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PRODUÇÃO DE AMEIXA VEM PARA
CELEBRAR NAS MESAS DO CONSUMIDOR
E NO CAMPO NESTE NATAL

www.jornalentreposto.com.br
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jornal entreposto, O MAIOR JORNAL DO HORTINEGÓCIO.

2017 SERÁ UM ANO DE GRANDES OPORTUNIDADES PARA O NOSSO MERCADO.
FIQUE POR DENTRO DE TUDO COM O JORNAL ENTREPOSTO.
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CÁ ENTRE NÓS

MAIS UM CICLO QUE SE RENOVA COM FORMATURA DA NOSSA TURMA
MANELÃO
Apesar do escândalo que foi mostrado
para toda a nação, corrupção de montão
e os envolvidos com medo de irem para
a prisão. Luto do país pela dor da família
e amigos dos jogadores de futebol da cidade de Chapecó, as nossas sinceras condolências. Dezembro chegou, é hora de
prepararmos o natal e a firme esperança
do menino Jesus de renascer no nosso coração. No dia 02 de dezembro, à tarde,
a garotada da nossa creche que completaram quatro anos no auditório Nelson
Loda, com a presença dos educadores da

Nossa Turma e os pais estiveram na festa
de encerramento e receberam o certificado de participação efetiva da Nossa Turma, e se despediram, pois, no próximo
ano já estão com as vagas asseguradas na
EMEI Dona Leopoldina, que também é
período integral.
À noite, eu fui convidado pela APESP
para o jantar comemorativo dos 18 anos
de atividade promovendo a união dos
comerciantes da CEAGESP. Lugar maravilhoso, a churrascaria Vento Haragano,
na av. Rebouças. A diretoria me concedeu

a oportunidade de fazer o sorteio de um
dos prêmios e quem foi contemplado foi
um dos colaboradores da batata Campo
Vitória. Tive a oportunidade de falar que
a Nossa Turma também tem a maioridade de 18 anos e a família de um dos fundadores da Nossa Turma estava presente.
Os nomes dos saudosos Nelson Fortes e
Herman Letcher foram super aplaudidos,
pois, eles tinham um grande ideal social.
Os canteiros da escolinha que foram
plantados com milho várias hortaliças e
sojas germinaram bem e a garotada está
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/JornalEntreposto

acompanhando o crescimento. Queremos agradecer aos amigos permissionários que viram ao anúncio do Jornal Entreposto, os funcionários da CEAGESP,
através da coordenadoria da sustentabilidade encarregaram à senhorita Ivana
Lemos que ajudou na arrecadação do kit
de Natal e assim todas as crianças foram
adotadas por este gesto de amor e de carinho.
A Nossa Turma deseja a todos da família CEAGESP: um Natal abençoado e
um 2017 coroado de vitórias!

/tventreposto

@jentreposto

/jornal_entreposto
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EPAGRI LANÇA
AMEIXA RESISTENTE À
ESCALDADURA
A Epagri lançou no dia 24 de novembro, durante as comemorações dos 80
anos de fundação da Estação Experimental de Videira, o cultivar de ameixa SCS
438 Zafira. A fruta é resistente à doença
escaldadura das folhas, que pode dizimar
pomares inteiros.
A nova planta é fruto do cruzamento
de outras variedades de ameixas já cultivadas em Santa Catarina. “A Zafira produz
frutos com alta qualidade, atendendo as
exigências do mercado. A colheita ocorre
durante as festas de final de ano, quando
existe maior demanda”, explica o pesquisador Marco Antonio Dalbó, responsável
pelo desenvolvimento da tecnologia.
Os frutos da Zafira são de tamanho
grande e coloração roxa. São muito semelhantes aos da Fortune, um cultivar
recomendado pela Epagri e já utilizado
em Santa Catarina. É difícil distinguir
uma da outra, mas existem diferenças

no processo de maturação, sendo que,
no caso da Zafira, ela amadurece mais
rápido após a colheita. “Dessa forma, o
consumidor corre menos risco de comprar frutas verdes, porém com aparência
de maduras, como ocorre com a Fortune.
Por outro lado, o tempo para a comercialização é menor, porém semelhante ao
que ocorre com outras cultivares”, explica
Dalbó.
A floração ocorre entre 15 de agosto
e 15 de novembro, dependendo do ano,
e amadurece em meados de dezembro. A
floração ocorre num período intermediário entre as cultivares Fortune e Letícia,
que são os mais plantados atualmente
e pode ser antecipada com aplicação de
produtos para quebra de dormência.
Nesse caso, aumenta-se o risco de danos
por geadas tardias, mas adianta-se o período de colheita, o que normalmente é
desejável para o produtor.

CHILE é O PRINCIPAL
FORNECEDOR DE FRUTAS
SECAS PARA O BRASIL
O Chile continua consolidando sua
aposta para tornar-se um grande fornecedor
de alimentos para o Brasil. Segundo dados
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDCI), além de
sua condição de principal provedor de produtos do mar e vinho ao mercado brasileiro
(42,51% e 37,19% de participação, respectivamente), o Chile representa 24% do total de
frutas secas importadas no Brasil. De acordo
com o Banco Central do Chile, considerando apenas o envio de amêndoas chilenas, o
crescimento registrado foi de 157%, o que
posiciona o Brasil como principal destino
desta variedade.
Nos últimos dez anos, as exportações de
frutas secas e desidratadas chilenas triplicaram, com envios totais que partiram de US$
287 milhões, em 2005, chegando a US$ 871
milhões, em 2014. Neste mesmo ano, as exportações de maçãs e ameixas desidratadas
posicionaram o Chile como principal expor-

tador mundial destas variedades, enquanto seus envios internacionais de nozes sem
casca e avelãs, garantiram ao país o segundo
lugar na categoria. Em movimento crescente e contínuo, este setor chileno se mantém
posicionado, atualmente, entre os principais
produtos de exportação do Chile, com rendimento de US$ 887 milhões em 2015.
“Valorizamos nossa forte presença no
setor de alimentos no Brasil e seguiremos
identificando novas oportunidades que nos
possibilitem seguir expandindo a presença
das empresas chilenas e potencializando
nossa participação no mercado brasileiro.
A conquista destes objetivos se dá também
pela ampla variedade de produtos presentes no dia a dia na mesa dos brasileiros,
como é o caso das frutas secas”, comenta
Oscar Paez, do ProChile Brasil, instituição
do Ministério de Relações Exteriores do
Chile responsável pela promoção de exportações do país.
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novo entreposto - NESP

