários e equipamentos, 
de acordo com a necessidade do empre-
sário. Em outra frente, também atuamos 
com os chamados Fundos de Investimento 
em Participação (FIPs), como o “Inovação 
Paulista”, que aportam recursos diretos em 
startups e empresas de alto impacto. Já 
aportamos recursos diretos, por exemplo, 
em cinco startups de agronegócio pro-
missoras que apresentam desde soluções 
biológicas inovadoras para o controle de 
pragas em lavouras até o desenvolvimento 
de tecnologias para o monitoramento in-
teligente das diversas atividades do campo.

JE - A Linha de Financiamento para o 
Vale do Ribeira financia a compra de má-
quinas, equipamentos e implementos agrí-

colas e veículos utilitários, incluindo tra-
tores, entre outros itens de investimento. 
O que o produtor precisa para obter esta 
linha de financiamento?
Milton - A Linha Vale do Ribeira é uma 
linha de crédito especial em parceria com 
o Governo de São Paulo, com taxa de ju-
ros zero, que financia o desenvolvimento 
da região que possui os municípios com os 
menores Índices de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) do Estado. Para participar, 
basta ao empresário se cadastrar no nosso 
site e seguir todas as orientações – temos 
vídeos tutoriais para auxiliá-lo e todo o 
processo de financiamento pode ser feito 
de forma eletrônica. Uma vez a proposta 
em nosso sistema, daremos todo o supor-
te necessário ao empreendedor durante a 
operação.

JE - Em período de crise, ainda é uma boa 
saída para o produtor solicitar nesse mo-
mento de crédito para conseguir comprar 
máquinas e equipamento entre outras uti-
lidades?
Milton - Sim, desde que ele vislumbre 
oportunidades de mercado, pois todo in-
vestimento deve ser planejado. Se o em-
presário estiver preparado para investir, 
seja para comprar novos equipamentos ou 
ampliar o seu negócio, a Desenvolve SP 
está pronta para ajudá-lo. Com um bom 
planejamento em mãos e um financia-
mento adequado que permita um longo 
prazo para pagamento e juros que caibam 
no orçamento da empresa, o retorno deste 
investimento é praticamente garantido.

  O Estado de São 
Paulo movimenta bilhões 
neste mercado interno e 
externamente, pois além 
de abrigar um dos maiores 
e mais modernos sistemas 
agroindustriais do País.    
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estAdO de 
sANtA cAtARINA 
é ReFeRêNcIA 
NA AgRIcultuRA 
PARA O bRAsIl

Moacir Sopelsa está em sua 
quinta legislatura como depu-
tado estadual e sempre esteve 
à frente das questões ligadas ao 
agronegócio catarinense. Sopel-
sa foi prefeito de Concórdia, 
secretário municipal da Agricul-
tura e presidente da Associação 
Catarinense de Criadores de 
Suínos. Em sua passagem pela 
Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc), o deputado foi 
quatro vezes presidente da Co-
missão de Agricultura, presiden-
te da CPI do Leite e da CPE do 
Porco, proponente e presidente 
da Frente Parlamentar da Sui-
nocultura, proponente e presi-
dente da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo (FRENCOOP-
-SC), além disso, implantou o 
Levantamento Agropecuário 
Catarinense (LAC) e contribuiu 
para a certificação internacional 
de Santa Catarina como área li-
vre de febre aftosa sem vacina-
ção pela Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE). 

JE - O governador Raimun-
do Colombo sancionou, recen-
temente, em julho, a isenção 
aos microprodutores rurais de 
Santa Catarina de pagamento de 
ICMS. O que essa medida po-
derá beneficiar ao produtor de 
imediato?

Moacir - Essa medida vem 
para fortalecer ainda mais a agri-
cultura familiar de Santa Catari-
na. Nós acreditamos que cerca de 
250 mil agricultores, pecuaris-
tas e pescadores artesanais serão 
beneficiados com a isenção do 
ICMS para comercialização dos 
produtos artesanais e turismo 
rural.  Até hoje, os agricultores 
não tinham qualquer tipo de 

isenção para a comercialização de 
pães, bolachas, mel, geleias en-
tre outros itens artesanais, o que 
obrigava o produtor a pagar os 
mesmos 17% de ICMS cobrados 
dos grandes comerciantes. Os 
produtos da agricultura familiar, 
além de trazerem mais renda para 
as famílias, são um traço cultural 
de Santa Catarina e tem um po-
tencial para aumentar ainda mais 
o mercado consumidor. 

JE – Quais são os pré-requisi-
tos para esta lei entrar em vigor?

Moacir - A lei sanciona-
da pelo governador Raimundo 
Colombo depende ainda de re-
gulamentação para entrar em 
vigor e para que o produtor seja 
beneficiado existe uma lista de 
pré-requisitos como: comercia-
lizar até R$ 120 mil ao ano em 
vendas para o consumidor final; 
o faturamento não pode ser su-
perior a R$ 360 mil ao ano; e 
a área da propriedade não pode 
passar de quatro módulos fiscais. 
Mais uma vez Santa Catarina se 
destaca pelo apoio aos produto-
res rurais. 

JE - Você acredita que outros 
Estados também podem isentar o 
microprodutor do ICMS?

Moacir - Eu acredito que sim. 
Esperamos que outros estados si-
gam nosso exemplo e fortaleçam 
a agricultura familiar. É claro que 
sabemos que a arrecadação está 
em queda, mas em Santa Cata-
rina o Governo, além de não au-
mentar os impostos, encontrou 
uma forma de beneficiar os pro-
dutores rurais. Cada estado tem 
sua realidade e faz suas escolhas, 
mas é fato conhecido que as fa-
mílias estão deixando o meio ru-

ral para viverem nas cidades, te-
mos que fazer a nossa parte para 
reverter esse quadro e incentivar 
os agricultores a permanecerem 
no campo. E só podemos fazer 
a diferença se proporcionarmos 
qualidade de vida, infraestrutura 
e renda para o meio rural. É nessa 
linha que trabalhamos em Santa 
Catarina. 

JE - Um dos grandes proble-
mas de quem comercializa pro-
dutos de outros Estados é o preço 
da alíquota, já que cada Estado 
tem o seu. Ainda há uma solução 
para isso?

Moacir - Isso seria muito im-
portante pra acabar com a guerra 
fiscal entre os estados. Cada esta-
do tem suas prioridades e tenta 
favorecer seus produtores, porém 
o Brasil precisa caminhar nesse 
sentido. Não é porque os estados 
têm diferenças de arrecadação e 
realidades diferentes que os im-
postos também precisam ser di-
ferentes. Uma mesma alíquota 
em todos os estados daria muita 
competitividade para os produ-
tos da agricultura. 

JE - Outra medida que faz 
de Santa Catarina um estado 
que valoriza a agricultura fa-
miliar é que em 2015, também 
houve um decreto que ampliava 
a isenção de impostos de produ-
tos hortifrutigranjeiros no Esta-
do. Hoje, quais são os produtos 
isentos e quais estão na lista?

Moacir - Essa medida foi to-
mada através de um Decreto do 
governador Raimundo Colom-
bo no ano passado. Em Santa 
Catarina a isenção é para fru-
tas, legumes e verduras quando 
ralados, cortados, picados, fa-

tiados, torneados, descascados, 
desfolhados, lavados, higieni-
zados, embalados ou resfriados. 
Desde que não sejam cozidos e 
não tenham adição de quaisquer 
outros produtos. Mais um ação 
para dar competitividade à agri-
cultura familiar catarinense. 

