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Carreiras e empregos 
no agronegócio

Há uma demanda muito for-
te por novos talentos nesse 

novo agronegócio. Uma pes-
quisa realizada pela Flow com 
a revista Isto É Dinheiro Rural 
apontou que o setor passa por 
uma profunda evolução: 36% 
dos pesquisados concordam ser 
muito difícil encontrar profissio-
nais para vagas de liderança no 
ramo.

O agronegócio tem porteiras 
abertas para, por exemplo, jo-
vens formados em mecanização 
de agricultura de precisão. Uma 
alta tecnologia embarcada nos 
tratores, colheitadeiras, planta-
deiras e pulverizadores, total-
mente acessados por computa-
ção, satélites, GPS e sensores.

Para a liderança das empre-
sas, a diversidade de conheci-
mentos passa a ser fundamen-
tal, pois o que se planta envolve 
agora o como se planta e o como 
se criam os animais. E isso en-
volve as percepções desde os 
sentimentos dos consumidores 
finais desses produtos até a for-
ma com a qual se comanda os 
investimentos em pesquisa e de-

senvolvimento de sementes, má-
quinas, fertilizantes e defensivos 
agrícolas.

O agronegócio segue cres-
cendo mesmo em meio à crise e 
a confusão de governança nacio-
nal e, por ser globalizado, está 
exposto a métricas e indicadores 
elevadíssimos de competitividade.

Ou seja, o agronegócio é um 
ótimo campo para novas carrei-
ras, e para quem deseja sair das 
cidades grandes e ir para o novo 
interior brasileiro. E essa mobi-
lidade representa 75% das difi-
culdades para as vagas no setor.

A ESPM, com a faculdade de 
Nantes na França, por exemplo, 
tem um MBA em agronegócio 
com dupla diplomação. Jovens 
do mundo todo vem ao Brasil e 
jovens brasileiros vão para a Eu-
ropa. Agronegócio significa pes-
soas mobilizáveis e globalizáveis.

POR JOSÉ LUIZ TEJON MEGIDO, 
CONSELHEIRO FISCAL DO CONSELHO 
CIENTÍFICO PARA AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL (CCAS) E DIRETOR DO 
NÚCLEO DE AGRONEGÓCIO DA ESPM

Representantes de 195 países 
reunidos na Conferência do 

Clima (COP21), em Paris, apro-
varam hoje (12) acordo final sob-
re a redução de emissões de gases 
de efeito estufa. O acordo prevê a 
criação de um fundo anual de US$ 
100 bilhões, financiado pelos países 
ricos, a partir de 2020, para limitar 
o aquecimento global a 1,5°C.

O Acordo de Paris, como foi 
chamado o documento final da 21ª 
Conferência do Clima da Organi-

zação das Nações Unidas (ONU) 
, entrará em vigor em 2020. A 
cada cinco anos, os países deverão 
prestar contas sobre as ações de-
senvolvidas para evitar que a tem-
peratura global não aumente mais 
de 2 graus Celsius. A redução do 
aquecimento pretende evitar fenô-
menos extremos como ondas de ca-
lor, seca, cheias, ou subida do nível 
do mar.

Com a aprovação, o desafio das 
nações será equilibrar as emissões 

de gases tóxicos gerados pela ação 
do homem e os níveis suportados 
pela natureza. Os países que assi-
nam o documento definiram que 
as reduções de emissões de gases 
devem atingir o limite o mais rá-
pido possível, mas não definiram 
quando o resultado deve ser alcan-
çado. Na conferência, os represen-
tantes reconheceram que as nações 
em desenvolvimento deverão levar 
mais tempo para atingir as metas 
definidas.

COP 21 aprova fundo de U$S 100 bilhões 
para limitar aquecimento global a 1,5°C

Espírito de Natal

As crises fundamentais 
que assolam o Brasil em 2015 
devem deixar o Natal com 
cara de ressaca.

A primeira é a crise polí-
tica e institucional, incluindo 
escândalos na administração 
da Petrobrás, pedido de impe-
achment da presidente Dilma 
Roussef- baseado nas pedala-
das fiscais - e julgamento de 
Eduardo Cunha no conselho 
de ética por ter mentindo so-
bre contas no exterior.

A segunda é a crise eco-
nômica e social, a que mais 
importa para empresários e 
produtores do setor de abas-
tecimento e que tem se agra-
vado bastante desde o início 
do ano.

A atual situação econô-

mica do Brasil é tecnicamen-
te de estagnação. A crise de 
2015 deixou de ser uma hi-
pótese e virou pauta de reu-
nião de empresários do país, 
e também fora dele, neste úl-
timo trimestre.

Entre as possíveis solu-
ções está o inevitável ajuste 
fiscal, já que a chamada con-
tabilidade criativa das contas 
públicas não dará condições 
para que o país volte a cres-
cer, só jogará mais para frente 
uma crise maior.

Depois dos rebaixamen-
tos feitos pelas empresas de 
risco, agora foi a vez da ONU 
diminuir nosso crédito.  O 
Brasil caiu uma posição no 
ranking do IDH - Índice de 
Desenvolvimento Huma-

no, ocupando a 75ª posição 
em uma lista de 188 países. 
Quem passou o Brasil foi o 
Sri Lanka.

Com tudo isso, o merca-
do de abastecimento e a pro-
dução de hortifrutícolas vêm 
caminhando e inovando na 
forma de cultivar e entregar 
seus alimentos. A Ceagesp, 
o maior mercado da América 
Latina, tem agora uma nova 
administração e o desafio de 
modernizar e desatar nós da 
complexidade de comerciali-
zação de FLV.

Que o espírito do Natal 
tome conta destes momentos 
de decisão que com amor e 
generosidade poderão trans-
formar dificuldades em espe-
rança de um 2016 melhor.
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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

0h00 às 8h30MLP

2h às 14hPraça da Batata

Pavilhão 2ª à 5ª feira 6ª feira Sábado

AP’s 6h às 20h 6h às 21h 6h às 18h

LEGUMES

CIENTISTAS CRIAM SENSOR PARA 
MEDIR TEOR DE VITAMINA C 
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É TEMPO DE SE PRECAVER CONTRA 
OS TEMPORAIS DE VERÃO

“A combinação de dados 
da cultura com previsão 
do tempo favorece o 
planejamento agrícola.”

FIM DE ANO COM FESTA 
NA CEAGESP
MANELÃO

CÁ ENTRE NÓS

SASSÁ – PLANEJADOR TÉCNICO DA 
ATACADISTA DE LEGUMES IGUAPE

Com a aproximação do ve-
rão, a possibilidade de temporais 
aumenta e as lavouras cultivadas 
em campo aberto ficam a mercê 
do clima. Temos que aceitar com 
certa naturalidade a diminuição da 
oferta e a consequente alta nos pre-
ços. É preciso também conhecer as 
variações climáticas e se precaver 
para minimizar riscos e prejuízos: 
sabendo da previsão de chuvas para 
os próximos dias, é possível, por 
exemplo, suspender pulverizações, 
evitando o desperdício do produto, 
bem como a contaminação do solo 
e de mananciais. A combinação de 
dados da cultura com previsão do 
tempo favorece o planejamento 
agrícola. Se programe!

Em nome da família Iguape 
Legumes, desejamos um natal com 
saúde e um ano novo com muitas 
virtudes.

Os fruticultores catarinen-
ses estão preocupados com 

a possível importação de maçãs 
e peras da China. No dia 8 de 
dezembro, a Secretaria de Esta-
do da Agricultura e da Pesca do 
estado acompanha audiência de 
representantes do setor produti-
vo catarinense com a ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), Kátia Abreu, em 
Brasília. Durante a reunião serão 
discutidos os impactos e riscos fi-
tossanitários caso seja permitida a 
entrada de maçãs e peras da China 
no Brasil. 

O secretário adjunto da Agri-
cultura, Airton Spies, estará em 
Brasília acompanhando os repre-
sentantes do setor produtivo. Se-
gundo o diretor executivo da As-
sociação Brasileira de Produtores 
de Maçã (ABPM), Moisés Lopes 
de Albuquerque, o que mais aflige 
os produtores é a questão fitossa-
nitária, principalmente para evitar 
a reintrodução da Cydia pomo-
nella, também conhecida como 
traça da maçã, nos pomares do 
país. Há mais de um ano, o Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) declarou 
que o Brasil está livre da praga, 
um feito inédito no mundo. E, 
para manter esse status e garan-
tir a segurança dos pomares, os 
produtores pedem que o país es-
tabeleça requisitos fitossanitários 
rígidos para importação de frutas 
hospedeiras da traça da maçã. 

A importação de frutas da 
China pode representar ainda 
grandes prejuízos para os fruticul-
tores catarinenses. Atualmente, a 
China responde por quase metade 
da produção mundial de maçã e 
por 70% da produção mundial de 
pera. A produção chinesa é 31 ve-
zes maior do que a brasileira. De-
vido à grande quantidade produ-
zida e aos subsídios do Governo 
chinês, a maçã chinesa chegaria ao 
mercado brasileiro com um preço 
menor do que o custo de produ-
ção em Santa Catarina.

O governo da Coréia do 
Sul oficializou o pro-

tocolo fitossanitário que 
permite a entrada de manga 
peruana in natura em seu ter-
ritório. Assim, o país se tor-
na o terceiro da Ásia a abrir 
este mercado ao Peru, que já 
exporta a fruta para Europa, 
Estados Unidos, Japão, Nova 
Zelândia, Chile e México.

De acordo com o Minis-
tério de Agricultura e Irri-
gação (MINAGRI, sigla em 
espanhol) do Peru, o acordo 
foi concretizado após três 

anos de trabalhos técnicos 
entre o Órgão e a Agência de 
Quarentena Animal e Vegetal 
(QIA, sigla em inglês) do país 
asiático. A Coréia do Sul, que 
importa mais de 70% se seus 
alimentos e produtos agríco-
las, já importa uva peruana 
há cinco anos. 

A Associação dos Pro-
dutores de Manga (APEM, 
em espanhol) estima que na 
próxima os produtores vão 
exportar, através do acordo, 
entre 600 e 700 toneladas de 
manga.

AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO VAI À 
COP-21 EM BUSCA DE 
RECONHECIMENTO

A Sociedade Rural Brasileira 
(SRB) realizou no dia7 de 
Dezembro, em Paris, um 
debate sobre uso sustentável 
das terras no Brasil. O 
Sustainable Land Use in 
Brazil ocorre paralelamente 
à 21ª reunião da Conferência 
das Partes da Convenção 
das Nações Unidas sobre 
Mudanças do Clima (COP21), 
iniciada na última segunda-
feira na capital francesa.

O encontro tem apoio 
da Apex, da Embaixada 
Brasileira na França, do banco 
Credite Agricole, entre outros.

PERU VAI EXPORTAR MANGA IN 
NATURA PARA A CORÉIA DO SUL
DANIELLE FORTE, DA REDAÇÃO

SETOR DISCUTE
IMPORTAÇÃO DE 
PERAS E MAÇÃS 
CHINESAS

EXPORTAÇÕES 
SUPERAM 
IMPORTAÇÕES EM US$ 
1,197 BILHÃO 

A queda das importações 
em ritmo maior que as 
exportações fez a balança 
comercial – diferença entre 
exportações e importações 
– registrar superávit de US$ 
1,197 bilhão em novembro. O 
resultado reverteu o déficit de 
US$ 2,351 bilhões registrado 
em novembro de 2014, mas 
ainda é mais baixo que o 
superávit de US$ 1,739 bilhões 
obtido no mesmo mês de 
2013. A balança comercial 
acumula superávit de US$ 
13,442 bilhões nos 11 primeiros 
meses do ano.