O INíCIO DE UMA NOVA
ERA EM DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS
O

ano de 2016 será lembrado no mercado de
abastecimento como
o marco inicial de
uma nova fase para a distribuição de alimentos no Estado de
São Paulo. Uma porta de entrada
inovadora para os produtos, em
local estrategicamente escolhido,
com projeto de escoamento fácil
por rodovias e ferrovias, a serem
implementadas, começa a sair do
papel.
O Novo Entreposto de São
Paulo (NESP) chega para atender uma demanda de melhoria
das condições de trabalho atuais
do CEAGESP, que já não comporta mais o volume de negócios
atual com o conforto e segurança
que os permissionários merecem.
O terreno adquirido para a
obra possui aproximadamente
1.606.285,00 m² e está localizado na região de Perus, próximo
à Rodovia dos Bandeirantes e ao
futuro trecho Ferroanel. Estudos
internos apontam que a implantação do Novo Entreposto irá
reduzir em 25% o tempo gasto
pelos usuários no trânsito, em
relação ao tempo gasto atualmente.
Além do acesso rodoviário,
haverá também a opção de acesso através da Linha 7 Rubi da
CPTM, com a previsão de uma
nova estação dentro do NESP.
Ao longo do segundo semestre de 2016 a ideia foi disseminada e conquistou a adesão de mais
de 200 permissionários - cerca

de 25% em relação às áreas de
ocupação atual. Até o final de janeiro de 2017 os permissionários
do CEAGESP tem exclusividade
para se associarem ao projeto.
No mês de setembro um
grupo de sócios do NESP fez
uma viagem à Europa para visitar mercados de vários países
e trazer ideias para o projeto.
Infraestrutura em geral – desde
tamanho dos boxes até os tipos
de depósitos, logística, localização, movimentação diária de
produtos, descartes, reciclagem,
comércio interno, entre outros
– foram questões observadas em
cada empreendimento.
Foram escolhidas praças com
características semelhantes às do
NESP, onde se instalaram mercados tidos como os mais modernos do mundo.
Na Espanha foi visitado o
Mercabarna, em Barcelona, que
se destaca pela localização e facilidades de acesso. Na Itália, os
mercados CAAB, de Bolonha
e CAR, de Roma, foram bons
exemplos de uma organização
logística. Na França foi conhecido o Rungis, em Paris, que possui soluções sustentáveis de geração de energia, além de projetos
sustentáveis.
No último dia da visita à Europa, a equipe do NESP conheceu o grandioso Saint Charles
International – plataforma pioneira de comercialização, localizada em Perpignan, na França.
O empreendimento é a primeira

parada das mercadorias antes da
distribuição para os mercados
europeus.
Em outubro este grupo se
reuniu com outros permissionários e formou-se um comitê de projeto, com objetivo de
compartilhar as informações e
recolher sugestões. O trabalho
de captação de sugestões se encerrou na primeira quinzena de
dezembro e será a base para o
desenvolvimento do projeto.
Além disso, para aumentar
ainda mais a adesão ao NESP,
cientes das dificuldades do momento econômico atual, foram
iniciadas negociações com o Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) para criação de linhas de financiamento,
que também são alvo de solicitação junto ao BNDES.
Em dezembro o NESP participou de uma reunião com o Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Blairo Maggi,
em que foi apresentado o projeto também ao prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad, presente no encontro. Na ocasião,
Maggi indicou que irá constituir
uma equipe técnica para acompanhamento dedicado de todos
os aspectos da transição das atividades do CEAGESP.
O ano de 2017 terá a consolidação o projeto do NESP, um
projeto moderno, sustentável e
organizado, que trará mais segurança e conforto para todos
usuários.

encontro

NESP se reúne com Ministro Blairo Maggi e prefeito de São Paulo, Fern
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FOTO ILUSTRATIVA

FIQUE DE OLHO

PRÓXIMOS PASSOS

Dezembro/2016
Assinatura do Decreto Lei que regulamenta
os parâmetros de uso e ocupação do solo no
terreno do NESP.

Janeiro de 2017
serão apresentados os primeiros croquis do
Pavilhão Tipo.

nando Haddad.

Início/2017
Debate com a nova gestão do Município de
São Paulo sobre a Lei que terá incentivos
econômicos e fiscais para as atividades de
abastecimento na região de Perus.
Primeiro Trimestre/2017
Definições a respeito das formas de acesso
rodoviário e ferroviário ao NESP.
2017
Término dos estudos de EIA/RIMA para obtenção
das licenças e aprovações, que já foram
iniciados.

Masterplan (1º trimestre 2017)
para todos os permissionários – mostrar como
será a implantação total do mercado
Evento de Apresentação (2º trimestre 2017)
evento em que todos irão conhecer a maquete
do entreposto e ter mais informações a
respeito da evolução do projeto.
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ROBERTO BARRAL ASSUME CARGO DE DIRETOR-GERAL
DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS DA SCANIA NO BRASIL

Roberto Barral se tornou o novo diretor-geral
das operações comerciais da Scania no Brasil,
no dia 1.° de junho de 2016. O executivo chegou
para ocupar o posto de Mathias Carlbaum, que,
após dois anos no País, assumiu, no mesmo dia,
a vice-presidência das operações comerciais do
grupo no mundo. Barral ingressou na Scania em
1995 e acumulou experiência nas áreas comerciais
e industriais da empresa. Em 2006, assumiu a
gerência financeira da Codema, uma das principais
concessionárias da marca no Brasil, período em
que aprimorou seus conhecimentos sobre as
operações de transporte dos clientes. Quatro
anos depois, foi nomeado CFO da Scania Ibérica
e permaneceu na posição por cinco anos até se
tornar diretor-geral do Consórcio Scania, em 1.º de
janeiro de 2016. Em março de 2016, foi anunciado
como o novo diretor-geral da Scania no Brasil.