JE - Além desses projetos, 
há outros que beneficiam para a 
Agricultura Familiar?

Moacir - Temos um con-
junto de ações voltadas para o 
fortalecimento da agricultura 
familiar em Santa Catarina. A 
Secretaria de Estado da Agricul-
tura e da Pesca, com suas empre-
sas vinculadas, atua no fomento, 
pesquisa agropecuária, extensão 
rural, defesa agropecuária e co-
mercialização de hortifrutigran-
jeiros. Só nos últimos 18 meses 
a Secretaria da Agricultura, atra-
vés dos Programas do Fundo de 
Desenvolvimento Rural (FDR) 
investiu mais de R$ 87 mi-
lhões na concessão de emprés-
timos, subvenção de juros para 
aquisição de semente de milho, 
calcário, forrageiras, itens para 
apicultura, subvenção ao Segu-
ro Agrícola, entre outros. Além 
disso, temos no estado um Pro-
grama que vem transformando o 
meio rural. Em parceria com o 
Banco Mundial, o Governo do 
Estado executa o Programa SC 
Rural que tem um conjunto de 
ações para o fortalecimento da 
agricultura familiar e da pesca. 
O Programa contempla melho-
ria de estradas rurais, cursos de 
capacitação para jovens agricul-
tores, incentivo financeiro para 
projetos de agregação de valor 
em empreendimentos agrícolas, 
etc. 

  A agricultura 
familiar é a base 
do sucesso do 
agronegócio 
catarinense, se somos 
um estado diferenciado 
e reconhecido por 
nossas conquistas 
de mercado é porque 
temos agricultores 
dedicados.   
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Com temperaturas baixas, 
principalmente, nas regiões sul 
e sudeste, desde o outono, o frio 
intenso do inverno está fazendo 
com que algumas hortaliças au-
mentem o preço consideravel-
mente. Dessa vez, o grande vilão 
fica por conta do pimentão. A 
especiaria que exige calor aproxi-
madamente entre 21 a 27 graus 
célsius, além de alta luminosi-
dade, sofre demais com este cli-
ma gelado. O desenvolvimento 
do fruto fica deficiente quando 
chega por volta dos 15°C. Con-
sequência disso, o consumidor 
aos se deparar com o produto no 
supermercado sente no bolso o 
aumento do preço. 

No varejo, por exemplo, em 
Amapá, a média do pimentão 
verde está por volta de R$ 19, o 
quilo. Já nos supermercados de 
Fortaleza a variação pode chegar 
a 458,96% e pode ser encontra-
do de R$ 1,34 a R$ 7,49 de um 
estabelecimento para outro, se-
gundo o levantamento realizado 
pelo Procon. 

A diretora do Procon Forta-
leza, Cláudia Santos, orienta o 
consumidor a utilizar a pesqui-
sa como mecanismo para forçar 
a redução de preços nos super-
mercados. “Além de economi-
zar, optar por preços mais bara-
tos, ocasiona uma tendência de 
queda nos preços, uma vez que 
os supermercados tendem a ade-
quar-se à escolha do consumidor 
para não estocar seus produtos”, 
explica Cláudia.

O índice de preços da CE-
AGESP divulgado, em agosto, 
sendo que as principais altas, 
referente ao mês de julho, foram 
do pimentão verde (35,9%), pi-

mentão amarelo (33%) pimen-
tão vermelho (29,8%), além do 
inhame (26,6%) e do pepino cai-
pira (14,6%). 

É o que revela Pedro Takeshi, 
proprietário da empresa Canta-
reira Legumes, que há 20 anos 
comercializa diversos tipos de pi-
mentões no Entreposto paulista. 
“O preço está em alta, por causa 
da produção que está em baixa. 
A tendência é de uma melho-
ria para os meses de setembro e 
outubro, já que o clima começa 
a esquentar. Por enquanto, os 
clientes não estão comprando a 
quantidade que vinha realizan-
do nos outros meses”, explica 
Takeshi.

A caixa de 10 kg do pimentão 
verde comercializado na Canta-
reira Legumes está em torno de 
R$20. Enquanto em outros En-
trepostos, como no caso da Cea-
sa de Santa Catarina, no mesmo 
período de agosto, a caixa de 13 
kg do pimentão verde sai por 35 
reais. Já na Ceasa de Uberaba, a 
caixa de 14 kg, fica por volta de 
40 reais. 

Mesmo assim, o cultivo de 
hortaliças no Paraná não foi afe-
tado pela queda de temperatura 
e geadas localizadas, principal-
mente na macrorregião sul, onde 
se concentra 62% da área planta-
da. O estado registrou a menor 
temperatura no país, em junho, 
com 4,5°C abaixo de zero na ci-
dade de General Carneiro, pela 
medição do Instituto Nacional 
de Meteorologia. A informação é 
do coordenador estadual de Ole-
ricultura do Instituto Emater, 
Iniberto Hamerschmidt. 

“Embora a maior parte da 
produção esteja em regiões mais 

frias, muitos produtores fazem a 
proteção das folhosas, por isso, 
não se justifica aumento de pre-
ços ao consumidor”, explica Ini-
berto.

De acordo com a Embrapa, 
a colheita de pimentões é muito 
variável, depende da cultivar, das 
condições de cultivo e ambien-
tal, e inicia-se por volta dos 110 
dias após o transplante, podendo 
estender-se por cerca de quatro 
meses, para pimentão no campo 
e por oito-nove meses para pi-
mentões em estufas.

No Brasil, as principais regi-
ões produtoras ficam em Minas 
Gerais, São Paulo e Distrito Fe-
deral. Este por último, destaca-se 
fortemente no cultivo em estu-
fas. Em Planaltina-DF, a prin-
cipal renda dos produtores do 
Núcleo Rural Taquara, o cultivo 
do pimentão ocupa 75 hectares 
dos 32 mil hectares da região 
agrícola. Ali, a 56 quilômetros 
da Rodoviária do Plano Piloto, 
a produtividade mensal chega 
a 120 toneladas por hectare em 
estufa (25 hectares) e a 60 tonela-
das por hectare em campo aberto 
(50 hectares). Por causa da im-
portância do legume para o local, 
há 18 anos ocorre a Semana do 
Pimentão. Sendo que a última 
edição aconteceu, recentemente, 
do dia 03 a 06 de agosto.

Em São Paulo, a produção 
anual de pimentão em 2015, foi 
de 6,8 milhões (caixas de 12kg), 
sendo que o maior produtor do 
Estado é o município de São Mi-
guel Arcanjo com 700 mil caixas 
(12kg) de acordo com os dados 
do Instituto de Economia Agrí-
cola (IEA).

Guilherme ArAujo

PReÇO POde deIxAR 
cONsuMIdOR 
veRMelhO que NeM 
uM PIMeNtÃO
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cuRIOsIdAde: As cORes dO PIMeNtÃO
Segundo a Embrapa, no mercado existe um predomínio de 
híbridos, que se caracterizam pela resistência a doenças, 
alto vigor, produtividade, precocidade de produção e uni-
formidade. Além de cultivares de frutos verdes e vermel-
hos quando maduros, existe um grande número de híbri-
dos coloridos, em cores que variam do marfim ao púrpura, 
passando pelo creme, amarelo e laranja. 

CONhEça OS TRêS PRiNCiPaiS:
Vermelho: Possui maior quantidade de betacaroteno tem 
forte poder antioxidante, isto é, contribui no combate aos ra-
dicais livres. Possui 180 mg de vitamina C e apenas 26 calorias.