INTERNACIONAL

traça da maçã

Há mais de um ano, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) declarou que o Brasil está livre 
da praga, um feito inédito no mundo. 

zoom 

Que maravilha! Apesar da 
crise na economia, o mercado 
brasileiro esta abastecido com 
cerejas chilenas e argentinas, 
aspargos do Peru, romã ameri-
cana, e kiwi da Nova Zelândia. 
O espírito natalino se manifes-
tou com muito fulgor na con-
fraternização dos familiares e 
amigos dos permissionários na 
festa organizada pela Apesp na 
churrascaria Fogo de Chão, na 
Vila Olímpia, no dia 04 de de-
zembro, onde tive a honra de 
fazer um sorteio. O contem-
plado foi Gilmar da Laranja 
Progresso que ficou super feliz 
com o brinde. Também nos 
foi apresentado o novo presi-
dente da Ceagesp, senhor Car-
los Nabil, e após uma breve 
apresentação, onde ele disse 
que veio para somar, passou 
confiança. O administrador 
desejou na sua mensagem de 
Natal bastante trabalho e ale-
gria para 2016 e causou boa 
impressão. Eu torço para que 
faça uma boa gestão. 

E no embalo de uma ótima 
comida, acompanhada de uma 

boa bebida, todos confrater-
nizaram. Ainda conseguimos 
que algumas crianças fossem 
apadrinhadas na segunda-fei-
ra, graças ao pronunciamento 
que o senhor Bruno Junco fez 
em favor da nossa escolinha. 

No dia 12 foi realizada a 
missa de Santa Luzia e a me-
nina Maria Clara Gonçalves, 
que frequenta a Nossa Turma 
desde pequenina, foi batizada 
pelo diácono Luiz Laete. Tam-
bém foram lembradas várias 
pessoas que trabalharam por 
muito tempo no nosso merca-
do e um dos que faleceram no 
último mês foi o vendedor de 
frutas conhecido como Zé Ca-
pador, cujo nome era José Val-
cenis Soares. Graças a atenção, 
amor e carinho que a família 
ceagespiana tem pela garotada 
da Nossa Turma, o poeta dos 
carregadores José Daniel Ve-
loso, vestiu-se de papai Noel 
e distribuiu os kits para toda 
a criançada e nós, agradecidos, 
desejamos um ano repleto de 
saúde e prosperidade e um 
santo Natal!
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A perspectiva de empresários 
do setor de supermercados 

é de vendas fracas no Natal deste 
ano, praticamente estáveis ante o 
ano passado. Pesquisa da Associa-
ção Brasileira de Supermercados 
(Abras) com supermercadistas 
concluiu que a projeção é de 
crescimento real de 0,4% ante o 
mesmo período de 2014. No ano 
passado, as vendas em dezembro 
cresceram 2,94% ante dezembro 
de 2013 e mesmo assim frustra-
ram as estimativas. Na época, os 
empresários esperavam alta real 
de 7,2% no Natal.

A expectativa mais fraca está 
se refletindo na composição dos 
estoques nos varejistas. De acor-
do com a Abras, a maioria dos 
empresários do setor tem visto 
estabilidade nas compras junto a 
fornecedores para os estoques de 
Natal. Nas 59 empresas partici-
pantes da pesquisa, 50% disseram 
que estão comprando a mesma 
quantidade que no ano passado, 
enquanto 33,9% afirmaram que 
estão comprando menos.

SUPERMERCADOS PROJETAM 
AUMENTO DAS VENDAS NO NATAL

A diretora-geral do Jornal 
Entreposto, Selma Tucun-

duva, foi eleita em setembro 
conselheira titular para repre-
sentar a classe atípicos perante 
a Associação dos Permissio-
nários do Entreposto de São 
Paulo (Apesp). O exercício do 
mandato da nova conselheira 
começa no dia 1º de janeiro de 
2016 e vai até 31 de dezembro 
de 2017.

Para a administradora, ser 
eleita para o cargo é uma hon-

ra, já que os permissionários 
são grandes atores na cadeia de 
abastecimento de alimentos.  
“A principal riqueza do País é 
a produção de alimentos. Par-
tidos políticos vão e vêm, mas 
os permissionários permanecem 
para fazer esta riqueza circular e 
alimentar a população”, afirma 
a empresária, que foi represen-
tada por sua filha, Amélia Tu-
cunduva (na foto acima com 
Cláudio Furquim), no jantar de 
confraternização da associação.

DIRETORA DO JORNAL ENTREPOSTO 
É ELEITA CONSELHEIRA DA APESP

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS TEM NOVA CONSELHEIRA

é a projeção de 
crescimento ante o mesmo 

período de 2014

0,4%

A partir do dia 17 de de-
zembro mais 11 produtos 

entram na lista do Programa 
Alimento Rastreado do Paraná, 
que exige a rotulagem de frutas, 
verduras e legumes disponíveis à 
venda no comércio paranaense. 
Com isso, o consumidor terá 
acesso a informações sobre a 
procedência de alimentos como 
abacaxi, abobrinha, aipim, al-
face, batata, chuchu, goiaba, 
mamão, melancia, pepino e pi-
mentão.

Esta é a segunda etapa do 
programa. Desde dezembro de 
2014, a medida já está em vigor 
para o comércio de laranja, ce-
bola, cenoura, couve-flor, maçã, 
morango, repolho, banana, to-
mate e uva. “O objetivo é garan-
tir a rastreabilidade dos alimen-
tos em toda a cadeia produtiva, 
do campo à mesa do consumi-
dor”, disse o chefe do Centro 
Estadual de Vigilância Sanitária, 
Paulo Costa Santana.

Agricultores, atacadistas e 
comerciantes das cinco unida-
des da empresa no estado, em 
Curitiba, Londrina, Maringá, 
Cascavel e Foz do Iguaçu, já par-
ticiparam das reuniões promo-
vidas pela Ceasa Paraná. Além 
disso, foram feitas palestras para 
técnicos agrícolas e de coopera-
tivas de produtores, engenheiros 

agrônomos e outros agentes da 
área agrocomercial.

 “Boa parte dos permissio-
nários e agricultores, que atuam 
nos nossos atacados, já estão se 
adaptando a esse programa, e 
também nas boas praticas de co-
mercialização de hortigranjeiros. 
Estamos trabalhando no sentido 
de dar orientações e maior visi-
bilidade não só para o alimento 
seguro, como também valori-
zando os setores produtivos e 
de comercialização de frutas e 
verduras”, diz Eder Eduardo Bu-
blitz, diretor técnico da Ceasa 
Paraná.

A rotulagem facilita a res-
ponsabilização dos produtores 
cujo alimento esteja fora dos 
padrões de qualidade estabele-
cidos pela Vigilância Sanitária. 
“Sabendo de onde veio o produ-
to irregular, podemos autuar os 
responsáveis e evitar que aquele 
alimento prejudicial à saúde da 
população continue no mercado”, 
explicou Paulo Costa Santana.

Atualmente, estima-se que 
26% dos alimentos hortifruti-
granjeiros vendidos ao consumi-
dor apresentem níveis elevados 
de resíduos de agrotóxicos. De-
pendendo do tempo e do grau 
de exposição, essas substâncias 
tóxicas podem oferecer sérios 
riscos à saúde humana.

ROTULAGEM SERÁ 
OBRIGATÓRIA PARA MAIS 11 
TIPOS DE FLV NO PARANÁ

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) come-
çou a coletar amostras de 
produtos comercializados 
como orgânicos nas feiras, 
supermercados e lojas es-
pecializadas de Brasília. O 
trabalho objetiva evitar a 
mistura de produtos con-
vencionais aos orgânicos, 
na hora da comercializa-
ção, e identificar falhas na 
unidade de produção que 
possam levar à contami-
nação por substâncias não 
permitidas no cultivo des-
ses produtos. As amostras 
são levadas para laborató-
rios que constatam ou não 
a presença de agrotóxicos.

“Os principais bene-
ficiados são os consumi-
dores”, destaca o coorde-
nador de Agroecologia 
do Mapa, Rogério Dias. 
“Com o monitoramen-
to, as práticas ilegais serão 
desestimuladas. Os pro-
dutores orgânicos também 
se beneficiam, porque os 
infratores serão identifica-
dos e punidos. Tudo isso 
fortalece a credibilidade do 
produto orgânico.”

As amostras seguem 
para os laboratórios cre-
denciados ao Mapa, que 
fazem parte da Rede Na-
cional de Resíduos e Con-
taminantes. De acordo 
com Rogério Dias, qual-
quer produto orgânico 
pode ser fiscalizado e mo-
nitorado. A seleção acon-
tece de forma aleatória ou 
a partir de uma suspeita. 
Esse tipo de trabalho, que 
começou por Brasília, será 
estendido para todo o país.

O monitoramento no 
comércio é o passo mais 
novo da fiscalização de 
produtos orgânicos, que 
começou em 2011, quan-
do os regulamentos co-
meçaram a vigorar. Des-
de aquela época, os fiscais 
agropecuários verificam 
embalagens sem o selo 
oficial.

MAPA INICIA 
COLETA DE 
AMOSTRAS 
DE PRODUTOS 
ORGÂNICOS
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O SENSOR É ELABORADO A PARTIR DE UM PAPEL CROMATOGRÁFICO 
COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA QUE MUDA DE COR 

O manejo integrado de doenças 
é a principal vertente do projeto 
da Embrapa intitulado “Controle 
biológico e manejo integrado de 
Sclerotium cepivorum em cebola 
e alho no Brasil: abordagem 
baseada na caracterização de 
populações do patógeno e seus 
agentes de controle”.

EM 2016 SEGURO 
RURAL TERÁ R$ 177 
MILHÕES A MENOS 
QUE NESTE ANO

O Plano Trienal do Seguro 
Rural prevê disponibilidade de 
R$ 400 milhões, no ano que 
vem, para cobrir parte das frus-
trações nas atividades agrícola, 
pecuária, florestal e aquícola – 
uma redução de 30,72% em re-
lação à execução deste ano, que 
alcançou R$ 577,4 milhões.

O valor será corrigido para 
R$ 425 milhões em 2017 e R$ 
455 milhões em 2018. A reso-
lução do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
estabelece que o seguro rural 
cobrirá de 30% a 45% das per-
das de cada projeto, de acordo 
com a atividade e as condições 
dos produtos segurados. Menor, 
portanto, que a variação percen-
tual de cobertura atual, entre 
40% e 70%.

As novas regras, com valida-
de a partir de 2016, fixam valo-
res máximos para cada benefici-
ário: de R$ 72 mil por ano na 
agricultura e de R$ 24 mil nas 
demais atividades rurais. Se-
gundo o secretário de Política 
Agrícola do ministério, André 
Nassar, o plano precisava de 
ajustes nas regras para otimizar a 
aplicação dos recursos e alcançar 
maior número de beneficiários 
com a subvenção.