Temos nossas linhas
semipesada e pesada à
disposição do atacadista com
as melhores soluções de
produtos e serviços. Nossa
linha semipesada, de cabine
P, contempla versões 4x2,
6x2 e 8x2, de 250 ou 310cv
de potência. Os caminhões
P 250 e P 310 saem
equipados de fábrica com
caixa automatizada Scania
Opticruise, piloto automático
inteligente Ecocruise, arcondicionado, balança digital
no painel, suspensão a ar e
uma vasta lista de distâncias
entre eixos para atender
diversos tipos de composições
e comprimentos.

JE – Você está há 21 anos dentro do grupo Scania, passou por vários momentos
e por diversos setores. Hoje, você ocupa,
recentemente, o cargo de diretor-geral das
operações comerciais da Scania no Brasil.
Com toda essa bagagem adquirida, qual é
o maior desafio que você tem pela frente
ao assumir essa função?
Barral - Tenho uma história de grande aprendizado na Scania. Trabalhar em
uma empresa conhecida por ser referência
mundial em soluções de transporte sustentável, e estar à frente das operações comerciais de um de seus maiores mercados, o
Brasil, é um privilégio. Completei seis meses à frente do cargo e a cada dia consigo
ter ainda mais certeza das características de
transporte únicas de um país com dimensões continentais.
Neste momento, eu e toda a equipe da
Scania temos como principal desafio ajudar os nossos clientes a atravessar o turbulento cenário econômico que atravessa o
país. Para isso, temos atuado muito forte
em estreitar a parceria com os nossos clientes para entender cada necessidade de suas
operações de transporte a fim de aplicar a
solução Scania que proporcione mais eficiência e rentabilidade. Os resultados e o
retorno de nossos clientes mostram que
estamos no caminho certo.
JE - O momento econômico está tendo
uma leve retomada, mesmo assim, os números de emplacamento de caminhões
estão abaixo em relação ao ano passado. Segundo os dados da ANFAVEA, na
análise com outubro de 2015, as vendas
diminuíram 40,4%. Como que a Scania
está enfrentando este período de recessão e
qual a expectativa para 2017?
Barral - Realmente, vivemos mais um
ano desafiador em 2016. Mas, a Scania
não ficou lamentando a retração de vendas. Arregaçou as mangas e mudou sua
estratégia mantendo o foco no varejo e em
novos clientes. Com isso, conquistou 24%
de novos clientes nos pesados, e 40% nos
semipesados. Além disso, diferente de alguns concorrentes, registramos recuperações de participação em todos os segmentos em comparação a 2015, no acumulado
de janeiro a novembro. Na faixa acima de
16 t pulamos de 12,4% para 14,5%, nos
pesados de 22,3% para 23,8% e nos semipesados de 4,5% para 4,8%. Em termos
de produto, o R 440 é o líder nas vendas
dos pesados, com 1.700 unidades e participação de 12,2%. Como eu disse, o cliente vem aos poucos retomando a confiança
em voltar a investir. Em razão disso, temos
uma expectativa de crescimento da marca no mercado acima de 16 toneladas, no
qual a Scania participa, com suas linhas semipesada e pesada, de 15% maior do que

o registrado em relação a 2016.
JE – Tivemos a final nacional da competição da SCANIA DRIVER COMPETITIONS, evento que busca orientar e capacitar os motoristas de caminhões. Em
um tempo, onde tudo fica mais tecnológico, facilitando a dirigibilidade dentro
da cabine, mesmo assim, vocês buscaram
valorizar a mão de obra do condutor. Para
o caminhoneiro, o que essa competição
muda na vida deste profissional?
Barral - Você está correto em sua visão sobre a forma que a Scania enxerga o
motorista de caminhão. Se trata de algo
pioneiro a relação de proximidade e valorização do profissional pela marca. Por
meio do Scania Driver Competitions,
que é realizado no Brasil há mais de dez
anos, buscamos transformar a vida do
caminhoneiro. Com os treinamentos
oferecidos, ele tem a chance de repensar
a carreira e também refletir sobre os demais papeis que exerce, como o de filho,
marido, pai, etc. Temos muitos casos de
motoristas que avançaram nas fases, foram
ganhando treinamento e mudaram a vida
pessoal e profissional. A competição busca criar uma legião de embaixadores que
valorizem a segurança nas estradas, o treinamento constante e a direção consciente.
Somos a marca líder na transição para um
transporte sustentável e nos orgulhamos
de todo o conhecimento que está sendo
deixado para os mais de 200 mil inscritos
em toda a história da competição no país.
Aliás, somos a única fabricante a promover uma ação entre motoristas focada na
qualificação.
JE – A SCANIA vem valorizando através da competição da SCANIA DRIVER
COMPETITIONS, a habilidade do condutor sem esquecer também de investir
em tecnologia. Em outubro, vocês anunciaram um pacote com Serviços Conectados, isso para ajudar a obter o melhor
rendimento do caminhoneiro. Até onde
a tecnologia pode ajudar na condução do
caminhão?
Barral - A tecnologia é fundamental para
o transporte eficiente e sustentável. Ela só
traz benefícios. A Scania está em constante evolução para oferecer sempre o que há
de mais moderno para tornar as operações
logísticas mais rentáveis. Você citou um
lançamento que marca este início de minha gestão. E me deixa orgulhoso do que
estamos apresentando ao mercado. Os
Serviços Conectados são uma solução inovadora para ajudar o transportador a fazer
a gestão de sua frota, a fim de encontrar
alternativas rentáveis para o negócio. Com
os Serviços Conectados nós superamos a
barreira da telemetria para oferecer uma
alternativa completa ao transportador