Amarelo: é o que possui maior quantidade de vitamina C, 
sendo 330 miligramas em 100 gramas, mais de 200% da 
quantidade mínima de ingestão diária recomendada pela 
ANVISA, que é de 60 mg/dia Assim como o vermelho, o 
pimentão amarelo tem sabor levemente adocicado devido 
ao acúmulo de carboidratos, possui 27 calorias.

Verde: mesmo tendo sabor mais ácido é o mais leve, con-
tendo apenas 16 calorias em cada 100 gramas.

FonTe: dRa. vIvIan PIan 







A cultura do pimentão vem sendo alvo 
de muitas críticas com relação aos proble-
mas de resíduos de agrotóxicos nos frutos. 
Isso ocorre porque ele é frequentemente 
atacado por inúmeras pragas e doenças, 
fazendo com que grandes quantidades de 
produtos sejam empregadas para minimizar 
esses problemas.

O manejo de pragas e doenças é geral-
mente executado de maneira indiscrimi-
nada, por meio da utilização preventiva de 
agrotóxicos, por “calendários de aplicação” 
e com uso de produtos não registrados para 
a cultura, causando desequilíbrios biológi-
cos no agroecossistema, contaminação dos 
recursos naturais e dos frutos. Além disso, 
os frutos são coletados, muitas vezes, sem 
obedecer ao período de carência dos pro-
dutos, fazendo com que ocorra a presença 
de resíduos.

Nesse caso, a PI atuará na regulação do 
uso de agrotóxicos para o controle de pra-
gas, mediante o monitoramento constante 
das populações e de táticas alternativas de 
manejo. Com isso, os agrotóxicos somente 

serão aplicados quando realmente necessá-
rios, abolindo de vez a cultura dos calen-
dários de aplicação de produtos químicos.

Dentre as táticas alternativas, merece 
destaque o controle biológico, com poten-
cial para auxiliar na regulação das principais 
pragas do pimentão. O controle cultural 
com base na rotação de culturas, o uso de 
plantas inseticidas, instalação de armadilhas 
adesivas e, ainda, o plantio de variedades 
resistentes também auxiliam o manejo do 
pimentão, a fim de reduzir a dependência 
dos insumos químicos.

Na PI de pimentão, os cuidados na co-
lheita e na pós-colheita são de fundamental 
importância, pois parte do que se produziu 
acaba se desvalorizando pela falta de sim-
ples cuidados no momento da colheita e do 
transporte. Usar caixas plásticas adequadas 
e evitar a exposição dos frutos ao sol após a 
colheita, juntamente com outras rotinas de 
lavagem e manuseio, trazem ótimos resulta-
dos para a qualidade final do produto.

Fonte: EMBRAPA

Comum em Planaltina (DF), o pi-
mentão poderia ser um símbolo do de-
senvolvimento da cidade. A região admi-
nistrativa exporta os produtos para outras 
regiões do país. Os pimentões presentes 
na mesa dos brasilienses também são con-
sumidos em outras capitais, como Goiâ-
nia, Palmas, São Paulo e Manaus. 

Segundo a Secretaria de Agricultu-
ra e Desenvolvimento Rural do Distrito 
Federal (Emater-DF), o último balanço 
realizado em 2013 mostrou que no mu-
nicípio, o plantio de pimentão equivale a 
um pouco mais de 120 hectares, e a pro-
dução corresponde por volta de 12 mil 
toneladas.

De acordo com o agrônomo Fabiano 
Carvalho o clima da cidade é o ideal. Para 
o especialista, a secura faz com que os fru-
tos tenham que ser cultivados em estufas 
e assim é possível controlar a temperatu-
ra, a quantidade de luz que os pimentões 
precisam.

O agrônomo reforçou o fato de os 
produtores de Planaltina já estarem adap-
tados com o manejo agrícola. Para ele, o 
hábito com o plantio foi propício para o 
trabalho exercido. . “A vocação dos pro-
dutores aqui da região, né, também já há 
uma certa facilidade de trabalhar com a 
agricultura”.

Um levantamento da Emater-DF (Em-
presa de Assistência e Extensão Rural do DF) 
aponta que o Distrito Federal produz, em 
média, 80 toneladas de pimentão por hectare 
em campo aberto. Número que é o dobro da 
produção de outros Estados e que coloca a 
capital como maior produtora da hortaliça 
no País.  

Se analisados os dados da plantação em 
ambiente controlado, o DF eleva a produção 
por hectare para 180 toneladas, o que repre-
senta 4,5 vezes o que é colhido em outras re-
giões brasileiras.  

O cultivo de pimentão em estufa tam-
bém é destaque na região. Segundo o gerente 
do escritório da Emater-DF em Taquara, Fa-

biano Carvalho, a região é o maior polo pro-
dutivo de pimentão em estufa do país. “Além 
de abastecer o mercado local, os agricultores 
daqui exportam para Goiás, estados da região 
Norte e, eventualmente, até para São Paulo”, 
detalhou. Fabiano explicou para os agricul-
tores detalhes sobre adubação, irrigação e 
comercialização, dentre outros aspectos im-
portantes.

A plantação de pimentão em estufa per-
mite a produção durante todo o ano porque 
protege a cultura contra mudanças climáti-
cas, como chuva e insolação, e a ação de inse-
tos que possam danificar a planta. O resulta-
do é uma safra com perdas reduzidas, menor 
uso de agrotóxicos e plantas mais resistentes.
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PROduÇÃO INtegRAdA 
de PIMeNtÃO

PlANAltINA-dF exPORtA PIMeNtÃO 
PARA OutRAs RegIões

dF é O MAIOR PROdutOR de 
PIMeNtÃO dO PAís



A Hetros distribuidora e atacadista de 
frutas e legumes nacionais e importados, 
pertence ao Grupo PegPese, que está no 
ramo de hortifrúti, em São Paulo, desde a 
década de 70. A empresa de âmbito fami-
liar, hoje, é administrada pelo proprietário 
Baltazar Damião, além de outros sócios. 

Há seis anos no mercado, a Hetros co-
mercializa na Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo – CEA-
GESP. Localizada em um espaço amplo no 
Box 19 do pavilhão HFC do Entreposto 
paulista.  Mesmo com a crise financeira 
que, infelizmente, o país está passando, a 
empresa possui um quadro de aproxima-
damente 20 funcionários, sendo que to-
dos uniformizados e empenhados com a 
política da organização. Os empregados 
passam por treinamentos constantes. Tudo 
isso para garantir o melhor atendimento ao 
cliente e por uma melhor especialização. 

A distribuidora e atacadista possui mais 
de 50 diferentes itens, com grandes varie-
dades. Tanto que há um setor específico 

de pimentão, no qual são encontrados os 
produtos das cores vermelhas e verdes.  O 
período é um pouco complicado para a 
especiaria, isso em todo o mercado, pois, 
no momento está inflacionado. É o que ex-
plica o vendedor e administrador do setor 
Mario Alejandro, que é cubano e está há 
dois anos no Brasil. 

“A geada, por exemplo, fez com que a 
nós perdêssemos o nosso produto, no inte-
rior de São Paulo. Por isso, o pimentão está 
um pouco mais caro”, ressalta Alejandro. 
Porém, a expectativa é positiva para o final 
deste ano, já que a temperatura tende a vol-
tar a esquentar.

A caixa de pimentões vermelhos, por 
exemplo, de 10 kg sai por volta de R$ 150. 
Sendo que o pimentão amarelo, o consu-
midor consegue pelo mesmo preço a caixa. 
Os produtos são distribuídos em diversos 
supermercados de todo o país. Para isso, a 
distribuidora Hetros utiliza de frotas pró-
prias de caminhões, além de terceiros para 
garantir as entregas de seus clientes. 