De acordo com ele, o nível 
médio de apoio vai ficar ao redor 
de 45% sobre o valor do prêmio. 
Com isso, o ministério estima 
atender por volta de 100 mil 
apólices, apesar do recuo no va-
lor orçamentário do programa.

O novo Plano Trienal do 
Seguro Rural acaba, ainda, com 
casos de exceção, que tinham 
percentuais diferenciados de 
subvenção em microrregiões 
prioritárias e em alguns segmen-
tos de produtores, como na agri-
cultura orgânica, por exemplo.

Pesquisadores brasileiros 
desenvolveram recente-

mente um método simples 
e rápido para a medição do 
teor de ácido ascórbico, mais 
conhecido como vitamina 
C, em amostras como extra-
tos de frutas, bebidas indus-
trializadas e medicamentos. 
O sensor é elaborado a par-
tir de um papel cromatográ-
fico com nanopartículas de 
prata, o que garante uma 
mudança de cor em contato 
com diferentes concentra-
ções do ácido.

O pesquisador do Labo-
ratório Nacional Luz Síncro-
ton (LNLS), Mateus Borba, 
explica que o produto foi 
desenvolvido em parceria do 
LNLS com o Laboratório 
Nacional de Nanotecnologia 
(LNNano). O primeiro foi 
responsável pelo desenvol-

vimento das nanopartículas 
de prata, e o segundo, pelo 
sensor de papel.

Segundo ele, a criação 
pode ajudar muito os pro-
dutores rurais. “A vitamina 
C é uma das vitaminas prin-
cipais que nós temos em vá-
rias frutas, como por exem-
plo a laranja. E essa vitamina 
C pode ser um indicativo de 
quando a laranja deve ser co-
lhida. Então o que acontece, 
o produtor rural não pode 
colher uma laranja e mandar 
pra um laboratório de aná-
lise e esperar uma semana 
pra ter o resultado pra saber 
quando ele deve colher a la-
ranja”, conclui.

De acordo com a quími-
ca do Laboratório Nacional 
de Nanotecnologia (LN-
Nano), Gabriela Furlan, o 
papel cromatográfico mede 

cerca de 1 cm e o disposi-
tivo 0,5 cm, o que torna o 
medidor portátil, podendo 
ser levado facilmente para o 
campo. “Temos uma escala 
de cor onde é possível ver a 
concentração comparando. 
A gente também fez um 
dispositivo que consegue 
fazer as medidas, que é um 
colorímetro que é portátil, 
e podemos colocar a fita do 
papel nele e fazer as medi-
das da coloração também”, 
completa.

Os pesquisadores escla-
recem ainda que, não foram 
feitos estudos para utilizar 
o sensor com humanos, já 
que os laboratórios são de 
pesquisa básica. Contudo, 
há expectativa em relação a 
isso e para que aconteça caso 
algum laboratório maior se 
interesse.

MAPA CRIA CÂMARA 
SETORIAL DA CADEIA 
PRODUTIVA DA 
CARCINICULTURA

A ministra Kátia Abreu 
(Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento) anunciou no final 
do mês passado,  a criação da 
câmara setorial da cadeia produ-
tiva da carcinicultura, que terá 
duração inicial de um ano. Ela 
recebeu 20 criadores de camarão 
nesta manhã para ouvir as de-
mandas do setor.

“Queremos ser grandes pro-
dutores e exportadores de cama-
rão e faremos tudo o que estiver 
ao nosso alcance para ajudar os 
criadores”, afirmou a ministra. 
Além de vislumbrarem possibi-
lidade de aumento do consumo 
interno de camarão, os criadores 
pretendem exportar para a Ásia, 
Europa e Estados Unidos.

DEMANDAS

Entre as principais demandas 
do setor, está a dificuldade em 
obter licenciamento ambiental 
estadual e a cobrança de PIS e 
COFINS da ração, do camarão 
e das importações. O presidente 
da Associação Brasileira de Cria-
dores de Camarão (ABCCAM), 
Itamar Rocha, ainda cobrou a 
elaboração de uma política pú-
blica para investimento e custeio 
da carcinicultura e um progra-
ma de pesquisa e tecnologia vol-
tado para o setor, inclusive com 
estudos sobre melhoramento 
genético.

A ministra afirmou que a 
Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) vai 
preparar uma apresentação so-
bre os estudos relacionados ao 
setor. Além disso, o Mapa fará 
um programa de defesa agrope-
cuária da carcinicultura a fim de 
evitar contaminação por pragas 
exóticas e de manter o controle 
dos vírus que atingem a produ-
ção no Brasil.

CIENTISTAS CRIAM SENSOR PARA 
MEDIR TEOR DE VITAMINA C EM FRUTAS

STÊNIO RIBEIRO, DA AGÊNCIA BRASIL

A aquisição de equipamentos 
de geração de energia solar 
e eólica por um preço abaixo 
do praticado no mercado será 
facilitada para agricultores 
familiares. O acordo foi assinado 
no mês passado com duas 
empresas de energia renovável 
pelo MMA e MDA.

As vendas nos supermercados 
cresceram 8,89% em outubro na 
comparação com o mês anterior, 
de acordo a Associação Brasileira 
de Supermercados. Segundo 
os dados, nesse percentual já 
está considerado o desconto da 
inflação do período, medida pelo 
IPCA e IBGE.

A TVH Dinamica acaba de 
lançar a câmera LiftCam, 
especialmente desenvolvida para 
ser instalada em empilhadeiras 
e evitar acidentes de trabalho. 
Além de ser a prova d’água, tem 
visão noturna, wireless, 4 canais 
suportados, duração da bateria 
de 10 a 15 horas.

INSCRIÇÃO: ADESÃO 
ATER MAIS GESTÃO

A fim de promover o 
fortalecimento de organizações 
econômicas da agricultura 
familiar, o Cooperaf abre 
edital para a seleção de mil 
empreendimentos interessados 
em ter atendimento pelo 
Programa Ater Mais Gestão, de 
2016 a 2018. 

VENDAS REGISTRAM 
AUMENTO DE 8,89%

CÂMERA SEM FIO PARA 
EMPILHADEIRAS

PREVENÇÃO DE DOENÇA 
NA PRODUÇÃO DE ALHO

ACESSO FACILITADO À 
ENERGIA RENOVÁVE
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NISSAN FRONTIER 2016 
CHEGA ÀS REVENDAS COM 
NOVIDADES

SETOR

SCANIA MARCA 
PRESENÇA NA COP21 DE 
PARIS COM SOLUÇÕES 
PARA REDUÇÃO DE CO2

VERSÃO SV ATTACK 4X4 PASSA A CONTAR COM UMA CENTRAL MULTIMÍDIA 
INTEGRADA COM O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

ALÉM DO BIOETANOL E  BIODIESEL, A MONTADORA 
TEM INVESTIDO EM ELETRIFICAÇÃO

A fabricante Scania partici-
pa da conferência sobre o clima 
COP21, que acontece nesta 
semana em Paris, na França, e 
se posiciona como montado-
ra comprometida em oferecer 
ao mercado tecnologias que 
ajudam a reduzir a emissão de 
CO2. “Estamos trabalhando 
ativamente em conjunto com 
nossos clientes para reduzir os 
impactos climáticos da indús-
tria de transporte. Nossa es-
tratégia tem três partes: a efici-
ência energética, combustíveis 
alternativos e de eletrificação, 
bem como transporte inteli-
gente”, disse Andreas Follér, 
gerente de Sustentabilidade da 
empresa.

Em busca da redução de 
emissões, a Scania tem intensi-
ficado suas pesquisas no campo 
dos combustíveis alternativos. 
Hoje, todos os motores a die-

sel da empresa são certificados 
para utilizar biodiesel, o que 
permite uma redução de até 
90% das emissões de CO2.

“O trabalho de pesquisa 
permitiu o desenvolvimento 
de motores movidos a com-
bustíveis alternativos mais efi-
cientes, chegando próximo ao 
desempenho daqueles que são 
movidos a diesel. E a nossa tec-
nologia única para o etanol e 
biogás permite-nos lidar com 
todos os biocombustíveis dis-
poníveis no mercado”, comple-
ta Follér.

Além do bioetanol e do 
biodiesel, a montadora tem in-
vestido no desenvolvimento de 
veículos movidos a eletricida-
de na Europa. Tanto que, em 
2016, a empresa irá participar 
de testes em estradas elétricas 
construídas nas cidades suecas 
de Södertälje e Gävle.

A picape Nissan Frontier chega à 
linha 2016 com reforço no pacote 
de equipamentos da versão SV 
Attack 4x4, nas opções com 
câmbio manual de seis velocidades 
e automática de cinco velocidades. 
A versão passa a contar com uma 
central multimídia integrada com 
o sistema de navegação e câmera 
de ré. 

O sistema multimídia da 
SV Attack 4x4 conta com 
diversas funcionalidades que 
trazem conforto, segurança e 
entretenimento a bordo. Com 
tela colorida de 6.2 polegadas, 
o equipamento incorpora DVD, 
Bluetooth e sistema de navegação 
por GPS. Os preços da linha do 
utilitário começam em R$ 113.990.

No início do mês, a empresa 
DPaschoal reuniu especialistas 
do setor de oficinas automotivas 
para avaliar o que o mercado 
vem realizando para combater 
o descarte irregular de resíduos 
e como eles podem impactar 
o meio ambiente, destacando 
a importância do consumo 
consciente. Profissionais de 
diversas áreas discutiram as 
principais dificuldades na cadeia 
de reciclagem, gerenciamento 
de resíduos sólidos e logística 
reversa. Para finalizar o evento, 
os convidados participaram de 
uma roda de debates com os 
palestrantes.

AGRALE LANÇA NOVA 
LINHA DE CAMINHÕES 
LEVES

A Agrale apresentou sua 
nova linha de caminhões leves 
com importantes novidades. A 
empresa apresenta três novos 
modelos – A7500, A8700 e 
A10000 – com uma inédita 
cabine e diversos itens como 
equipamentos de série. Moderna, 
funcional, leve e completa, a 
cabine é o grande diferencial dos 
novos modelos. De acordo com 
Edson Ares Sixto Martins, diretor 
comercial da Agrale, os novos 
caminhões complementam a 
família que já dispunha de uma 
funcional cabine estendida, 
e agora cnta com a opção de 
cabine totalmente metálica.

DPASCHOAL DISCUTE 
IMPACTOS AMBIENTAIS 
DAS OFICINAS

LANÇAMENTO

APLICATIVO ANALISA 
FORMA DE DIRIGIR E 
MELHORA LOGÍSTICA 

O aplicativo Trekken vem 
ganhando força entre os 
frotistas. O sistema analisa 
automaticamente o motorista e 
não requer nenhum equipamento 
instalado no veículo. A utilização 
é simples: o frotista tem acesso 
a um portal web onde todas 
as informações coletadas pelo 
aplicativo são transformadas em 
indicadores simples e intuitivos. A 
ferramenta promete identificação 
dos motoristas com perfil de 
direção perigosa, indicadores 
para programas de premiação, 
maior conforto e segurança no 
transporte de pessoas e cargas, 
além de um histórico detalhado.