com a disponibilização dos dados do veículo, uso inteligente dessas informações
e consultoria customizada prestada pela
rede de concessionárias, conforme as demandas de negócios e logísticas de nossos
clientes.
JE – Vocês têm o objetivo de implementar
este pacote de tecnologia de conectividade
em todas as frotas da Scania?
Barral - Sim, para caminhões e ônibus.
Os Serviços Conectados Scania são fator
importante para cumprirmos o nosso objetivo de entregar mais eficiência e rentabilidade ao nosso cliente. Quanto mais veículos equipados com este recurso, maior
será o retorno para o transportador. A
instalação e o funcionamento são simples
e o custo do pacote completo é reduzido
se comparado ao retorno sobre o investimento. O transportador também conta,
inclusive, com uma versão gratuita que
fornece dados essenciais para melhorar o
desempenho da frota.
JE - A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP)
é o terceiro maior mercado atacadista do
mundo e o maior da América Latina. Ela
abastece mercados não somente de São
Paulo, mas também de outros Estados.
Muitos caminhões pesados e semipesados
vêm realizar o abastecimento. Vocês possuem modelos que atendem às necessidades do caminhoneiro que trabalham no
Entreposto Paulista?
Barral - Sem dúvida, temos nossas linhas
semipesada e pesada à disposição do atacadista com as melhores soluções de produtos
e serviços. Nossa linha semipesada, de cabine P, contempla versões 4x2, 6x2 e 8x2, de
250 ou 310cv de potência. Os caminhões
P 250 e P 310 saem equipados de fábrica
com caixa automatizada Scania Opticruise,
piloto automático inteligente Ecocruise, ar-condicionado, balança digital no painel,
suspensão a ar e uma vasta lista de distâncias
entre eixos para atender diversos tipos de
composições e comprimentos. Em 2015, a
linha ganhou mais um reforço com o lançamento do semipesado de cabine estendida,
oferecido para os modelos P 250 e P 310
4x2 e 6x2. Suas grandes vantagens são a
diminuição da tara no eixo dianteiro e uso
de pneus 275, que reduzem o peso total.
O que propicia até 400 kg a mais de carga
útil. Além disso, o equipamento de descanso e o assento do passageiro, este de forma
exclusiva na categoria, são rebatíveis. Com
isso, o interior da cabine garante liberdade
de movimentação e torna o trabalho mais
confortável e funcional. Já a linha rodoviária oferece aos clientes do setor atacadista
e de toda a sua cadeia três configurações de
rodas: 4x2, 6x2 e 6x4.

especial
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PRODUÇÃO DE AMEIXA VEM
PARA CELEBRAR NAS MESAS
DO CONSUMIDOR E NO CAMPO
NESTE NATAL
A fruta está em conta com queda nos preços de quase 60% nas centrais de
abastecimentos pelo país

Guilherme Araujo

As festas de fim de ano estão chegando e logo quando se
pensa em Natal e Ano Novo, impossível não associar com aquela
ceia recheada de frutas secas. As
mais tradicionais como a lichia,
a ameixa, a cereja, o damasco,
a uva entre outras são exemplos
clássicos de uma mesa farta e
bem decorada. Por curiosidade:
essa ação de utilizar no prato para
comemorar, é um hábito antigo
dos romanos, que também presenteavam com tais alimentos.
Isso simbolizava uma promessa
da ausência de fome e da pobreza. Porém, além de enfeitarem o
ambiente e o momento natalino,
elas são bem nutritivas e muito
saborosas.
“Eu sempre compro quando
vou ao mercado. Elas são itens
imprescindíveis nas minhas
compras, em especial, a ameixa. Agora, com este período,
eu aproveito bem para utilizar
com outros pratos. Sendo que a
minha família adora e as visitas
aproveitam bastante o fruto que
é bem doce”, disse a atendente
de telefonia, Maria Aparecida.
A ameixa, por exemplo, é
uma fruta rica em vitaminas
A, B1, B2 e C. Possui também
grandes quantidades de fósforo,
potássio, magnésio e carboidratos. Sem contar que é ela é uma
aliada para quem quer emagrecer, no caso, a desidratada. Para
quem quer deixar o corpo em
forma para o verão, consumir
em boas quantidades é uma boa
opção. Sem contar que ajuda
quem sofre de problemas rela-

cionados ao estômago. “A fruta
ajuda a melhorar o trânsito intestinal, combate a prisão de ventre
e mantém o corpo saciado por
mais tempo”, explica a nutricionista Luana Stoduto.
Quem vive no campo, trabalha ou quer produzir o fruto,
para podar a ameixeira, o engenheiro agrônomo José Emílio
Bettiol Neto, do Centro de Fruticultura do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) orientar a
realizar apenas no fim do verão.
“É importante fazer a amarração
e fixação das pernadas principais
para que sejam mantidas sempre baixas a fim de facilitar tratos culturais e colheita. No caso
da ameixa europeia e da ameixa
japonesa e seus híbridos, pode-se revigorá-las executando poda
severa da copa, que consiste na
supressão de ramos fracos, defeituosos, improdutivos, secos e
doentes, rebaixando os remanescentes a um terço do seu comprimento e, em seguida, fornecendo
adubação completa”, explica o
engenheiro agrônomo.
Para quem não está familiarizada com a ameixa. Ela é um
fruto de caroço, redondo ou
alongado. Ela pode ser desidratada, ou seja, seca, ou in natura,
fresca. Sendo encontradas em diversas tonalidades: amarela, verde, vermelha, lilás, entre outras.
Sendo que durante a maturação
acontecem mudanças, não somente na cor, mas também em
fatores que influenciam no sabor,
no aroma e na textura.
A fruta está em alta, já que o