O grupo Canelas, que está em sua 4ª 
geração, atua fortemente na Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo - CEAGESP, desde 1975. Sendo 
que o início dessa trajetória de sucesso 
foi com o Sr. Manuel Batista que resolveu 
fundar a Manoel Batista e Filhos Ltda que 
se tornou, logo depois, na Canelas. Antes 
de comercializar dentro do Entreposto 
paulista, a empresa, de família de produto-
res, já trabalhava, desde 1960, no Mercado 
Municipal da Cantareira.

Hoje, a Canelas, administrada pelo 
proprietário Antônio Canelas, mais co-
nhecido como Toninho, se encontra con-
solidada no mercado com mais de 400 
clientes ativos. Uma marca conquistada 
com muito esforço. Pois, são mais de 40 
anos, comercializando diversos produtos 
como frutas, legumes e verduras em geral. 
Trabalhando com os principais sacolões, 
supermercados, feirantes, distribuidores 
entre outros. Além de atuar com fornece-
dores e produtores rurais de todo o Brasil. 

Por ano, são comercializados mais de 300 
mil toneladas de hortifrútis.

A empresa possui um setor de pimen-
tão e trabalha com mais de sete tipos da 
especiaria. Os produtos são manuseados 
cuidadosamente.  O proprietário Toninho 
ressalta alguns motivos que influenciaram 
para deixar o pimentão com o preço em 
alta no mercado.

“Além da falta de investimento por 
parte do governo, sofremos com uma ge-
ada que não tínhamos há uns 20 anos e 
mesmo a nossa produção que é realizada 
totalmente em estufa, ainda não há uma 
estrutura que resista a essas baixas tempe-
raturas”, explica Toninho.

A frota própria de caminhões refrigera-
dos, a Canela garante uma entrega rápida 
e eficiente, entregando o produto com ga-
rantia e frescor.

A empresa conta com uma equipe  
treinada amparada por uma moderna in-
fraestrutura, com sistemas totalmente in-
formatizados.
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hetROs dIstRIbuI PIMeNtões PARA 
suPeRMeRcAdOs de tOdAs RegIões

cANelAs, desde 1975 seRvINdO 
seMPRe O MelhOR dO cAMPO

híbRIdO tRAz seguRANÇA AO PROdutOR e se sObRessAI AO lAdO dOs cONcORReNtes

PimENTãO KOlima F1 SE dESTaCa PElO PaCOTE dE RESiSTêNCiaS

A Agristar, líder no mercado 
nacional de sementes de alta 
tecnologia para hortaliças e 
frutas, lançou durante a Hortitec 
2016, uma das mais importantes 
feiras de horticultura da América 
Latina,  o pimentão híbrido 
Kolima, desenvolvido para a 
linha Topseed Premium.  
O  p i m e n t ã o  K o l i m a  F 1  é 
um hí br ido extremamente 
adaptado para as condições de 
manejo das regiões produtoras. 
Por possuir uma planta forte 
e bem compacta, dispensa a 
util ização de estacas e tem 

ótima cobertura foliar, fator 
importante para o mercado 
d o  No rd e s t e  o n d e  s e  t e m 
maiores períodos de luz, explica 
o Especial ista em Tomates 
e Pimentões da Agristar do 
Brasil, Thiago Teodoro, “assim 
os frutos ficam mais protegidos 
contra queima de sol”. 
Teodoro explica ainda,  que 
o material proporciona mais 
segurança ao agricultor por 
possuir um bom pacote de 
resistências, principalmente 
viroses que afetam a cultura, 
com destaque para o período 

chuvoso, onde a resistência 
a Xanthomonas faz com que 
ele se sobressaia ao lado dos 
principais concorrentes. “O 
grande diferencial ao agricultor 
será a  maior produtividade 
por área, pois seus frutos são 
grandes e com paredes bem 
grossas, proporcionando um 
fruto mais pesado e trazendo 
segurança do fruto no seu 
transporte, seu pegamento 
se mantém estável durante 
todo o ciclo, principalmente no 
ponteiro, onde geralmente é o 
lucro do produtor”, completa.
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CaFé da ManhÃ aPReSenTa bCa 
à nova dIReÇÃo da CeaGeSP

Aconteceu na manhã desta terça-
-feira (9/8) um café da manhã no 
Banco CEAGESP de Alimentos 
(BCA), ligada à Coordenadoria de 
Sustentabilidade da CEAGESP, para 
marcar uma série de eventos. Entre 
elas, apresentar o BCA para os novos 
gestores, que tomaram posse após a 
entrada do atual presidente da CE-
AGESP, Antonio Carlos do Amaral 
Filho.

“A equipe do Banco CEAGESP 
de Alimentos é motivo de orgulho 
para todos nós da Companhia, pelo 
trabalho sério e comprometido com 
as ações sociais que fazem parte dos 
nossos objetivos”, discursou Amaral 
Filho. Ele aproveitou para agradecer 
a todos e deixar no local o prêmio da 
WUWM (sigla em inglês para União 
Mundial dos Mercados Atacadistas) 
pelo 3° lugar no concurso da institui-
ção intitulada “Eficiência na redução 
da perda e desperdício de alimentos 
no mercado”.

NOvidadES 
Foi apresentado também o novo 

gestor do Banco de Alimentos, Pe-
dro de Alcântara Couto Júnior, e sua 
equipe de colaboradores. O coorde-
nador de Sustentabilidade da CEA-
GESP, Jae Young Ahn, apresentou 
os novos projetos do BCA, entre 

os quais estão a utilização de novas 
tecnologias para ampliar o leque de 
ações de doações de alimentos, como 
a entrega de frutas desidratadas, legu-
mes e verduras embaladas a vácuo e 
a produção de legumes e frutas em 
conserva, na forma de picles e geleias. 

Está prevista ainda a produção de 
sabão ecológico e o desenvolvimento 
de um aplicativo, em conjunto com 
o Departamento de Tecnologia da 
Informação da Companhia, para 
incentivar e facilitar a doação de fru-
tas, legumes e verduras por parte dos 
comerciantes e atacadistas que atuam 
no Entreposto Terminal São Paulo ao 
Banco CEAGESP de Alimentos. Ao 
final do encontro, todos puderam se 
deliciar com a farta mesa de comidas 
e bebidas, preparadas pelas nutricio-
nistas do BCA.

hOmENagEm
O evento serviu também para 

prestar homenagem aos carregadores 
que são voluntários, levando doações 
feitas pelos permissionários até o 
BCA. Como agradecimento, foram 
entregues cestas básicas aos cinco 
carregadores que mais contribuíram 
com o projeto. São eles: Cícero Ma-
noel, José João de Barros, Ivan dos 
Anjos, Francisco de Sousa e Josué 
Lima de Oliveira.

etsP cOMeMORA dIA dOs PAIs 
cOM educAÇÃO e exeRcícIOs

ÍndICe CeaGeSP ReCUa 
1,63% eM JUlho

banCo doa 84 
ToneladaS de 

alIMenToS eM JUlho

O Dia dos Pais, comemorado 
este ano no dia 14 de agosto, foi 
celebrado antecipadamente e de 
uma maneira bem diferente no 
Entreposto Terminal São Paulo 
(ETSP), com atividades promo-
vidas pelo Departamento de 
Administração de Recursos Hu-
manos (DEARH) da CEAGESP, no 
intuito de atingir colaboradores e 
comerciantes da CEAGESP.