A Ford lançou mais um serviço 
na área de pós-venda: o contrato 
de manutenção para caminhões 
usados. O programa oferece a 
empresas frotistas uma opção 
que até o momento só estava 
disponível para veículos 0 km. A 
proposta é oferecer dois tipos de 
planos que preveem o serviço de 
manutenção preventiva ou com 
a inclusão de peças de desgaste 
natural. 

FORD: SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PARA 
CAMINHÕES USADOS

CAMINHONEIROS 
AMEAÇAM PARAR EM 
FEVEREIRO DE 2016

 Caso o governo não cumpra 
os pontos do acordo feito com 
os caminhoneiros no início deste 
ano, a categoria ameaça novas 
paralisações em fevereiro de 
2016. O alerta foi dado no dia 9 
de dezembro quando o Fórum 
Permanente para o Transporte 
Rodoviário de Cargas se reuniu 
com o ministro dos Transportes, 
Antonio Carlos Rodrigues, em 
Brasília.

ANTT: ESCLARECIMENTOS 
SOBRE REGISTRO 
PROVISÓRIO NO RNTRC

A ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestres) 
divulgou esclarecimentos aos 
transportadores de cargas: o 
registro provisório será concedido 
para novo transportador que não 
detenha posse ou propriedade 
de veículo automotor de carga 
na categoria aluguel, registrado 
no Detran, para ser inserido no 
RNTRC (Registro Nacional de 
Transportadores de Cargas)
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Os melhores produtos e serviços 

para o seu caminhão!

Alinhamento | Balanceamento 
Pneus | Recapagem | Óleo
Cobertura | Corda | Bateria

E muito mais!

Minas Gerais

Passos
Rod. Minas Gerais, 50 - 459
N Sra. Graças | F: 35 3529-3800

Pouso Alegre
Rod. Fernão Dias BR 381, Km 849-800
Setor Industrial | F: 35 2102-2800

Uberlandia
Av. Antonio Thomas Ferreira Rezende, 3333
Distrito Industrial | F: 34 2102-1150

Paraná

Cascavel
Rod. BR 277 Km 583, 7
Presidente | F: 45 3411-4400

Curitiba
Rod. BR 116 Km 9, 21459
Pinheirinho | F: 41 3579-8500

Guarapuava
Av. Prefeito Lustosa de Oliveira, 456
Morro Alto | F: 42 3629-7700

Ponta Grossa
Av. Souza Naves, 3400
B. da Chapada | F: 42 4009-2550

Rio de Janeiro

Duque de Caxias
Rod. Washington Luiz, 1327
Pq. Duque Caxias | F: 21 3184-4350

Rio Grande do Sul

Canoas
Av. Getúlio Vargas, 7083
Centro | F: 51 2111-5780

Santa Catarina

Criciuma
R. Manoel Del� no Freitas, 815
Próspera | F: 48 3403-2600

Joinville
R. Dona Francisca, 6105
Distrito Industrial | F: 47 4009-2500

Lages
Av. Luis de Camões, 508
Coral | F: 49 2101-1300

São Paulo

Bauru
Rod. Marechal Rondon, Km 338 (+100m)
Vila Aviação | F: 14 3104-4600

Cubatão
R. Estados Unidos, 70
Sitio São Luiz | F: 13 3365-8700

Jaú
Av. Toto Pacheco, 716
Zona Industrial | F: 14 3602-1400

Ribeirão Preto
Marg. direita a Rod. Anhanguera, Km 305
Setor Leste | F: 16 3965-8282

S. José Campos
Av. Deputado Benedito Matarazzo, 4161
Jd. das Industrias | F: 12 3932-1199

São Paulo
R. Mário Haberfeld, 290
Vl. Maria | F: 11 2955-1899

0800 770 50 53 | truck.dpaschoal.com.br

Veja abaixo qual é o Truck 
Center mais próximo e conheça 
todos os produtos e serviços!

anuncio_entreposto_28,7x38cm.indd   1 23/11/2015   12:51:32
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Mais de um mês após o 
rompimento das barra-

gens de detritos de minério em 
Mariana, Minas Gerais, as au-
toridades ainda não conseguem 
dimensionar os estragos gerados 
no setor agrícola do estado. A 
Secretaria de Agricultura de MG 
afirma que está implementando 
ações emergenciais para socorrer 
os produtores rurais atingidos. 
Técnicos irão avaliar os impactos 
provocados pelo acidente, além 
da análise do solo da região com 
o objetivo de verificar as condi-
ções de fertilidade para retomada 
da produção agropecuária.

No dia 18 de novembro, 
durante uma reunião na Câ-
mara Municipal de Mariana foi 
montada uma força-tarefa envol-
vendo a Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento de Minas Gerais, a Em-
presa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater-MG), a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do Es-
tado de Minas Gerais (Epamig), 
a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e repre-
sentantes das prefeituras de Ma-
riana e Barra Longa. A intenção 
é agilizar o processo de coleta de 
informações.

 “A Emater-MG, pelo co-
nhecimento e convivência direta 
com os produtores, tem capaci-
dade de visitar as comunidades e 
identificar as reais perdas. Pelos 
conhecimentos dos técnicos nas 
atividades desenvolvidas na re-
gião e até mesmo dos próprios 
produtores, será possível saber as 

perdas econômicas e produtivas 
das propriedades”, destaca o ge-
rente do Departamento Técnico 
da Emater-MG, Leonardo Kalil.

Segundo o secretário de Es-
tado de Agricultura, João Cruz, 
todo sistema de agricultura de 
Minas Gerais e entidades do Go-
verno Federal, com a Embrapa, 
estão envolvidos no atendimento 
aos municípios. “Nosso desafio é 
muito grande. A reunião é para 
planejar e oferecer uma solução 
do que fazer com as proprieda-
des rurais atingidas pela lama. A 
ideia é fazer um levantamento e 
análise do material que atingiu 
as comunidades e identificar o 
que podemos fazer para o terreno 
voltar a ser apto para produção 
de alimentos”, ressalta.

Na primeira etapa da força-

-tarefa, a Embrapa e Epamig re-
alizam a coleta de amostras dos 
solos atingidos. Em seguida, os 
técnicos da Emater-MG vão per-
correr as áreas para identificar as 
perdas dos agricultores prejudi-
cados. Leonardo Kalil também 
afirma que pelas condições dos 
acessos às comunidades e pro-
priedades ainda não é possível ter 
um prazo para o trabalho. “Mui-
tas áreas estão sem acessos e com 
muitas dificuldades para coletar 
as informações. Vamos utilizar 
geotecnologias e imagens de saté-
lites e aéreas para fazer o a análise 
o mais rápido possível e oferecer 
respostas e soluções para os pro-
dutores rurais”, explica.

Na região predominava a 
pecuária de leite e bovina, mas 
muitos produtores agregavam 

também pequenos cultivos de 
frutas, verduras e legumes, que 
foram dizimados pela lama mis-
turada com detritos tóxicos. Em 
Mariana existem cerca de 1500 
produtores rurais, 90% deles são 
adeptos da agricultura familiar.

BB PRORROGA PAGAMENTO 

O secretário de Agricultura, 
João Cruz, acertou com Banco 
do Brasil (BB) em Minas Ge-
rais, que todos os produtores 
atingidos que tenham operações 
de crédito com o BB, de custeio 
ou investimento, terão seus com-
promissos de pagamento prorro-
gados. Somente a cidade de Barra 
Longa, atingida diretamente por 
um mar de lama e detritos, tem 
cerca de 150 produtores.

TRAGÉDIA EM MARIANA: 
ESTRAGOS NA AGROPECUÁRIA AINDA NÃO FORAM DIMENSIONADOS

REGIÃO DE MARIANA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS., ERA FORMADA BASICAMENTE POR PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR 

As gigantes americanas da 
agroquímica Dow Chemical e 
DuPont divulgaram este mês 
sua fusão, quase em igualdade 
de condições, o que resulta na 
criação de um grupo no valor de 
130 bilhões de dólares. As duas 
empresas preveem se separar em 
três entidades que serão cotadas 
na bolsa de forma independente.

A Ceagesp montou uma 
programação especial para atender 
os frequentadores dos varejões 
(noturno e de fim de semana). Nas 
vésperas das festas, nos dias 24 e 
31/12, o funcionamento será das 
7h às 12h. Com isso, não haverá a 
montagem da estrutura nos finais 
de semana dos dias 26 e 27/12 nem 
em 2 e 3/1/2016.

A BASF implementou o 
programa de fidelidade Cartão 
Safra em 170 revendas, localizadas 
nos estados da Bahia, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, São Paulo 
e Tocantins. O programa vai 
recompensar o agricultor por meio 
do acúmulo de pontos.

FUSÃO DA DOW 
CHEMICAL E DUPONT

CEAGESP: VAREJÕES DE 
FIM DE ANO

BASF LANÇA CARTÃO 
SAFRA

A empresa de agroquímicos 
Adama possui em seu portfólio 
um produto que é capaz 
de amenizar o desperdício 
de alimentos o fungicida 
Jade. Uma vez utilizado, ele 
protege os frutos de doenças e 
aumenta em até duas vezes a 
vida útil de frutos, como manga 
e mamão.

FUNGICIDA AMENIZA 
DESPERDÍCIO

A The Climate Corporation, 
divisão da Monsanto 
Company, iniciou a pesquisa 
e desenvolvimento para sua 
plataforma de agricultura digital 
no Brasil, marcando os primeiros 
passos no desenvolvimento 
de ferramentas desenhadas 
especificamente para os 
agricultores brasileiros.

MONSANTO: PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO
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O Entreposto Terminal 
de  São Paulo  é  um 
dos maiores centros 

de abastecimento de frutas e 
hortaliças frescas do mundo. O 
levantamento da percepção do 
atacadista sobre o seu negócio é 
o caminho mais curto e eficiente 
para compreender o funciona-
mento do mercado e traçar estra-
tégia para a melhoria do local.
Os resultados mostram grandes 
mudanças no perfil dos com-
pradores, no destino dos produ-
tos, nos horários das diferentes 
operações e nas ferramentas de 
comunicação utilizadas entre o 
atacadista e o seu comprador. 

QUEM SÃO OS COMPRADORES?
Organizamos os compradores 
em varejo tradicional, varejo de 
rua, atacadista, distribuidor, ser-
viço de alimentação e outros. O 
varejo tradicional é composto 
por lojas especializadas em frutas 
e hortaliças (varejões, sacolões, 
quitandas e frutarias) e super-
mercados e o varejo de rua por 
ambulantes e feirantes. O setor 
de alimentação abrange hotéis, 

ESTUDO REVELA PERCEPÇÕES DE ATACADISTAS E 
COMPORTAMENTO DO MERCADO NA CEAGESP

restaurantes e refeições coletivas. 
O setor atacadista é composto 
por atacadistas dentro e fora dos 
Ceasas. 
O varejo tradicional é o nosso 
principal comprador e a sua im-
portância cresceu muito entre 
2011 a 2015. O supermercado 
respondeu por 59% do volume 
comercializado para o varejo tra-
dicional, em 2015. O varejo de 
rua ainda é o 2º maior destino 
e vem perdendo participação. 
Outros atacadistas são o 3º maior 
destino, seguido pelo distribuid-
ores e serviço de alimentação. A 
participação de outros destinos 
em 2015 foi menor que 1%.