período da safra começa agora,
ela vai de dezembro até o mês
de fevereiro. No Brasil, são produzidos dois tipos de ameixas, a
japonesa que exige temperatura
não tão baixa, um clima mais
ameno, sendo que ela é mais
adaptada às condições dos invernos do Sul do país. Já do tipo
Europeia, com maior exigência
em frio para quebra da dormência, constitui a principal espécie
de ameixeira cultivada no mundo e serve como base tanto para
a oferta de frutas para consumo
‘in natura’ como também para
a produção de ameixas desidratadas. Porém, a Embrapa vem
desenvolvendo desde a década de
1980, experimentos com ameixeiras europeias, pois, trata-se de
uma espécie que pode adaptar-se a algumas regiões serranas do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, a produção nacional de frutos não é suficiente
para abastecer o mercado interno. Anualmente, são importadas
apenas cerca de 10.000 toneladas
de ameixa de países próximos ao
Brasil, enquanto as exportações
não ultrapassam a marca de 400
kg por ano. Estados Unidos,
China, Romênia, Rússia, Argentina e Chile são alguns dos maiores produtores. O Chile é o principal fornecedor de frutas secas
para o Brasil, o que representa
algo em torno de 24% do total
que é importado do país chileno.
Recentemente, no dia 3 de
outubro deste ano, foi lançada,
através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(Mapa) uma nova norma que
regula a importação de ameixas
de noves países como: Argentina,
Chile, Espanha, Estados Unidos,
Portugal, Turquia, Itália, Israel e
Irã. Com isso, as cargas deverão
vir acompanhadas de certificado fitossanitário atestando que
os produtos estão livres da praga Plum Pox Virus. De acordo
com o diretor do Departamento
de Sanidade Vegetal do Mapa,
Marcus Vinicius Coelho, o Plum
Pox Virus é uma das doenças
mais devastadoras da produção
de frutos de caroço ao redor do
mundo, sendo responsável por
elevadas reduções de produtividade e qualidade dos pomares.
No Brasil, as principais regiões produtoras da fruta são Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Segundo a Federação da
Agricultura e Pecuária de Minas
Gerais, Virgínia já é o município
com o maior número de pés do
país: aproximadamente 1,2 milhão. Este ano, eles devem render 25 mil toneladas da fruta. A
ameixa está em alta no país, que
na região da Serra Gaúcha, os
produtores estão comemorando
a safra deste ano. A previsão é
colher 50 mil toneladas de pêssegos e 12 mil toneladas de ameixas. A área plantada chega a 1
mil de ameixas. Um crescimento
de 20% nos últimos cinco anos.
O gerente regional da Emater
Regional, o engenheiro agrônomo Ênio Todeschini, ressaltou às
influências climáticas no resultado da produção e da qualidade

do fruto desta safra.
“O tempo colaborou, as
plantas estão com boa sanidade e
tem ausência de pragas. O único
problema é que o frio prolongado não deixou as frutas se desenvolverem tanto. As ameixas,
principalmente, ficaram mais
miúdas” – explica o engenheiro
agrônomo.
No maior mercado atacadista
da América Latina e o terceiro
maior do mundo, a CEAGESP
- Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo, A
ameixa é um dos produtos mais
comercializados no Entreposto
paulista. De acordo com o relatório da CEAGESP, de janeiro a
outubro deste ano, a fruta ocupa
a 12º do ranking de produtos
pelo volume financeiro. Segundo o levantamento, neste mesmo
período, foi movimentado o valor de aproximadamente de 124
milhões de reais. O que repre-
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senta algo em torno de 3,5% de
participação das vendas.
Na Ceasa-SP, a ameixa Rubi
Mel, ela é redonda com uma espécie de bico, doce e de epicarpo fino, sai na média por quatro reais. Em outras centrais de
abastecimento do país, dados
que fazem parte do 11º Boletim
Prohort de Comercialização de
Hortigranjeiros nas Ceasas em
2016, a ameixa teve uma queda
nos preços de 59%. O levantamento é feito mensalmente pelo
Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) da Conab, a partir
de informações fornecidas por
grandes mercados atacadistas no
país. Para a análise do comportamento dos preços de outubro,
foram considerados os principais
entrepostos dos estados de SP,
MG, RJ, ES, PR, CE, PE e DF.

DIFERENÇA ENTRE AMEIXA SECA E FRESCA

Ameixa fresca: A ameixa fresca, com apenas 25 calorias, apresenta um
excelente teor de vitamina C (uma unidade contém 10% da necessidade
diária básica? RDA), vitamina A e potássio, um mineral que ajuda a controlar
a pressão arterial.

Ameixa seca: Já a ameixa seca é desidratada e por isso fica mais doce e
concentrada em açúcares simples (cinco unidades rendem 120 calorias),
porém tem uma baixa carga glicêmica e não causa um aumento rápido
nos níveis de açúcar no sangue, possivelmente por causa de seu alto teor
de fibras (4 gramas em 5 unidades), frutose e sorbitol. Ela é boa fonte de
vitamina A, complexo B, e contém muita vitamina K (40% da RDA), boro,
cálcio, potássio e magnésio.
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permissionários

WANDERLEY FRUTAS COMEMORA 20 ANOS DE SUCESSO Na ceagesp
Wanderley Frutas é uma empresa que
leva o nome do proprietário Wanderley de
Oliveira. Ele que começou como vendedor na Ceasa de São Paulo. Trabalhou por
seis anos para outro comércio, e a partir de
1996, resolveu investir e adquirir o próprio
negócio, saindo de funcionário para ser
microempresário. O empreendimento teve
sucesso e hoje há exatos 20 anos, comemora por possuir uma marca consolidada na
CEAGESP.
E não pensem que as coisas ficaram
mais fáceis, pelo contrário, Wanderley precisa trabalhar arduamente, de segunda a
sábado, das 5hrs da manhã até às 5hrs da
tarde. As responsabilidades só aumentaram
como, por exemplo, pagar as faturas, os
produtores e os funcionários.
“No dia a dia, você vai percebendo que

precisa crescer e aí resolvi abrir a minha própria empresa, tomei a decisão e estou aqui
até hoje. Porém o que a gente sofre é com a
carga tributária, todos os meus funcionários
são registrados, então fica muito caro os encargos, sendo que a gente não tem retorno
do governo”, disse o proprietário.
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE,
o tempo médio de empresas que fecham as
portas é de aproximadamente três anos. E
de acordo com o IBGE, em 2015, mais da
metade dos comércios encerrou as atividades. Por isso, poucos comércios chegam à
marca que Wanderley conseguiu.
Para ter longevidade a empresa passou
por diversos momentos, positivos e negativos. Mas nada comparado com que ela
sofreu este ano. “2016 foi cruel, este ano