No dia 11/8, uma equipe da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
da Lapa distribuiu cerca de 10 mil 
preservativos masculinos e femi-
ninos para homens e mulheres 
que transitaram pelo mercado 
no dia. Enquanto parte da equipe 
saiu para fazer a distribuição pelo 
ETSP, outras pessoas montaram 
um estande de informações de-

baixo da Torre do relógio, onde 
prestaram informações e distri-
buíram folhetos sobre como se 
prevenir contra doenças sexu-
almente transmissíveis (DSTs) e 
Aids.

No dia 12/8, instrutores da 
Academia Bio Ritmo Continental 
estiveram passando pelos de-
partamentos da administração 
central da CEAGESP para fazer 
sessões de alongamento com os 
colaboradores da Companhia. Na 
área em frente ao Departamento 
de Entreposto da Capital (DEPEC) 
foi montada ainda um tenda para 
realizar alguns tipos de exames, 
como o de pressão arterial e 
alongamento, além de uma série 
de exercícios de resistência com 
cordas e pesos. 

As adversidades climáticas 
deram uma trégua e muitos le-
gumes e verduras já figuram en-
tre as opções de compra para os 
consumidores, com preços e qua-
lidade bastante satisfatórios. No 
acumulado de janeiro a julho de 
2016 foram negociadas 1.828.961 
toneladas ante 1.951.038 comer-
cializadas no mesmo período de 
2015. Queda de 6,26%.

As chuvas praticamente ces-
saram no sul e no sudeste. O frio 
intenso ficou restrito ao começo 
de junho e não atrapalhou a pro-
dução em julho. As culturas mais 
rápidas, como folhosas, estão 
plenamente restabelecidas e, as 
mais longas como tomate, bata-
ta, cebola se recuperaram extre-
mamente bem.  Com a retração 
no consumo, característica neste 
período, houve redução dos pre-
ços praticados das principais hor-
taliças.

O volume comercializado no 
entreposto de São Paulo caiu 
12,39%% em julho de 2016. Fo-
ram comercializadas 244.377 to-
neladas ante 278.929 negociadas 
em junho de 2015. O setor de 
frutas, único a registrar elevação, 
subiu 3,01% em julho. O setor 
de legumes registrou queda de 
4,69%. O setor de verduras caiu 
10,21%, e o de diversos (batata, 
alho, cebola, coco seco e ovos) 
recuou 10,82%.  O setor de pes-
cados registrou queda de 7,58%. 

O Banco CEAGESP de Alimen-
tos (BCA), sob supervisão da Co-
ordenadoria de Sustentabilidade 
(CODSU), recebeu em julho cerca 
de 119 toneladas de produtos 
doados por 36 comerciantes do 
Entreposto Terminal São Paulo 
(ETSP) e de companhias que ope-
ram na região. 

Desse total, 84 toneladas fo-
ram entregues a 137 entidades 
que atendem escolas, orfanatos, 
asilos e pessoas em situação vul-
nerável, beneficiando cerca de 
168 mil pessoas. Parte das doa-
ções foi levada até o BCA por três 
carregadores voluntários.

O EVENTO SERVIU TAMBéM PARA PRESTAR HOMENAGEM AOS CARREGADORES QUE SãO VOLUNTáRIOS DO PROGRAMA
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O preço médio do grupo de hortigran-
jeiros ficou estável no atacado do entrepos-
to de Contagem da CeasaMinas, no com-
parativo de julho em relação a junho. O 
clima mais frio também acabou afetando 
a produção desse tipo de hortaliça, prin-
cipalmente em outros estados, o que fez 
aumentar a demanda no entreposto de 
Contagem. É o caso da berinjela (14,2%), 
pepino (13,9%) e abobrinha italiana 
(3,1%). Também apresentou alta a moran-
ga híbrida (6,7%).

No grupo das frutas, os produtos 
que mais apresentaram altas foram: 
a banana prata (39,2%); tangerina 
ponkan (17,2%); melancia (13%) e li-
mão tahiti (7%). 

Entre as quedas, os destaques foram: 
a manga (-31,4%); morango (-18,7%) e 
laranja pera (-0,9%). Já o mamão havaí, 
apesar da queda de 44,3% em julho, já 
apresentou alta no fim do mês passado e 
início de agosto, em razão de chuvas e do 
frio em regiões do Sul da Bahia. 

A Secretaria de Agricultura de São 
Paulo, por meio do Instituto Biológico 
(IB-APTA), firmou convênio com a Ce-
asa Campinas, para verificar a existência 
de resíduos de defensivos agrícolas nos 
produtos de hortifrúti comercializado 
pela empresa. O objetivo é promover a 
qualidade dos produtos comercializados e 
a segurança alimentar dos consumidores.

Mensalmente, a Ceasa Campinas cole-
tará 12 amostras, com foco em 19 produ-
tos, como pimentão, tomate, alface, mo-
rango, manga e mamão, comercializados 
em sua unidade, que serão encaminhadas 
ao Laboratório de Resíduos de Pesticidas 
do Instituto Biológico, em São Paulo, 
onde serão feitas as análises de resíduos, 
por meio de bateria de testes que compre-
ende mais de 250 pesticidas. Os produtos 
podem variar de acordo com a sazonali-
dade. O projeto tem duração de um ano, 
com possibilidade de prorrogação.

Em caso de não conformidade, a Ce-
asa Campinas, por meio de instituições 
parcerias ainda a serem definidas, fará um 
trabalho com os agricultores para promo-
ção das boas práticas agrícolas. Os traba-
lhos se iniciam já nesta primeira quinzena 
de agosto de 2016.

O secretário da Agricultura e do Abas-
tecimento, Norberto Ortigara, participou 
do encontro com dirigentes das federa-
ções patronais e de trabalhadores dos três 
estados do Sul (Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina e Paraná). Ele falou sobre as 
potencialidades do Paraná na produção 
de frutas, legumes e verduras no sistema 
tradicional e orgânico e as possibilidades 
de fortalecimento dessa cadeia produtiva 
no Estado.

O encontro foi no dia 10 de agosto, 
na sede da Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná e patrocinado pela em-
presa de tabaco Souza Cruz, que deseja 
apresentar aos produtores de fumo as pos-
sibilidades de manter uma produção inte-
grada com alimentos que tenham fluidez 
na comercialização. 

Segundo Ortigara, a produção de hor-
tifrutigranjeiros ocupa um total de 120,8 
mil hectares e produz três milhões de to-
neladas em produtos por ano. O fatura-
mento bruto do setor para os produtores 
é de R$ 4,09 bilhões, que confere uma 
participação de 5,3% no Valor Bruto da 
Produção. A Secretaria da Agricultura e 
do Abastecimento quer elevar essa partici-
pação para 11% do VBP. 

1º semestre encerra com aumento da 
participação dos hortifrutigranjeiros pro-
duzidos em Santa Catarina e uma alta na 
movimentação financeira na Ceasa-SC. 
De janeiro a junho deste ano, a produ-
ção catarinense respondeu por 47,06% 
das 172.276 toneladas de alimentos co-
mercializados, valor 5,34% maior do 
que no primeiro semestre de 2015.

Os produtos catarinenses têm, além 
de qualidade, um preço mais compe-
titivo na Ceasa/SC. Em junho, o preço 
médio por quilo dos hortifrutigranjeiros 

produzidos em Santa Catarina foi de R$ 
2,10, valor 11,08% menor do que de 
outros estados.