QUAL É O DESTINO DAS FRUTAS E 
HORTALIÇAS?
A importância da Região Metro-
politana de São Paulo (RMSP) 
como destino dos nossos pro-
dutos está crescendo.  A Cida-
de de São Paulo respondeu pelo 
destino de 87% das mercadorias 
da Região Metropolitana de São 
Paulo em 2015. A RMSP é o 1º 
destino, seguido por outros mu-
nicípios do Estado de São Paulo, 
outros estados do Brasil e outros 
países, menor que 1%.

COMO SÃO FEITAS AS NEGOCIAÇÕES 
DE VENDA?

O mercado está adotando as 
tecnologias modernas de co-
municação nas negociações de 
venda. Hoje a maior parte da 
negociação é feita pessoalmen-
te, seguida pelo rádio e por 
App de celular.O telefone, o 
e-mail e outros perderam parti-
cipação entre 2011 e 2015. O 
WhatsApp, o app mais utilizado, 
permite a comunicação por voz, 
escrita e a remessa de imagem só 
com o custo da internet.

QUAIS SÃO OS MAIORES 
PROBLEMAS?
A sujeira, seguida pela falta de 
segurança e infraestrutura são 
considerados os nossos 3 mai-
ores problemas, com 77% das 
respostas em 2015.
O item infraestrutura englo-
ba os problemas relacionados 
à manutenção e conservação, 
energia elétrica, sanitários, am-
bulatórios, pavimentação, ocor-
rência de  enchentes,vazamen-
tos, sucateamento das instalações, 
telefonia precária, espaço para 
carga e descarga, trânsito e falta 
de estacionamento. 

QUAL O HORÁRIO DE RECEBIMENTO, 
DE NEGOCIAÇÃO E DE SAÍDA DO 
PRODUTO?
Os horários de ocorrência da 

maior parte (80%) das operações 
de recebimento do produto, de 
negociação com o comprador e 
de entrega da mercadoria para o 
comprador, foram perguntados 
a cada entrevista. Foi calculado a 
proporção % acumulada de res-
postas hora a hora do dia. 
A mudança foi muito grande nos 
últimos anos. As operações estão 
sendo feitas cada vez mais cedo, 
durante um período mais curto. 
Está na hora de diminuirmos 
o tempo de funcionamento do 
mercado.
O recebimento de 80% da mer-
cadoria que acontecia em 2011 
até 11 horas, passou para 6 horas 
da manhã em 2015. 
A maior parte da negociação com 
o comprador (80%) que aconte-
cia até às 16 horas em 2011, pas-
sou para 10 horas da manhã. 
A maioria da entrega da mer-
cadoria (80%) que acontecia até 
às 18 horas em 2011, passou a 
ser entregue até às 15 horas em 
2015. 

COMO É A EVOLUÇÃO DO MEU 
ESTOQUE AO LONGO DO DIA?
O estoque foi calculado subtrain-
do a proporção do volume de 
entrada da proporção acumula-
da do volume de saída. O maior 
volume de estoque no atacadista 

CENTRO DE QUALIDADE, PESQUISA 
E DESENVOLVIMENTO DA CEAGESP 
(CQH)

que acontecia às 12 horas em 
2011, passou para 8 horas da 
manhã em 2015, horário em 
que praticamente toda a mer-
cadoria foi recebida pelo ataca-
dista e uma grande parte ainda 
não foi retirada pelo comprador. 

QUAL É O TEMPO DE PERMANÊNCIA 
DO ATACADISTA NO MERCADO?
Os atacadistas que permane-
ciam, em média, no mercado 
14 horas por dia, em 2011, pas-
saram a 12 horas em 2015. O 
pico de entrada entre 6 e 7 horas 
(59%) de 2011, passou para en-
tre 3 e 4 horas (51%) em 2015. 
A saída concentrada entre 17 e 
20 horas (89%) com maior con-
centração por volta de 18 horas 
(40%) em 2011, acontece ent-
re as 16 e 18 horas (63%), em 
2015.

OS ATACADISTAS SÃO
ESPECIALIZADOS POR TIPO DE 
CLIENTE?
Foram considerados atacadistas 
especializados os que destinam 
mais de 50% do seu produto a 
um determinado segmento com-
prador. No universo de ataca-
distas especializados – 61% em 
2011 e 83% em 2014 – a maior 
parte é especializada em varejo 
tradicional.

O MERCADO ESTÁ 
ADOTANDO TECNOLOGIAS 
MODERNAS DE 
COMUNICAÇÃO NAS 
NEGOCIAÇÕES DE VENDA, 
COMO APLICATIVOS DE 
CELULAR.

PAULO RODRIGUES
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O pesquisador científico e 
administrador público 
Carlos Nabil Ghobril, 

assumiu recentemente a presi-
dência da Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo. Filiado ao PSD, Nabil 
mantinha vínculo de pesquisador 
no Instituto de Economia Agrí-
cola (IEA), vinculado ao governo 
paulista. O pesquisador está no 
Instituto desde 1994, com foco 
em produção e estatísticas. Entre 
2011 e 2013, foi chefe de gabi-
nete de Guilherme Afif Domin-
gos, então vice-governador de 
São Paulo.

Carlos Nabil pretende conti-
nuar atuando em concordância 
com os objetivos definidos pelo 
Mapa e pelo Conselho de Admi-
nistração da Ceagesp. Para ele, a 
nova gestão tem o compromisso 
de aumentar ainda mais o lastro 
de eficiência da Companhia, im-
plementando inovações adminis-
trativas e tecnológicas a fim de 
aperfeiçoar a operação logística.

Jornal Entreposto - Quais são 
suas principais expectativas em 
relação à administração da Ce-
agesp?
Carlos Nabil Ghobril  - Desde 
o momento em que assumimos 
a direção e tão logo nos infor-
mamos a respeito do cotidiano 
e planejamento da Ceagesp, fi-
zemos questão de deixar bem 
claro que manteríamos a agenda 
de iniciativas previstas da com-
panhia, como a Operação de 
Final de Ano, que praticamen-
te triplica a circulação diária de 
pessoas e veículos no Entreposto 
Terminal São Paulo (ETSP) em 
decorrência das festas de Natal 
e Réveillon. É importante ressal-
tar que temos o compromisso de 
levar adiante a política de ações 
da Ceagesp no que se refere ao 
fortalecimento do elo da cadeia 
de abastecimento de produtos 
hortícolas. Evidentemente que 
iremos pautar nossas iniciativas 
em consonância aos parâmetros 
estabelecidos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), referendados 
pelas decisões que forem toma-
das junto ao Conselho de Admi-
nistração (Consad) da Ceagesp.

NOVO PRESIDENTE DA CEAGESP QUER FORTALECER O ELO 
DA CADEIA DE ABASTECIMENTO
CAROLINA DE SCICCO
DA REDAÇÃO

JE - Como será o trabalho para 
alcançar os objetivos definidos 
para a nova gestão?
CNG – Como disse anteriormen-
te, vamos continuar atuando em 
concordância com os objetivos 
definidos pelo MAPA e sempre 
referendados pelo Consad. Posso 
garantir que todas nossas ações e 
iniciativas serão planejadas e es-
truturadas dentro dos princípios 
mais modernos de administra-
ção, transparência e ética que 
norteiam, e que são esperadas 
pela sociedade, em relação a uma 
empresa pública do porte da 
Ceagesp. Temos o compromisso 
de aumentar ainda mais o lastro 
e a eficiência da Companhia, que 
passa por darmos continuidade 
e aprimorarmos os programas 
e serviços que já são oferecidos 
pela empresa. Certamente, para 
qualificarmos a gestão da empre-
sa, vamos implementar algumas 
inovações administrativas e pro-
gramáticas, racionalizar gastos e 
custos, avançar nos investimen-
tos estruturantes e na implan-
tação e desenvolvimento de no-
vas tecnologias, que sirvam para 
otimizar a operação e a logística, 
além de viabilizar uma política 

de formação e de capacitação dos 
nossos funcionários e técnicos. 
Sem dúvidas, o intuito maior será 
sempre o de reforçar o papel da 
Ceagesp dentro da cadeia de abas-
tecimento de produtos hortícolas.

 JE – Como a nova administra-
ção se posiciona em relação à 
mudança da Companhia para 
outro local?
CNG – Esse é um assunto de vi-
tal importância para os rumos 
futuros da Ceagesp e da própria 
cadeia de abastecimento, em es-
pecial do Estado de São Paulo. 
Tanto que existe um grupo de 
trabalho responsável por debater 
bem essa questão. Esse grupo é 
composto pela direção da Com-
panhia e representantes dos mi-
nistérios da Agricultura e do Pla-
nejamento, além da Prefeitura de 
São Paulo. Da nossa parte, nosso 
posicionamento será sempre o de 
manter diálogo permanente com 
os demais agentes envolvidos, de 
modo a encontrarmos uma alter-
nativa que represente a melhor 
proposta para essa situação.

 JE – O abastecimento de ali-
mentos hortifrutícolas exige 

uma série de procedimentos 
padrões para garantir seguran-
ça alimentar. Atualmente, cada 
estado administra suas respec-
tivas Ceasas de maneira diferen-
te.  Como unificar as Ceasas de 
todo o Brasil e criar um padrão 
na cadeia de abastecimento?
CNG - Essa é uma questão de 
extrema importância e que vem 
sido bastante debatida junto à 
Associação Brasileira de Centrais 
de Abastecimento (Abracen) e 
em total sintonia também com a 
diretriz política estabelecida pelo 
Ministério da Agricultura. Sem 
dúvida, a unificação e a criação 
de um padrão efetivo na cadeia 
de abastecimento, de fato, é algo 
premente e que se faz necessário 
para dispormos de maior eficiên-
cia no setor. A Ceagesp, como 
a maior empresa pública desse 
segmento, tem o dever de estar à 
frente dessa discussão que precisa 
ser concretizada, de modo a for-
talecer, efetivamente, o elo da ca-
deia de abastecimento no Brasil. 
Esse é o nosso desejo e, dentro 
de todos os fóruns que partici-
pamos a respeito desse assunto, 
iremos nos empenhar para trans-
formar esse desejo em realidade.

CARLOS NABIL GHOBRIL

“Vamos continuar 
atuando em concordância 
com os objetivos 
definidos pelo MAPA e 
sempre referendados 
pelo Consad. ”

MANTER DIÁLOGO PERMANENTE COM OS DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS SERÁ 
UM DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO

NANDO COSTA
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No início do mês, a 
USA Pears – As-

sociação dos produtores 
de pera dos estados de 
Oregon e Washington, 
participou da corrida 
Ultra da Cuesta Pearl 
Izumi de Botucatu atra-
vés do patrocínio da 
equipe USA Pears Sport 
Team Brasil, composta 
por quatro pessoas, duas 
delas, carregadores da 
Ceagesp: Francisco Edi-
valdo Santos Silva (prova 
70km solo) e Francisco 
Antonio de Souza (pro-
va 70km revezamento). 
Também faziam parte da 
equipe, Odilon de Jesus 
Leandro (prova 70km 
revezamento com Fran-
cisco Antonio) e Reginal-
do Pereira da Silva (prova 
16km solo).

 No evento, a USA 
Pears também realizou 
degustação de peras 
americanas para atletas e 
visitantes. A equipe pa-
trocinada pela associação 
foi montada pelo impor-
tador Marco Pereira da 
empresa Pomar Novo 
Importação e Exportação 
Ltda.