que passou foi o pior que eu tive nesses 20
anos que eu estou aqui. As vendas caíram
demais, nem no começo, quando eu ainda não sabia como que era, não sofri tanto
quanto agora”, ressalta Wanderley.
Os principais produtos comercializados
na empresa são ameixas, atemoias, maracujás e pêssegos. Já as ameixas, o comércio
trabalha com as do tipo: Fla, Irati, Rubimel,
Januária e a Letícia. A caixa fica por volta de
R$ 2 a R$2,50 o quilo. A produção fica em
Itapetininga, região de Sorocaba, município que fica a 150 km de São Paulo. Mas no
período de dezembro é trazida da região de
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A
ameixa é comercializada para todo o estado
de São Paulo. Abastecendo hipermercados,
feiras, sacolões. A Wanderley Frutas fica no
Pavilhão MFE-C, número 197/1987.

AMEIXA RUBIMEL É NA EMPRESA R. PARISE HORTIFRUTIFLORES
A empresa R. Parise Hortifrutiflores está
há mais de 12 anos atuando, fortemente, na
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais
de São Paulo (CEAGESP). O empreendimento é de
âmbito familiar, gerenciado por quatro irmãos,
conhecidos como os irmãos Parise, tendo Valdir
Parise à frente do negócio.

A colheita é realizada na própria
propriedade que fica no interior, há 50
km de São Paulo, no município de Jarinu, região de Jundiaí. Os produtos comercializados são distribuídos para Hipermercados, feiras, sacolões e inclusive
vendidos diretamente para o consumidor que venha adquirir no Entreposto
paulista. Para atender a esta demanda,
a frota não é terceirizada, a empresa investe na logística possuindo caminhões
para o abastecimento e entregas.
A distribuição acontece em diversos
lugares, em especial, Campinas (SP) e
também para outros estados, como no
caso de Minas Gerais. Dependendo da
distância, caso o trajeto for muito longo, é utilizado caminhões frigoríficos
para preservar e não perder a qualidade
do produto.
Na Ceasa de São Paulo, a R. Parise Hortifrutiflores comercializa diversas
frutas como pêssego, uva, caqui, lichia e
a ameixa. O comprador pode encontrar
várias espécies de ameixas, sendo que as
principais: Rubimel, Santa Rosa, Fortune
e a Irati são as mais vendidas pela empresa.

O momento é positivo para a fruta,
a produção está em alta. “Está começando a safra agora, a Rubimel, por exemplo, está no auge da safra e a Fortune,
que é um pouco mais graúda, está começando agora. Porém, hoje, nós temos
uma grande quantidade e isso fez com
que o preço caísse. Mas, eu acredito que
na metade de dezembro até o mês de
janeiro, podemos ter uma melhora no
preço”, explica o gerente comercial de
vendas Miguel Motta que trabalha há
mais de seis anos na companhia.
Hoje, a caixa sai por volta de 15 a
30 reais, isso dependendo do tamanho da fruta. E para competir com as
demais empresas, principalmente, no
maior mercado da América Latina e o
terceiro maior do mundo, a R. Parise
Hortifrutiflores aposto no atendimento
diferenciado e na qualidade do produto, sendo que este é o slogan: “Qualidade com tecnologia na fruticultura. A
empresa fica na Av. Dr. Gastão Vidigal,
1946 – Pavilhão MFE-B, número 442,
na CEAGESP.

Programas exigidos por lei:

Mensalidades
a partir de
R$ 12,00 por
funcionário

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)
Entre em contato com nossos representantes
Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 / 7871.2644 End. Edsed II sala 37(em cima da padaria Nativa)
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PRODUÇÃO DE AMEIXAS EM MOGI DAS CRUZES
OBTÉM RESULTADOS POSITIVOS PARA CIDADE
O município de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, se destaca em vários setores da
horticultura. Como por exemplo, a cidade é uma das maiores produtoras de flores do País. Segundo os
dados da Secretaria de Agricultura, a produção de Orquídeas é de 2,5 milhões de vasos por ano, o que
representa algo em torno de 80% da Produção Nacional.
Recentemente, no dia 11 de dezembro, o prefeito Marco Bertaiolli participou logo pela manhã, do plantio
de 60 cerejeiras, no Parque Centenário da Imigração Japonesa, em Cezar de Souza. Em seguida, prestigiou a Festa dos Servidores Públicos 2016, uma realização da Associação dos Servidores Municipais de
Mogi das Cruzes (ASMMC), que comemorou 30 anos neste ano. Como a ameixa também é um produto
muito forte na região, o Jornal Entreposto decidiu realizar uma entrevista com Marco Bertaiolli para
saber um pouco mais dos resultados positivos obtidos na agricultura local.

Temos uma produção
estimada no setor da
fruticultura em 31 mil
toneladas com um
faturamento de R$ 60
milhões. A produção de
ameixas enfrentou as
dificuldades de tempo e
da economia nacional,
mas tivemos um
resultado positivo.

JE - A cidade fica localizada no Cinturão
Verde, por isso Mogi das Cruzes tem como
ponto forte a agricultura?
Bertaiolli - Considerando a soma dos
setores de atuação do segmento agrícola
na cidade, os indicadores reforçam sua
importância na economia local. Dentre os
setores de abastecimento e agropecuária
são 10.012 postos de emprego com um
faturamento anual de R$ 922 milhões,
sendo que não são considerados neste total
os setores de fornecimento de máquinas,
insumos e equipamentos. Em janeiro de
2009, criamos a Secretaria Municipal de
Agricultura, que tem desenvolvido diversas ações visando o desenvolvimento do
agronegócio mogiano. A Secretaria tem
como missão auxiliar os agricultores, viabilizando ações e investimentos para melhoria da produção e seu escoamento.
JE – Mogi das Cruzes é uma referência
em vários setores na agricultura paulista e
do país. Por exemplo, é a segunda maior
produtora de flores do Brasil, também é
considerada a capital do caqui e da nêspera. Então, o que essas referências trazem de
positivo para a cidade?
Bertaiolli - São referências importantes
que destacam nossa cidade no cenário agrícola nacional e estimulam o investimento
dos agricultores em novas tecnologias para
incrementar a produção, o que conta com
o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura. Mogi das Cruzes é considerado o
maior produtor de orquídeas e hortênsias
do país. Em 2009, introduzimos o caqui
e o cogumelo champignon, produtos de
referência na agricultura mogiana, na merenda escolar da rede municipal, o que se
tornou referência para outros municípios
e nos levou a ganhar o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, cedido pela
Ong Ação Fome Zero com o Governo Federal. Nossos alunos também
JE – Mogi das Cruzes é uma região produtora muito forte da ameixa, a safra
deste ano foi boa?