Durante o mês de junho, houve 
ainda queda nos preços de produtos 
como couve - flor (-42,12%), cebola 
(-38,09%), mamão (-32,32%), cenou-
ra (-30,07%) e beterraba (-20,46%). 
O fato pode ser explicado pelo aumen-
to na oferta desses hortifrutigranjeiros.  
Por outro lado, a batata inglesa, feijão, 
tomate, maçã, pimentão e ovos tiveram 
aumentos nos preços de até 22 %.

PReÇo MédIo de FRUTaS e hoRTalIÇaS 
FICa eSTável na CeaSaMInaS

iNstituto Biológico 
ANAlisArá resíduos 
de defeNsivos 
AgrícolAs Nos 
produtos do ceAsA 
cAmpiNAs

ceAsA pr -  
secretAriA dA 
AgriculturA ApoNtA 
poteNciAlidAdes dA 
cAdeiA produtivA de 
hortifrutigrANJeiros

produtos AgrícolAs de sANtA cAtAriNA 
respoNdem por 47% dA comerciAlizAção dA 
ceAsA/sc No primeiro semestre

A Central de Abastecimento do Rio 
Grande do Norte (Ceasa/RN) registrou 
queda nos preços da cebola e da bata-
ta inglesa em comparação aos meses de 
maio e junho de 2016. A maior variação 
é nos valores cobrados pela batata-ingle-
sa, que já foi considerada uma das gran-
des vilãs da cesta básica.  

A redução no saco da batata (50 kg) 
chegou a 20% comparando-se aos dois 
meses anteriores. No caso da cebola, a 
baixa nos preços vem sendo registrada 
gradativamente desde o mês de junho 
devido à entrada da safra do Nordeste na 
Ceasa.  

O saco da cebola (20 kg) pode ser 
encontrado entre R$ 20 e R$ 25, antes, 
chegou a custar até R$ 35. 

ceAsA rN registrA 
quedA Nos preços dA 
ceBolA e dA BAtAtA-
iNglesA
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vENdaS dE CamiNhõES 
CRESCEm 11,5% Em julhO

A Associação Nacional 
dos fabricantes de veículos 
Automotores, Anfavea, 
divulgou no dia 4 de agosto, 
o resultado da indústria 
automobilística brasileira em 
julho e no acumulado do ano. 
o licenciamento no sétimo 
mês de 2016 registrou 181,4 
mil unidades, o que significa 
aumento de 5,6% em relação as 
171,8 mil de unidades de junho. 

As vendas de caminhões em 
julho, com 4,7 mil unidades, 
subiram 11,5% frente as 4,2 mil 
unidades comercializadas em 
junho, mas diminuíram 27,9% 
se defrontado com as 6,5 mil 
de julho do ano passado. o 
licenciamento no acumulado 
ficou menor em 30,9% quando 
comparadas as 30,3 mil 
unidades deste ano com as 43,8 
mil do ano passado.

A produção recuou 8,6% - 
foram 5,1 mil unidades deste 
último mês contra 5,6 mil em 
junho. Na análise com mesmo 
período do ano passado, quando 
6,6 mil unidades deixaram as 
linhas de montagem, a retração 
é de 22,9%. Até julho 36,4 mil 
unidades foram fabricadas, o 
que representa queda de 24,5% 
ante as 48,2 mil do ano anterior.

SiCOOB aumENTa Em 
20% OS RECuRSOS dE 
CRédiTO RuRal PaRa O 
PlaNO SaFRa 2016/2017

o maior sistema de 
cooperativas de crédito do 
Brasil, sicoob, anunciou no dia 
29 de julho, o montante de r$ 
8,5 bilhões em recursos a serem 
liberados para seus cooperados 
produtores rurais no plano 
safra 2016/2017. o valor é cerca 
de 20% maior que o total 
liberado no período passado, 
de r$ 7,1 bilhões. 

A maior parte dos recursos - 
r$ 8 bilhões - será direcionada 
para operações de custeio, 
investimento e comercialização, 
atendendo os beneficiários do 
pronamp (programa Nacional 
de Apoio ao médio produtor 
rural), do pronaf (programa 
Nacional de fortalecimento da 
Agricultura familiar) e demais 
produtores rurais. os outros r$ 
500 milhões serão contratados 
com recursos do BNdes (Banco 
Nacional de desenvolvimento 
econômico e social) e do fco 
rural (fundo constitucional do 
centro-oeste). 

NOvO PRESidENTE da CONaB 
dEFENdE POlíTiCa maiS OuSada 
Na ESTaTal

o novo presidente da companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), Marcelo Bezerra, 
tomou posse no dia 3 de agosto, na sede 
do ministério da Agricultura, pecuária e 
Abastecimento (mapa), em Brasília.

o ministro Blairo maggi lembrou o papel 
da companhia em regular o mercado por 

meio dos estoques públicos de grãos. 
“temos que melhorar a política de estoques 
reguladores para comprar e vender os 
produtos quando for necessário”. 

o ministro também destacou o projeto 
de modernização dos armazéns públicos, 
que está sendo elaborado. ele defendeu 
a venda das unidades que custam caro 
ao governo. o presidente da conab disse 
a companhia deve ousar, “buscando 
novas formas de atuação, mais eficazes 
e mais eficientes do ponto de vista 

econômico”. Marcelo afirmou ainda 
que dará continuidade ao processo de 
reordenamento institucional da companhia.

Carreira
Marcelo Bezerra é economista formado 

pela universidade de Brasília (unB) e 
pós-graduado em controle financeiro de 
empresas agropecuárias. trabalha na conab 
desde 1978, onde já exerceu os cargos de 
superintendente e de assessor da área 
financeira.
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CERTiFiCaçãO agRíCOla 
é OFERECida COm 
ExCluSividadE PEla 
aNEPS Em PaRCERia 
COm iNSTiTuTO TOTum

para os correspondentes 
bancários que querem 
trabalhar na área de crédito 
voltado para atividades 
agrícolas, tanto familiares 
quanto de médio e grande 
porte, a Certificação de 
crédito Agrícola-Agronegócio 
é obrigatória. trata-se de 
uma modalidade específica, 
oferecida pela Associação 
Nacional das empresas 
promotoras de crédito e 
correspondentes no país 
(ANeps), em parceria 
com o instituto totum, 
exclusivamente por meio de 
prova remota.

A certificação foi criada 
visando à segurança do 
sistema financeiro e a 
profissionalização da atividade, 
em atendimento a demanda 
dos agentes financeiros – 
instituições reguladoras 
do setor agrícola, como o 
ministério da Agricultura, 
BNdes e Bc, e os bancos 
comerciais que atuam com esta 
modalidade de crédito.

A ANeps, como entidade 
representante do segmento de 
correspondentes, não se furtou 
à responsabilidade de oferecer 
à categoria a oportunidade de 
se adequar às determinações 
legais, também quanto à 
Certificação de Crédito Agrícola. 

dEPuTadOS aPROvam 
REduçãO dE iCmS 
PaRa iNdúSTRiaS dE 
FERTilizaNTES

A Assembleia legislativa 
aprovou, na sessão do dia 02 de 
julho, um projeto de lei (215/2016) 
que autoriza a utilização de 
crédito presumido equivalente 
a 75% do valor do imposto 
sobre circulação e serviços de 
mercadoria (icms) para operação 
de saída interestadual de 
fertilizantes produzidos em Mato 
grosso.

A aprovação do pl 
encaminhado pelo governo 
estadual deverá reduzir o custo 
dos fertilizantes mato-grossenses 
em estados como Acre, rondônia 
e pará e assim estimular o 
comércio e fomentar a indústria 
local. com a mensagem, os 
estados da região norte deverão 
priorizar o produto mato-
grossense e garantir a expansão 
da produção e os empregos 
gerados pela cadeia de insumos 
agrícolas.