 Francesco Sicherle, 
representante da USA 
Pears no Brasil, Camillo 
Sicherle e Isabel Amorim 
Sicherle também parti-
ciparam da corrida pela 
USA Pears Sport Team 
Brasil, nas provas de 
16km individual e 70km 
solo, respectivamente. 
Nas colocações, Fran-
cisco Edivaldo ficou em 
12ª lugar geral e em 4º 
na categoria 70km solo 
e Francisco Antonio de 
Souza acompanhado de 
Odilon de Jesus Leandro, 
em 1º na categoria.

USA PEARS APOIA 
ATLETAS DA CEAGESP EM 
EVENTO ESPORTIVO

No evento, 
a USA Pears 
também 
realizou 
degustação 
de peras
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SENAGA: EVOLUÇÃO VEM ATRAVÉS DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

O desenvolvimento dos mer-
cados atacadistas de hor-

tifrútis no Brasil sempre esteve 
atrelado à evolução das empresas 
permissionárias, que, com muito 
esforço, foram se encaixando em 
modelos de negócios mais mo-
dernos e expandindo suas ope-
rações. Independentemente da 
administração das Ceasas, diver-
sas companhias consolidaram os 
seus empreendimentos ao inves-
tir parte de seu lucro em infraes-
trutura e tecnologia.

A atacadista Senaga, que atua 
na Ceagesp desde a inaugura-
ção do entreposto, enfrenta um 
ano de retração e estima queda 
de 30% no volume de vendas. 
“Este ano está sendo atípico para 
o nosso setor. A crise nos atin-
giu também”, avalia Prudencio 
Kenyu Senaga, permissionário. 
Entretanto, o empresário não 
pensa em reduzir os investi-
mentos e acredita no restabele-
cimento do mercado financei-
ro. “Esperamos que as vendas 
se mantenham e gradativamen-
te se recuperem ao longo de 
2016”, afirma.

CAROLINA DE SCICCO
DA CEAGESP

O otimismo de Prudencio 
vem da confiança em seu quadro 
de colaboradores, cada vez mais 
apto a atingir as metas da empre-
sa. A maioria dos funcionários 
possui nível superior completo 
ou está cursando a faculdade. “O 
conhecimento destes profissio-
nais aplicado ao nosso negócio 
propicia grandes ganhos em me-
lhoria de processos. Acreditamos 
que este seja um dos pilares para 
a perpetuidade da companhia”, 
esclarece Senaga, complementan-
do que a atacadista oferece ampla 
oportunidade de crescimento, 
além de plano de carreira e um 
modelo de treinamento que deve 
ser concluído em 2016.

Os últimos investimentos da 
empresa também abrangem as 
áreas de logística e tecnologia. 
“Atualmente estamos testando 
um sistema de gestão adaptado 
ao nosso negócio, que nos forne-
cerá relatórios mais consistentes 
para avaliar a eficiência e rentabi-
lidade. Nossa plataforma digital 
vai permitir o avanço para outros 
mercados. Estamos nos planeja-
mento com inovação no nosso 

modelo de negócio para driblar 
a crise”, revela Prudencio. Apesar 
de a logística não fazer parte das 
operações da atacadista, a Sena-
ga busca empresas profissionais 
e que dispõe de tecnologia para 
realizar este procedimento.

A atacadista oferece mix 
completo de frutas, legumes e 
verduras, agregando mais de cem 
itens, inclusive produtos higieni-
zados, embalados, processados e 
até cozidos. Praticamente todas 
as mercadorias são transportadas 
em embalagens novas e reciclá-
veis. A Senaga também conta 
com a assessoria de empresas 
especializadas em qualidade de 
alimentos, segurança alimentar 
e higienização dos ambientes. O 
sistema de rastreabilidade da Pa-
ripassu monitora a legalidade e 
sanidade de todos os artigos co-
mercializados. 

MESMO EM PERÍODO 
DE RETRAÇÃO, 
ATACADISTA NÃO 
POUPA INVESTIMENTOS 
EM PESSOAL

OS ÚLTIMOS INVESTIMENTOS DA EMPRESA TAMBÉM ABRANGEM AS ÁREAS DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA

SENAGA 
CEAGESP - PAVILHÃO APD - BOX 185/186 
MÓDULOS  336/337
FONES: (11) 3647-5676 / (11) 3836-5676
WWW.SENAGA.COM.BR

As condições climáti-
cas registradas nos últimos 
dias, com mais horas de 
sol, têm contribuído para 
o crescimento e manuten-
ção do estado fitossanitá-
rio da cultura do morango 
na Serra do Rio Grande do 
Sul, embora as temperatu-
ras noturnas ainda estejam 
baixas para esta época do 
ano.

De acordo com o In-
formativo Conjuntural 
divulgado pela Emater/
RS-Ascar, os produtores 
estão muito satisfeitos 
com o padrão das plantas, 
principalmente quanto às 
floradas abundantes e à 
colheita, considerada boa 
em relação à quantidade e 
qualidade. 

Os frutos apresentam 
bom calibre e intensa co-
loração. Até o momento, 
destacam os técnicos da 
Emater/RS-Ascar, não há 
nenhuma ocorrência de 
fitopatias ou pragas, assim 
como os agricultores não 
encontram problemas para 
a comercialização dos mo-
rangos. A partir de agora, 
o preço pago ao produtor 
- atualmente cotado, em 
média, a R$ 6,00/kg para 
grandes volumes e a gra-
nel, ou variando entre R$ 
8,00 e R$12,00/kg dire-
tamente no varejo, com a 
fruta já limpa, classificada 
e embalada - tende a esta-
bilizar ou sofrer uma pe-
quena queda, em especial 
para aqueles com maior 
volume de produção. Esse 
panorama deverá persistir 
por algum tempo, já que 
se aproximam as festivida-
des de final de ano, quan-
do a demanda é maior.

CLIMA 
FAVORECE
SAFRA DE 
MORANGO
 NO RS

Produtores 
estão satisfeitos 
com o padrão 
das plantas

MATEUS DE OLIVEIRA
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CEMIL INVESTE EM MARKETING 
DIGITAL E PRODUTOS IMPORTADOS
DANIELLE FORTE

Mais de uma década se passou desde 
que a atacadista Cemil iniciou suas 

atividades na Ceasa Campinas. Porém, a 
relação da família Fernandes da Silva com 
a cadeia hortifrutícola é ainda mais longa, 
com origem nos anos 70. A empresa comer-
cializa principalmente cebola, batata e alho 
e, nos últimos cinco anos, tem se especializa-
do no comércio de produtos de outros paí-
ses, importando diretamente da Argentina, 
Chile, China e Espanha.

A atacadista também intensificou a co-
mercialização de produtos importados por 
falta de nacionais no mercado. “Neste ano 
houve menor investimento dos produtores 
rurais em novas áreas de plantio, em tratos 
culturais e em novas tecnologias, o que se 
traduziu em uma menor oferta de produ-
tos”, conta Thiago Fernandes da Silva, sócio 
proprietário da distribuidora.

Para o empresário, 2015 foi um ano atípi-
co por conta da crise política e financeira ins-
taurada no País. “O forte aumento da cotação 
do dólar americano e do euro fez com que 
os importados tivessem uma grande elevação 
de custo, trazendo aumento de preços para o 
consumidor final”, esclarece, complementan-

do que outros fatores também atingiriam o 
setor agrícola, como o aumento nos custos de 
transportes dos produtores para os atacadis-
tas. “Porém, como o mercado de alimentos é 
essencial para todos, somos mais resistentes às 
crises financeiras e recessões”, acredita.

A Cemil atende redes supermercadistas, 
varejões, restaurantes e cozinhas industriais. 
Para se destacar no 4º maior entreposto 
do Brasil, a companhia mantém o foco na 
qualidade dos produtos ofertados. “Procu-
ramos sempre trazer aos nossos clientes o 
que há de melhor em produtos hortifruti-
grangeiros. Buscamos também atendê-los 
com pontualidade, cordialidade e produtos 
novos. Além disso, investimos bastante em 
nossa logística de distribuição, para que 
nosso cliente receba o mais rápido e fresco 
possível”, enumera Thiago.

Visando alavancar as vendas, a distri-
buidora investiu em marketing digital, 
implementando um website e divulgando 
os serviços em meios de comunicação es-
pecializados. A Cemil também comercializa 
produtos industrializados da linha de Food 
Service, como enlatados, conservas, gordu-
ra vegetal e especiarias.

ATACADISTA DE CAMPINAS TAMBÉM COMERCIALIZA 
INDUSTRIALIZADOS DA LINHA DE FOOD SERVICE

Mais de quatro décadas atuando no 
segmento de flores e acessórios em 

diversas Ceasas do estado de São Paulo, 
Antonio Carlos Rodrigues, proprietário da 
Rizzo Embalagens, resolveu que era hora 
de fazer algo para colaborar com a expan-
são do setor. Segundo ele, apesar do cres-
cimento do setor de flores e plantas orna-
mentais, é preciso melhorar as condições 
logísticas e a comercialização deste tipo de 
produto.

Após diálogos com outros integrantes 
do segmento, o grupo decidiu que era o 
momento de tentar algo inovador e que 
agregasse todas as melhorias que eles bus-
cavam há anos, mas que nunca obtiveram 
êxito.  Foi assim que, a partir de reuniões 
com advogados e consultores jurídicos, 
nasceu o modelo de negócios Ceaflor S/A, 
sociedade de capital fechado formada por 
ações que investidores podem adquirir. O 
novo mercado quer revolucionar o setor, 
com práticas de comercialização modernas 
e logística adequada.

“A figura do investidor é de extrema 
importância. Ao aplicar seus recursos, ele 
ajuda a viabilizar a construção do em-
preendimento e, com isso, diminuir o cus-
to final do ponto comercial (box) para o 
locatário”, explica o empresário.

Quando o Ceaflor começar a funcio-
nar, o que está previsto para o primeiro se-
mestre de 2017, os locatários pagarão um 
aluguel mensal e o remanescente será divi-
dido aos acionistas proporcionalmente ao 
número de ações adquiridas. A expectativa 
de retorno mensal é de aproximadamente 
2% ao mês.

De acordo com Antonio Carlos, o 
novo modelo de negócio oferece diversas 
vantagens para o comerciante de flores, 
plantas ornamentais e acessórios, entre 
elas estão: custos operacionais inferiores 
se comparados a outros mercados, faci-
lidade na aquisição de box, condições de 
trabalho favoráveis (pavilhão de comer-
cialização e estacionamento cobertos), 
modernidade, rapidez e tranquilidade nas 
operações. Além disso, como o comer-
ciante é dono do seu ponto comercial, 
ele não fica atrelado a Lei de Ocupação 
do Solo Público, como acontece em algu-
mas centrais de abastecimento controladas 
pelo governo.

Os clientes do Ceaflor também se be-
neficiarão. Eles terão contato direto com 
produtores e um mix gigantesco de pro-
dutos, sem intermediários na negociação. 
Os visitantes também poderão contar com 
infraestrutura adequada, como wi-fi, sala 
de TV, banheiros com chuveiros, além de 
restaurantes e agências bancárias. 