Bertaiolli - Temos uma produção estimada no setor da fruticultura em 31 mil
toneladas com um faturamento de R$ 60
milhões. A produção de ameixas enfrentou as dificuldades de tempo e da economia nacional, mas tivemos um resultado
positivo.
JE - Quais são os programas criados para
favorecer os agricultores locais?
Bertaiolli - Neste ano, assinamos um
contrato com duas cooperativas agrícolas
da cidade para o fornecimento de mais
de 59 toneladas de legumes e hortaliças
para a merenda escolar da rede municipal,
atendendo 207 escolas municipais. Foram
contratadas a COOPROJUR – Cooperativa dos Produtores Rurais de Jundiapeba
e Região e a COOPAVAT – Cooperativa
dos Produtores Agrícolas do Cinturão Verde do alto Tietê. O investimento total será
de R$ 214.781,60.
Criamos oportunidades para os agricultores venderem seus produtos no período
noturno com a criação das feiras noturnas.
A Pasta está trabalhando, por meio do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, no desenvolvimento do Portal
para o geocadastramento das unidades de
produção, que auxiliará na gestão de informações e no desenvolvimento de políticas
públicas por meio de um levantamento
completo das propriedades rurais, identificando os diversos segmentos produtivos
e os diferentes perfis de produtores.
JE - Este ano, apesar de todas as influências econômicas e climáticas, a agricultura
para a cidade teve fatores positivos?
Bertaiolli - Sim, a condição climática e
econômica são momentos dos agricultores
procurarem alternativas, buscarem novas
soluções para enfrentarem esses desafios.
Temos um importante trabalho em conjunto com os agricultores e o poder público e com a remodelação o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, está
sendo intensificado. Ninguém faz nada
sozinho e é assim que nossa cidade vem

alcançando resultados positivos em vários
setores.
JE – Como a prefeitura trabalha para poder conciliar investimento na cidade sem
interferir na agricultura, ou vice-versa?
Bertaiolli - Em oito anos, investimento em obras importantes na mobilidade
urbana, educação e saúde, que interferem positivamente na vida do agricultor.
Fizemos um trabalho voltado a melhor a
vida do mogiano, em todos os bairros da
cidade na zona urbana e zona rural. Estamos entregando uma cidade melhor, com
qualidade de vida e condições para que
nossa cidade se desenvolva cada vez mais.
A interferência entre os setores nem sempre gera situações negativas, muitas delas
geram uma interdependência dos setores
socais e de obras de infraestrutura. A melhoria e conservação das estradas vicinais
é um exemplo importante que gera resultados como maior facilidade de escoar as
safras agrícolas, preserva os mananciais
de assoreamento e traz conforto no fluxo de pessoas que utilizam os transportes
coletivos municipais e escolares para suas
atividades diárias. Essa interdependência
de setores se bem analisada e estrategicamente estudada permite a implantação de
um sistema de gestão eficaz que otimiza
recursos financeiros e humanos e preserva
recursos naturais.
JE - Mogi das Cruzes fica a 50 quilômetros da capital de São Paulo, qual a sua
perspectiva em relação à criação de um
novo Entreposto perto do Rodoanel?
Bertaiolli - Sabemos da importância do
Entreposto Paulista, muitos dos alimentos
produzidos em nossa cidade são comercializados no local. A perspectiva quanto
à criação de um novo entreposto próximo
ao Rodoanel é muito positiva, facilitando
o escoamento da produção de nossos agricultores e a aquisição de produtos que não
são produzidos em nosso município com
maior facilidade e melhor logística.
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especial Ceasa Ceará

Ceasa: 44 anos alimentando

A cidade do alimento, localizada no município de Maracanaú recebe uma população flutuante de 25 mil pessoas
nos dias de grandes feiras e oferta cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos
“Eu e minha família vivemos da Ceasa.
Tudo que produzo, comercializo aqui. Se
não fosse o galpão do produtor, certamente, eu não produziria mais”, afirma Severino Manoel Oziel, mais conhecido como
Bié. O permissionário e produtor que há
20 anos veio de Recife em busca de uma
terra boa para plantar e de água para produzir encontrou no município de Guaiuba, no Ceará, a fonte para o sustento de
sua família e, consequentemente, de centenas de famílias cearenses. Ele produz 10
toneladas de banana, 12 mil cocos e cerca
de 300 caixas de maracujá por mês. Todo
esse alimento é comercializado na Ceasa
de Maracanaú.
Bié é um dos 428 produtores que vivem do que vendem na Ceasa. Além de
desenvolver economia para o estado o comerciante emprega seis famílias que também sobrevivem de sua produção. É uma
cadeia produtiva que começa no campo e
termina na mesa do consumidor. No entanto, até chegar ao destino final o hortigranjeiro passa por inúmeros processos,
milhares de quilômetros e emprega muita
gente.
Na cidade do alimento chamada Ceasa, é possível contabilizar uma população