 
 

gOvERNO CRia gRuPO PaRa FazER 
ajuSTES NO SEguRO RuRal

o ministério da Agricultura, pecuária e 
Abastecimento (mapa) criou um grupo de 
trabalho para desenvolver propostas de 
ajustes ao atual modelo de seguro rural. 
A missão da equipe será o de melhorar 
aspectos operacionais e técnicos, além 
de propor mudanças na governança dos 
programas de gestão de risco rural. 

Ao contratar uma apólice de seguro 
rural, o produtor pode atenuar suas perdas 
ao recuperar o capital investido na sua 
lavoura. o clima é o principal fator de 
risco para a produção rural. o programa 
de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 
(psr) oferece ao agricultor a oportunidade 
de segurar sua produção com custo 
reduzido, por meio de auxílio financeiro do 
governo federal.

A subvenção econômica concedida 
pelo ministério da Agricultura pode ser 

pleiteada por qualquer pessoa física ou 
jurídica que cultive ou produza espécies 
contempladas pelo programa e permite 
ainda a complementação dos valores por 
subvenções concedidas por estados e 
municípios. para contratar o seguro rural, 
o produtor deve procurar uma seguradora 
habilitada pelo ministério da Agricultura no 
programa de subvenção. caso o produtor 
já tenha cobertura do proagro ou do 
proagro mais para uma lavoura, não será 
beneficiado pelo PSR na mesma área.



A nova linha Sprinter da 
Mercedes-Benz chega ao 
mercado brasileiro neste 
mês de agosto, ainda mais 
sofisticada e com design 
inovador. Os novos mode-
los de vans, furgões e chas-
sis com cabina já começam 
a ser oferecidos pela Rede 
de Concessionários em 
todo o País e incorporam 
mais recursos tecnológicos 
e itens de conforto. As no-
vidades reforçam a posição 
do produto Sprinter como 
referência em tecnologia, 
segurança e conforto no 
transporte de passageiros, 
distribuição de mercadorias 
e prestação de serviços.

De acordo com Carlos 
Garcia, gerente sênior de 
Vans da Mercedes-Benz do 
Brasil, a Sprinter é o carro-

-chefe não somente para a 
divisão, mas também para 
todo o mercado de veícu-
los comerciais leves, sendo 
a criadora do segmento 
de vans grandes ou “Lar-
ge Vans” no Brasil. “Desde 
que a Sprinter foi lançada 
no País, há quase 20 anos, 
sempre garantiu aos nos-
sos clientes padrões ele-
vados de versatilidade e 
disponibilidade. A cada re-
novação, a Mercedes-Benz 
agrega mais valor ao veí-
culo, atendendo às novas 
demandas dos clientes e 
diferenciando-se no mer-
cado pela segurança exem-
plar, fascinante conceito de 
produto, design atrativo e 
alto nível de conforto”, afir-
ma Garcia.

Entre as inovações de 

segurança da nova linha 
Sprinter destaca-se o avan-
çado Crosswind Assist – As-
sistente de Vento Lateral. 
Esta função ameniza os 
efeitos indesejáveis de ven-
tos laterais durante a con-
dução, fazendo com que o 
veículo permaneça em sua 
trajetória, sem a intervenção 
do motorista. O assistente 
é ativado a partir da veloci-
dade de 80 km/h, por meio 
de sensores do Programa 
Eletrônico de Estabilidade 
ESP Adaptativo 9i®. As cor-
reções de trajetória são re-
alizadas automaticamente 
por meio do acionamento 
unilateral dos freios, evitan-
do assim que as rajadas de 
vento possam produzir um 
deslocamento lateral repen-
tino do veículo. 

A MAN Latin America aca-
ba de fechar a mais importante 
negociação de caminhões da 
marca Volkswagen no segmento 
de atacado: entregará 85 cami-
nhões para a Real Atacadista e 
JC Distribuição, empresa sedia-
da em Goiânia (GO). E confir-
ma a tradição de atendimento a 
demandas de cliente nesse ramo 
desde sua primeira grande ven-
da ao Grupo Martins, de Uber-
lândia (MG), mais de 30 anos 
atrás.

 
Os modelos adquiridos pelo 

cliente goiano são o VW Deli-
very 8.160 e os Constellation 
13.190, 19.360 e 24.280. Sua 
missão será abastecer estabele-
cimentos de varejo, tais como 
supermercados, bares, padarias 
e farmácias no Distrito Fede-
ral, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso, Triângulo Mineiro, To-
cantins e Sul do Pará. 

Indicado para entregas urba-
nas com agilidade, rapidez nos 
serviços rodoviários de curtas 
e médias distâncias, o VW De-
livery 8.160 é equipado com o 
motor Cummins de 160 cavalos 

e caixa de transmissão ZF, com 
três opções de relações de re-
dução disponíveis e que se ade-
quam às diversas aplicações.

 
O VW Constellation 13.190 

com motor MAN D08 de 190 
cavalos é ideal para entregas 
urbanas com agilidade e rapi-
dez nos serviços rodoviários de 
curtas e médias distâncias. Já o 
19.360 é indicado para com-
posições de semirreboques com 
até três eixos convencionais e 1 
+ 2 (“Argentina”), com PBTC 
de até 45 toneladas, equipados 
com motor Cummins ISL de 
360 cavalos e 1600Nm e tecno-
logia SCR (Redução Catalítica 
Seletiva). Ágeis e versáteis, aten-
dem a diversas aplicações, com 
destaque para carga seca, furgão 
frigorífico, sider, tanque, entre 
outras.

E o VW 24.280, da mes-
ma família, o peso-pesado que 
conquistou o Brasil nas estradas 
e no ranking de vendas de ca-
minhões, prestando excelentes 
serviços rodoviários de curta, 
média e longa distância, integra 
também a frota da empresa com 
seus 275 cavalos de potência.

A Scania completa cinco anos 
da atuação no mercado de semi-
pesados, fazendo história na ca-
tegoria de distribuição de cargas 
de pequenas e médias distâncias, 
especialmente pelo sucesso de 
seus modelos, que inauguraram o 
uso do conceito de veículos Pre-
mium.

“A Scania começou sua atu-
ação na faixa de semipesados 
como pioneira em vários quesi-
tos. Trouxe como opcional a cai-
xa automatizada (Opticruise), a 

cabine-leito e a suspensão pneu-
mática de série. Apresentou o P 
310 8x2, o primeiro com quarto 
eixo original de fábrica. Em ja-
neiro de 2014, foi a vez de tornar 
o câmbio Opticruise de série”, 
afirma Victor Carvalho, diretor 
de Vendas de Caminhões da Sca-
nia no Brasil.

Em cinco anos foram empla-
cadas 6.750 unidades de semipe-
sados, até julho de 2016. Para este 
ano o objetivo é atingir inéditos 
7% de participação na categoria.

Linha 2016: 
versátil e econômica

As ofertas da cabina P con-
templam configurações de rodas 
4x2, 6x2 e 8x2, que podem rece-
ber implementos dos tipos baú, 
unidade frigorífica, tanque, sider 
e carga seca. Os modelos dispõem 
de motores 9 litros e potência de 
250 e 310cv. Simples, estendida e 
leito são as alternativas de cabine.