Rodrigues frisa que o empenho dos 
envolvidos na construção do novo mer-
cado está possibilitando um novo dire-
cionamento na cadeia de flores e plantas 
ornamentais no Brasil. “Quanto maior for 
o engajamento de todos, mais rápido tere-
mos um mercado para chamar de nosso”, 
finaliza.

Para maiores informações, contate o 
Ceaflor: (11) 3642-1955 / contato@
ceaflor.com.br

CEAFLOR QUER 
REVOLUCIONAR SETOR 
DE FLORES

NOVO MERCADO DE PLANTAS ORNAMENTAIS ESTÁ 
SENDO CONSTRUÍDO NA REGIÃO DE HOLAMBRA

“Há 47 anos ajudando 
você a administrar 
sua empresa.” 

R. Aroaba, 395 - Vl. Leopoldina - Tel.: (11) 3646-8511
www.liberty.cnt.br

“A Liberty Contabilidade 
deseja a todos os seus clientes 

e amigos Boas Festas e um 
Próspero 2016 !” 
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ANTONIO HÉLIO JUNQUEIRA*
MARCIA DA SILVA PEETZ**

 *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.

As poinséttias (Poinsettia 
pulcherrima), popular-
mente conhecidas como 

bicos-de-papagaio, vêm, há pou-
co mais de uma década, ganhan-
do grande destaque no comércio 
sazonal natalino brasileiro. Além 
da sua versão tradicional – com 
as cores vermelha e verde inten-
sas típicas do Natal – também 
são ofertadas nas colorações rosa, 
branca, amarela e creme, além 
de outras mescladas, conhecidas 
como variedades “glitter”.

Arbusto semi-lenhoso, da fa-
mília das Euphorbiáceas, originá-
rio do México, a planta faz parte 
dos jardins das fazendas brasilei-
ras desde o século XIX. Só que, 
agora, essas plantas se apresentam 
melhoradas geneticamente e cul-
turalmente miniaturizadas para o 
cultivo e comercialização em va-
sos, já em plena floração. 

As poinséttias se transforma-
ram globalmente no símbolo do 
Natal. No mercado internacional, 
são comercializadas anualmente 
cerca de 500 milhões de vasos da 
flor, que somam movimentação 
financeira da ordem de US$ 3,5 
milhões. O principal centro pro-
dutor e consumidor está localiza-
do nos Estados Unidos, que res-
ponde pela popularização da flor 
e pelo marketing que a transfor-
mou no símbolo, por excelência, 
da ornamentação floral do Natal. 
Vale lembrar que a própria de-
nominação poinséttia deriva do 
nome de Joel Roberts Poinsett, 
que foi o primeiro embaixador 
dos Estados Unidos no México e 
que foi o responsável pela intro-
dução da flor nos EUA.

Porém, na Europa o consumo 
também já é elevado, somando 
entre 115 e 120 milhões de vasos 
a cada ano.

No Brasil, os principais cen-
tros produtores de poinséttias são 
os polos florícolas paulistas de 
Holambra, Paranapanema, Alto 
Tietê (Mogi das Cruzes, Suzano, 
Arujá) e Ribeirão Pires, na Região 
Metropolitana da Capital, entre 
outros. Na Cooperativa Veiling 
Holambra - principal centro de 
comercialização atacadista da flo-
ricultura brasileira - só na época 
do Natal são vendidas cerca de 
700 mil unidades dessas plantas. 

O hábito de comprar poinsé-
tias para a ornamentação natalina 
no Brasil é relativamente recente e 
influenciado pelos padrões norte-
-americano e europeu. No nosso 
país, o crescimento do seu consu-
mo doméstico está associado tam-
bém aos seus preços mais acessí-
veis em comparação com outras 
opções de flores envasadas para 
o período e, ainda, à cultura do 
transplantio das poinsétias utili-
zadas na decoração posteriormen-
te para os jardins residenciais ou 
condominiais, onde não apenas 
sobrevivem, mas podem tornar-
se arbustos interessantes do ponto 
de vista ornamental.

O consumo ornamental ins-
titucional, por sua vez, responde 
por parcelas consideráveis do es-
coamento da produção de poin-
séttias no Brasil. São principal-
mente os shopping centers e as 
empresas que passaram a adquirir 
grandes quantidades da flor no 
período natalino. Conjuntural-
mente, esse fenômeno acabou 

MERCADO DE POINSÉTTIAS NO BRASIL

prejudicando o setor em 2014 
quando, em função da crise hídri-
ca, os shopping centers preferiram 
substituir a flor por outras espé-
cies mais resistentes – como as su-
culentas kalanchoes e calandivas 
–, ou mesmo por ornamentos ar-
tificiais, o que provocou uma que-
da de cerca de 20% nos preços 
médios do produto no mercado. 

Em 2015, o setor produtivo 
de poinséttias vem também en-
frentando relevantes problemas. 
Em primeiro lugar, as condições 
climáticas não foram favoráveis, 
com a intensificação das chuvas 
no período vegetativo da planta 
e consequente aumento do nú-
mero de dias nublados, que re-
duzem a oferta da luminosidade 
exigida pela espécie mexicana, 
provocando o seu crescimento 
em níveis acima do desejado. Por 
outro lado, o agravamento das 
condições econômicas decorren-
tes da deterioração dos índices de 
emprego e renda, além da manu-
tenção dos juros em patamares 

elevados e do recrudescimento 
inflacionário. Tudo isso, já sinali-
za, desde novembro passado, um 
cenário de pressões baixistas sobre 
os preços, que vem obrigando os 
produtores a trabalharem com re-
dução média de preços da ordem 
de 20% sobre o ano anterior, ape-
sar da elevação dos insumos e dos 
custos de produção.

Confiantes na superação de 
todos os problemas comuns, dese-
jamos a todos um excelente Natal 
e um Ano Novo repleto de saúde, 
paz, alegrias e muitas realizações! 

As poinséttias se transformaram 
globalmente no símbolo do Natal. 
No mercado internacional, são 
comercializadas anualmente cerca de 
500 milhões de vasos da flor, o que 
corresponde a de US$ 3,5 milhões.

zoom 
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CEAGESP TEM NOVO PRESIDENTE

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA 
Pedro Tomás do Canto Benedetti 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
Cláudio Tucci Júnior 

DEPARTAMENTO DE ENTREPOSTO 
DA CAPITAL 
Elmer Marques

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Rodrigo de Carvalho 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
DE INFORMAÇÃO 
João Paulo Bernardino Tavares 

COORDENADORIA DE 
SUSTENTABILIDADE 
Silvio Hidemi Iamamura 

OUVIDORIA 
Cíntia Fabiano da Silva Cavalieri 

SECRETARIA EXECUTIVA 
Diego de Melo Conti

COORDENADORIA DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA
Christian Nielsen Faria Lombardi 

O Banco CEAGESP 
de Alimentos (BCA) re-
cebeu em novembro um 
total de 114 toneladas de 
produtos doados por 55 
permissionários do Entre-
posto Terminal São Paulo 
(ETSP) e de companhias 
que operam na região. 

Desse total, 102 tone-
ladas foram entregues a 69 
entidades assistenciais que 
atendem cerca de 83 mil 
pessoas. Parte das doações 
(cerca de 1,1 tonelada) foi 
levada ao BCA por cinco 
carregadores voluntários.

BCA DOA 102 
TONELADAS

CONFIRA QUEM ASSUMIU JUNTO 
COM CARLOS NABIL GHOBRIL:

O pesquisador científico e ad-
ministrador público Carlos 

Nabil Ghobril é o novo presiden-
te da Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP). Desde o último dia 
27/11, ele substitui Mario Maurici 
de Lima Morais.

Carlos Nabil é bacharel em Ad-
ministração Pública pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e doutor em 
Ciências pela Universidade de São 
Paulo (USP). 

Trabalha desde 1994 no Insti-
tuto de Economia Agrícola (IEA), 
onde realiza pesquisas principal-
mente em temas relacionados à 
produção e estatísticas agrícolas.

Exerceu os cargos de chefe de 
gabinete do vice-governador de 
São Paulo (2011-2013). Além 
disso, foi secretário-adjunto das 
pastas de Emprego e Relações do 
Trabalho (2010), de Assistência e 
Desenvolvimento Social (2008-
2009) e de Agricultura e Abasteci-
mento (2006). 

Entre 2007 e 2008, assessorou 
a presidência da Companhia de 
Processamento de Dados do Esta-
do de São Paulo (PRODESP).

“À frente da CEAGESP, meu 
objetivo é fazer uma gestão efi-
ciente, democrática e transparen-
te. Vamos implementar algumas 
inovações administrativas e pro-
gramáticas, racionalizar gastos e 
custos, avançar nos investimentos 

MUDANÇAS INCLUEM CHEGADA DE GESTORES PARA DIRETORIA E GERÊNCIA DE DEPARTAMENTOS

“VAMOS FAZER UMA GESTÃO EFICIENTE, 
DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE”, DIZ 
CARLOS NABIL GHOBRIL

No dia 12 de dezembro, a 
equipe do Banco CEAGESP 
de Alimentos (BCA) ofereceu 
um café da manhã na sede do 
Sindicato dos Carregadores. 

Na sequência, houve mis-
sa em homenagem à Santa 
Luzia, protetora dos olhos e 
padroeira dos carregadores.

A cerimônia teve presença  

do presidente da CEAGESP, 
Carlos Nabil Ghobril, acom-
panhado do gerente do En-
treposto Terminal São Paulo 
(ETSP), Elmer Marques.

Aumentos expressivos 
de preços nos setores de 
verduras e em produtos 
com grande representativi-
dade, como cebola, batata 
e tomate, impulsionaram 
elevação do indicador. 

A qualidade e o volu-
me ofertado das hortaliças 
foram prejudicados pelas 
altas temperaturas e, prin-
cipalmente, pelo excesso 
de chuvas nas regiões pro-
dutoras do Sudeste. 

Além disso, o dólar 
mais elevado provocou re-
tração no volume ofertado 
das frutas. Em novembro, 
esse setor subiu 7,13%. As 
principais altas foram do 
abacate (47,6%), atemoia 
(39,4%), caju (33,7%), 
abacaxi havaí (26,9%) e 
banana nanica (17,1%). 
As principais quedas foram 
do figo (-39,7%) e da goia-
ba (-6,1%).   

O segmento de legu-
mes registrou aumento de 
6,86%. As principais altas 
foram do cará (70,2%), 
inhame (47,1%), toma-
te (40,7%), beterraba 
(28,7%) e pimentão ver-
de (21,3%). Confira a 
variação do Índice de Pre-
ços CEAGESP no portal 
www.ceagesp.gov.br.

ÍNDICE CHEGA
A 8,22%

INACIO SHIBATA

ARQUIVO PESSOAL estruturantes e na implantação e 
desenvolvimento de novas tecno-
logias para otimizar a operação e a 
logística”, afirma.
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Com a chegada do último 
mês do ano, época em que não só 
os pernambucanos, mas consu-
midores de várias partes do País 
fazem suas compras para o perío-
do natalino, o Centro de Abaste-
cimento de Logística de Pernam-
buco (Ceasa-PE) está reforçando 
seu setor de segurança para todo 
o mês de Dezembro. O entrepos-
to passará a contar com mais 30 
profissionais da área que irão se 
juntar aos 148 já existentes no 
Centro.  Com a chegada dos no-
vos seguranças, o Ceasa passará a 
ter 37 homens por plantão.