Os caminhões P 250 e P 310 
saem equipados de fábrica com 

caixa automatizada Scania Opti-
cruise de quarta geração, piloto 
automático inteligente Ecocruise, 
ar-condicionado, balança digital 
no painel (para medir o peso nos 
eixos traseiros e ajudar o motoris-
ta a estar dentro das exigências da 
Lei da Balança), suspensão a ar, 
capaz de elevar a preservação da 
carga e do implemento na opera-
ção, e uma vasta lista de distâncias 
entre eixos para atender diversos 
tipos de composições e compri-
mentos. 

SCANIA 
COMEMORA 5 
ANOS DA LINHA 
DE CAMINHÕES 
SEMIPESADOS

VOLkSwAgEN: tRADIçãO NO 
AtACADO bRASILEIRO é RENOVADA 
COM MAIS 85 CAMINHÕES EM gOIáS
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A Pirelli levou sua linha 
de pneus radias para ca-
minhões para a 27ª edição 
da Feira do Caminhoneiro, 
que aconteceu entre 23 e 
25 de julho em Guarulhos 
(SP). A última participação 
da Pirelli nessa feira foi em 
2009 e a empresa voltou 
com força total depois de 
sete anos. Um dos desta-
ques foi o FR:01, pneu que 
faz parte da linha 01 Series 
e que, desde o início deste 
ano, equipa os caminhões 
da Fórmula Truck.

Além do FR:01, especí-
fico para eixos direcionais 

e livres, a marca italiana de 
pneu levou para a feira o 
TR:01, destinado para eixos 
trativos, também da linha 
01 Series, gama de pneus 
radiais com foco no seg-
mento de caminhões pesa-
dos. Estes produtos foram 
desenvolvidos no Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimen-
to da Pirelli no Brasil, em 
Santo André (SP) e aten-
dem a todos os tipos de ve-
ículos de carga, transporte 
de passageiros, emprego 
misto e urbano.

Os pneus da linha 01 
Series foram desenvolvi-

dos tendo em vista as pe-
culiaridades das condições 
sul-americanas de uso e 
contam com as tecnologias 
mais avançadas da fabri-
cante, como SATT (Spiral 
Advanced Technology for 
Truck), HWTT (Hexagonal 
Wire Technology for Truck), 
HETT (High Elongation Te-
chnology for Truck) e DLTC 
(Dual Layer Tread Com-
pound). Tanto o FR:01 como 
o TR:01 estarão disponíveis 
na Feira do Caminhoneiro 
na medida 295/80R22.5.

A Ford realizou uma campa-
nha nacional de test-drive com 
frotistas com a linha Cargo Tor-
qshift, de caminhões médios e 
pesados com transmissão auto-
matizada. Como inovação, esse 
programa foi realizado compa-
rando diretamente veículos con-
correntes destes segmentos.

 “O objetivo da apresentação 
do Cargo Torqshift foi mostrar 
a clientes em potencial as vanta-
gens de produtividade, além do 
custo-benefício na compra e no 

pós-venda com os serviços ofe-
recidos pela Ford Caminhões”, 
ressaltou Oswaldo Ramos, ge-
rente de Vendas e Marketing das 
operações de veículos comerciais.

Os encontros foram realiza-
dos nos distribuidores exclusivos 
da Rede Ford Caminhões. Os 
eventos reuniram centenas de 
pessoas, entre proprietários de 
frotas, representantes comerciais, 
motoristas e caminhoneiros au-
tônomos. Novos encontros serão 
realizados no segundo semestre.

“A tecnologia Torqshift ele-
va a economia de combustível, 
além de reduzir o desgaste do 
equipamento e proporcionar 
maior disponibilidade do cami-
nhão. Outra grande vantagem é 
o conforto. A troca de marchas 
automatizada é feita na rotação 
ideal do motor e evita a fadi-
ga do motorista”, diz Rodolfo 
Mansberger, diretor da Carue-
me Caminhões, distribuidor de 
Campinas, no interior de São 
Paulo.
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1ª FESTa da TaiNha
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Evento gastronômico consagrado que 
acontece nas regiões l i torâneas de 
várias cidades espalhadas pelo País, 
como Florianópolis –SC, Bertioga – SP, 
Tramandaí – RS entre outras, foi sucesso 
na CEAGESP, entre 05 e 28 de agosto.
O foco foi mostrar os costumes Caiçaras do 
preparo do peixe com vários pratos típicos 
como: Tainha na Brasa com guarnições, 

Tainha em postas entre outros pratos.
Também foi possível incentivar o consu-
mo do pescado na Capital do Estado de 
São Paulo e fortalecer a CEAGESP, maior 
Entreposto de abastecimento da América 
Latina, como um polo cultural para a famí-
lia paulistana.
Quem passou por lá gostou. Veja alguns 
destaques da festa.

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

SaIba UM PoUCo 
MaIS da TaInha

A família da tainha englo-
ba mais ou menos 80 espécies, 
distribuídas em 17 gêneros. 
Existem em toda a região lito-
rânea do Brasil. Além das algas, 
ela consome vermes e resíduos 
que retiram das camadas suba-
quáticas. O peixe se desenvol-
ve durante três anos, quando 
finalmente o macho alcança a 
idade sexual, enquanto as fême-
as levam quatro anos para atin-
gir a mesma etapa. Seu período 
reprodutor acontece no espaço 
que se desenrola entre julho e 
novembro.

Com o corpo alongado e 
cilíndrico; a tainha apresenta a 
cor prateada com o dorso escu-
ro. Possui uma boca, que não se 
parece com nenhum outro pei-
xe, com dois lábios grossos e re-
tráteis e por ter os opérculos lar-
gos e abaulados e pela fraqueza 
dos dentes ou pela sua ausência. 

A Tainha pode alcançar o 
peso de até oito quilos; é mais 
fácil encontrá-lo em baías e 
águas estagnadas. Ela ocupa lu-
gares como costas repletas de ro-

chas, manguezais e praias. O in-
verno é o melhor momento para 
sua pesca, exatamente quando 
estes peixes se reproduzem. 

Muitos pescadores pensam 
que não é possível capturar 
tainhas no anzol, já que ela se 
alimenta quase que exclusiva-
mente de algas. Porém, devido 
a grande quantidade existente 
nos estuários brasileiros, pode-se 
dizer que hoje, a pesca da Tai-
nha é sem dúvida, uma das mais 
esportivas devido a sua intensa 
velocidade e sua proximidade da 
porção superior das águas. Por 
essa razão é considerado o maior 
da espécie nas disputas de pesca 
marítima, também realizada, em 
alguns pontos, na água doce.

As tainhas são peixes bastan-
te desconfiados, excelentes na-
dadores e com uma visão muito 
apurada. Elas se alimentam por 
sucção, tateando os alimentos 
com as suas beiças, daí as fer-
ragens serem tão difíceis. É um 
dos peixes que mais contribui 
para o aperfeiçoamento da pesca 
à bóia. 





Estar no nosso guia soma sua empresa à lista de 

atacadistas que desejam promover mudanças. 

Juntos, conseguimos melhorar as práticas de 

comercialização e entrar no mercado global e no 

mundo digital.

A edição do Anuário Entreposto 2016 indica as 

empresas que se interessam em realizar negócios 

com o diversos agentes do mercado, integrando 

produtores, atacadistas e compradores.

Seu interesse e apoio é muito importante para 

nós. Junte-se ao Anuário Entreposto e fique à 

frente da concorrência.

Parabéns por 
participar do 

Anuário 
Entreposto 2016

Faça uma indicação em destaque ou 

anúncio e ganhe uma página da sua 

empresa na internet*.

Ligue agora:  11 3831 4875
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