De acordo com o presidente 
do Ceasa-PE, Gustavo Melo, o 
reforço na segurança se faz neces-
sário em todos os períodos come-
morativos. “O fluxo de pessoas 
que circula aqui dentro aumenta 
em até 30% por dia nos meses 
em que se comemora o São João 
e o Natal, por exemplo. O refor-
ço se faz necessário para dar con-
tinuidade ao efetivo sentimento 
de segurança tanto para quem 
compra como para quem vende 
seus produtos”, disse.

Em 2015 o departamento 
de segurança do Ceasa adqui-
riu duas novas viaturas, além de 
oito motos que circulam durante 
todo o dia dentro dos seus  580 
mil metros quadrados de área to-
tal. O local também conta com 
o patrulhamento de duas viaturas 
da Polícia Militar e três motos do 
Corpo de Bombeiros, além do 
apoio da Polícia Civíl.  Em abril 
deste ano, os seguranças que já 
prestavam serviço ao entreposto 

participaram do Curso de Trei-
namento para Agente de Segu-
rança.

Área da CeasaMinas-Gover-
nador Valadares é regularizada

O presidente da CeasaMinas, 
Gustavo Fonseca, assinou no dia 
04 a escritura pública de doação 
que regulariza a posse do terreno 
do entreposto de Governador 
Valadares, no Vale do Rio Doce. 
A área de aproximadamente 70 
mil metros quadrados havia sido 
doada pela Prefeitura Municipal 
na década de 80, por meio da Lei 
2929/86, mas o processo necessi-
tava de regularização. 

Com a assinatura, a Ceasa-
Minas passa a ter a posse legal 
do terreno. De acordo com o 
presidente Gustavo Fonseca, a 
regularização era condição essen-
cial para garantir mais segurança 
jurídica aos atuais lojistas conces-
sionários, produtores rurais e de-
mais usuários do entreposto.

 A posse do terreno também 
abre caminho para novos inves-
timentos e expansão da unidade. 
Cerca de 11 mil metros quadra-
dos sem uso poderão ser licitados 
para construção de novos galpões 
e outros espaços de comercializa-
ção, potencializando os negócios 
no mercado atacadista. 

Segundo o gerente da Cea-
saMinas-Governador Valadares, 
Reinaldo Machado, várias em-
presas já procuraram a unidade 
em busca de informações para 
ofertar produtos no entreposto. 
De acordo com ele, ainda não há 
previsão para as novas licitações.

Vinte e cinco alunos do 
Curso de Formação de Flo-
ristas da Ceasa Campinas, 
se formaram no início deste 
mês. A cerimônia aconteceu 
na plataforma do Mercado 
de Flores. O evento reuniu 
profissionais da área, cola-
boradores e parceiros.

Com 96 horas o curso 
teve início em agosto, di-
vidido em quatro módulos 
com conteúdo completo so-
bre o setor. Ministrado pe-
las professoras de arte floral 
Léo Mendes e Tânia Santos, 

ambas com ampla formação 
no Brasil e exterior, esta é 
a décima quinta turma de 
formandos em Campinas.

O projeto da escola sur-
giu em 2.000 e o objetivo é 
oferecer mais oportunidade 
de trabalho e mão de obra 
técnica para um mercado 
em expansão. As flores e de-
mais acessórios que são uti-
lizadas pelos alunos durante 
as aulas práticas são cortesia 
da cooperativa Cooperflo-
ra, Anahi, Xingo, Bioplugs, 
Veiling Holambra e Sakata.

CEASA/PE REFORÇA SETOR DE 
SEGURANÇA PARA O PERÍODO 
NATALINO

CURSO DE FLORISTA DA CEASA 
CAMPINAS FORMA 15ª TURMA

 
COM 96 HORAS DE DURAÇÃO, O CURSO TEVE INÍCIO EM 
AGOSTO E FOI DIVIDIDO EM QUATRO MÓDULOS

A Ceasa de Curitiba recebeu no 
final de novembro um grupo 

de 15 estudantes do Colégio Agrí-
cola da Província de Hyogo-Ken, 
Japão. Antes de viajarem para 
Curitiba, os estudantes permane-
ceram por duas semanas residindo 
em casas de agricultores na cidade 
de Maringá, no norte do estado 
do Paraná.

Segundo Paulo Ikeda, técnico 
e orientador de mercado da Cea-
sa Curitiba, essa permanência faz 
parte do intercâmbio promovido 
pela província. “Além de conhe-
cerem os hábitos e costumes dos 
agricultores brasileiros, o objeti-
vo da vinda ao mercado foi para 
conhecer melhor o sistema de 
comercialização realizado na Ce-
asa. Muito destes estudantes são 
filhos de agricultores que traba-
lham também com fruticultura 
e produção de hortigranjeiros no 
Japão”, explicou Paulo.

Esse foi o 37° Grupo de Envio 
de Jovens Líderes da Agricultura 
Regional ao Exterior de Hyogo 
Kamigori Colégio Estadual de 
Hyogo, coordenados por Kazu-
nori Matsumoto e Jyun Kamino. 

Hyogo fica localizada na re-
gião de Kinki na ilha principal de 
Honshu, é uma das poucas pro-
víncias que é banhada por dois 
mares diferentes, o Mar do Japão 
ao norte e o Mar de Seto ao sul. A 
província possuí muitas indústrias 
metalúrgicas e tem uma grande 
importância na área de comércio 
de importação e exportação atra-
vés do porto de Kobe, um dos 
mais antigos e principais portos 
do Japão.

ESTUDANTES DE 
ESCOLA AGRÍCOLA 
DO JAPÃO VISITAM A 
CEASA DE CURITIBA
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gastronomia

Chef Diogo F de Araújo
diogo@flaneurgastronomia.com.br

Lombo suíno recheado 
com espinafre e provolone

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

RECEITA

INGREDIENTES

• 1 quilo de lombo suíno 
aberto em manta
• 1/2 maço de espinafre, 
somente as folhas
• 150 gramas de queijo 
provolone em fatias
• 100 gramas de bacon em 
fatias
• 10 gramas de Sal
• Pimenta-do-reino
• Barbante para amarrar o 
lombo

PREPARO
•  Com o lombo aberto 
sobre uma tábua (gordura 
para fora), coloque o bacon 
fatiado, o espinafre e em 
seguida o provolone.

Nesta receita utilizaremos 
o lombo de porco, ali-

mento tradicional nas ceias 
natalinas. Para deixa-lo ainda 
mais saboroso e suculento re-
chearemos a peça com espina-
fre e provolone. O bacon en-

tra em cena para que a carne 
não fique ressecada, situação 
comum em assados. A técnica 
a seguir pode parecer difícil a 
princípio, mas seu açougueiro 
pode preparar e vende-la já 
corte certo para a receita.

•  Em seguida enrole com 
cuidado,  mas sem deixar 
frouxo. Amarre com firmeza 
sem apertar excessivamente.
•  No forno pré aquecido 
a 180°C colocar o lombo 
em uma assadeira coberta 
por papel alumínio por 30 
minutos, retirar o papel 
alumínio e deixar por mais 
10 minutos
•  Retire do forno e antes 
de fatiar deixar o lombo 
descansar por 5 minutos
• Sirva com seu 
acompanhamento preferido

Flâneur Gastronomia
www.flaneurgastronomia.com.br

Torta assada com ora-pro-
-nóbis, arroz carreteiro com 

vinagreira e creme de jacatupé 
são apenas alguns dos pratos 
que fazem parte da programa-
ção do Curso de Hortaliças Não 
Convencionais, iniciado hoje, 
no entreposto de Contagem. O 
curso reúne produtores rurais, 
representantes de entidades filan-
trópicas e técnicos da CeasaMi-
nas, que serão capacitados como 
multiplicadores da produção e 
consumo destes produtos tradi-
cionais, mas pouco conhecidos 
pela população. 

O curso foi realizado na sede 
do Prodal Banco de Alimentos 
no entreposto pela Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater/MG), em parceria 
com a CeasaMinas, por meio da 
Seção de Agroqualidade (Seagro). 

A programação do curso visa 
capacitar os participantes em 
preparações culinárias nutritivas, 
saudáveis e diversificadas, com 
o uso de hortaliças não conven-
cionais. A ideia é tornar os par-

A Ceasa/RS inaugurou 
no dia 10 de dezembro um 
espaço dedicado a comerciali-
zação de produtos orgânicos. 
A venda - somente de proces-
sados e industrializados-, será 
feita por atacado e varejo, 
sendo aberta ao público dia-
riamente, inclusive aos sába-
dos pela manhã. 

São 14 empresas colocan-
do na maior vitrine de horti-
frutigranjeiros do Rio Grande 
do Sul produtos resultantes do 
trabalho de 500 agricultores de 
todo Estado.

A chegada dos orgânicos 
deve incrementar ainda mais 
o comércio no pavilhão das 
flores onde foram instalados 
os stands.

“Como as vendas para o 
público de varejo devem ser 
concentradas nos sábados, 
a expectativa é que contri-
bua também para aumentar 
o movimento das lojas e dos 
mercados”, projeta o diretor 
Técnico Operacional, Ailton 
Machado.

Rosângela Cabral, pro-
prietária de uma das empre-
sas, comemora o espaço e 
projeta “vida longa” ao setor 
de orgânicos. “A iniciativa da 
Ceasa/RS vai ao encontro de 
uma demanda cada vez mais 
crescente na sociedade”, diz 
ela, que vende pães, cucas e 
bolinhos com ingredientes 
totalmente orgânicos.

Plano Estadual de Agroe-
cologia e Produção orgânica 

A criação do espaço de or-
gânicos na Ceasa/RS faz parte 
das ações previstas pelo Plano 
Estadual de Agroecologia e 
Produção orgânica (Pleapo), 
uma estratégia estadual de dar 
visibilidade ao segmento. 

O Pleapo começou a ser 
elaborado em 2015 por 42 
entidades, entre elas a Ceasa/
RS, que integram seu comitê 
gestor, e será lançado em 3 
março de 2016.

CURSO NA CEASAMINAS 
RESGATA HORTALIÇAS NÃO 
CONVENCIONAIS

ORGÂNICOS 
À VENDA NA 
CEASA/RS

14
 empresas vão 

comercializam orgânicos de 
500 produtores

ticipantes multiplicadores no 
incentivo à produção, consumo e 
promoção da segurança alimen-
tar e nutricional.

Durante o curso, os alunos 
são orientados sobre preparo de 
receitas, importância das hor-
taliças não convencionais e o 
funcionamento dos bancos co-
munitários de multiplicação de 
sementes, caracterização e cul-
tivo, além de experiências bem 
sucedidas com estes produtos em 
Contagem. 

De acordo com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), consideram-
-se não convencionais as horta-
liças presentes em determinadas 
regiões exercendo influência na 
alimentação de populações tradi-
cionais, como a dos agricultores 
familiares. Normalmente, esses 
produtos não estão organizados 
enquanto cadeia produtiva pro-
priamente dita, não despertando 
o interesse por parte de empre-
sas de sementes, fertilizantes ou 
agroquímicos.
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Aos nossos amigos e clientes

Queremos agradecer por sua parceria 
durante o ano de 2015.

E lhe desejar um ano novo repleto de 
alegrias e prosperidades

Boas Festas!!!
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