diária e flutuante maior do que de 109
municípios do Ceará. São cerca de 25 mil
pessoas circulando no entreposto de Maracanaú, nos dias de grandes feiras (segunda-feira e quinta-feira). A movimentação
deste comércio gera 20 mil empregos diretos e indiretos. No entreposto trafegam
mais de 188 mil veículos sem carga e 6,5
mil veículos com carga por mês.
Os dados tentam refletir uma realidade
que pode ir muito além do que os olhos
enxergam, já que não estão contabilizadas as famílias empregadas nas produções,
nem os fornecedores e mercados atacadistas e varejistas envolvidos. No entanto,
para se ter uma ideia, somente em 2015,
o entreposto de Maracanaú comercializou
535 mil toneladas de alimentos. Hoje, a
Ceasa recebe produção oriunda de cerca
de 550 municípios do Brasil e cinco países (Holanda, China, Chile, Argentina e
Espanha) e abastece todos os municípios
do Ceará.
Clóvis Lima Ferreira, presidente da
Ceasa Ceará, acredita que a dedicação,
capacidade de se reinventar, criatividade e
dinamismo dos permissionários, autorizados e colaboradores da Ceasa é o segredo
do sucesso da empresa. Ele explica que os

comerciantes criam estratégias para evitar
qualquer possibilidade de desabastecimento no entreposto e, diante disto, jamais
faltou alimento na Ceasa.
“Os permissionários dançam conforme a música dos hortigranjeiros e usam
tecnologia, logística e sabedoria na hora da
produção e da compra de alimentos. Se vai
faltar feijão por ausência de chuvas sempre
há alguém que armazenou, se a produção
local do tomate não contempla a demanda
trazem de outros estados e assim a Ceasa
só se desenvolve e cresce. Tenho orgulho
de dizer que estou aqui há 44 anos participando de toda essa evolução”, destaca.
Clóvis Lima.

História
Considerada uma das maiores centrais
de abastecimento do Nordeste a Ceasa chega à maturidade em pleno vapor. Nascida
em 9 de novembro de 1972, a Ceasa Ceará
completou 44 aos este ano. A empresa de
economia mista cujo maior acionista é o
Governo do Estado do Ceará é vinculada
à Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Agrário e tem como objetivo centralizar

a distribuição de hortigranjeiros e outros
alimentos (cereais, carnes, laticínios, pescado, carnes, ovos e atípicos) por meio de
seus entrepostos no estado: Maracanaú,
Cariri e Ibiapaba.
A comercialização de hortigranjeiros
cearense, antes concentrada em pequenos mercados nas imediações do Centro
de Fortaleza e em torno do Mercado São
Sebastião foi formalizada em todo o país
pelo Governo Federal, por meio das centrais de abastecimento. Aqui no Ceará o
entreposto foi construído em terras do
município de Maranguape que mais tarde tornou-se parte do distrito industrial
de Maracanaú. Atualmente, a Centrais de
Abastecimento do Ceará conta com três
unidades distribuídas nos municípios de
Maracanaú, Tianguá e Barbalha que movimentam cerca de R$ 1,4 bilhão por ano.
Em 13 de outubro de 1988, a Ceasa
Ceará, que durante 16 anos foi gerida pelo
Governo Federal, foi transferida por doação, com encargos, ao Governo do Estado
do Ceará, representado, na época, pelo Sr
Eudoro Walter de Santana, Secretário de
Agricultura e Reforma Agrária. Atualmente, a gestão permanece sendo do Governo
do Estado do Ceará.
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o povo cearense
Ao longo dos anos a Ceasa cresceu e se
desenvolveu em seus diversos setores. Hoje
possui nos seus 290 mil m2, 9 galpões permanentes, 7 não permanentes, 450 lojas/
boxes/lanchonetes e 2.580 módulos de comercialização, além de duas estruturas cobertas, um galpão frigorífico e um galpão
com produtos atípicos. Todos com controle de higiene, qualidade dos produtos e
transparência de preços.
Seu espaço é ocupado por 1.200 permissionários e autorizados, 428 produtores
cadastrados, 520 carregadores, 200 atacadistas de origem, 300 empresas instaladas,
gerando mais de 20 mil postos de trabalho
diretos e indiretos, em um espaço de 34mil
m²de espaço comercial.
Os três entrepostos cearenses movimentam mais de 650 mil toneladas de
hortigranjeiros por ano, sendo que 50%
dos produtos ofertados são provenientes
do próprio estado. O saldo, portanto, é altamente positivo.

Vida de Ceaseiro
No entanto, a Ceasa não se resume a
números, mercadorias ou abastecimento. Afinal, ela foi construída e ainda está
ativa pelas mãos daqueles que dedicaram
uma vida inteira pela empresa. Por isso, a

história da Ceasa se confunde com a história de vida daqueles que construíram o
entreposto e ainda permanecem trabalhando, comercializando e lutando pelo sucesso
na empresa. O permissionário José Aurélio
Moreira, conhecido como Aurélio do abacaxi, há 32 anos trabalha na Ceasa Maracanaú. Ele conta que começou a trabalhar
descarregando caminhões em uma das empresas instaladas na Ceasa. Contudo, três
anos depois foi demitido e decidiu montar
seu próprio negócio.
Com muita determinação e dedicação
ele cresceu e comercializa cerca de 50 mil
toneladas de frutas por mês, o seu forte é
o abacaxi. Aurélio Moreira conta que sente
orgulho em trabalhar na Ceasa e ressalta
que tudo que tem na vida foi conquistado
dentro do entreposto, inclusive a formação
e educação de seus filhos. Por isso, o permissionário faz questão que os dois filhos
estejam sempre presentes em sua luta diária e afirma que, certamente, eles darão
sequência ao seu trabalho. A empresa de
Aurélio hoje emprega diretamente 30 funcionários.
“A minha vida eu devo tudo a Ceasa.
Aqui consegui montar minha empresa,
comprar minha casa, carro e criar meus filhos. A Ceasa é patrimônio nosso. A Ceasa
é do povo cearense. Por isso, temos que reconhecer esta grande empresa e lutar pelo
sucesso dela”, frisa Aurélio.

O trabalho na Ceasa começa cedo,
muito antes do sol nascer. Por volta de
meia noite caminhões carregados de frutas
e verduras entram no entreposto e Francimar de Oliveira Lima, conhecido como
Mazinho do Maracujá sempre está lá de
madrugada há 25 anos acompanhando de
perto todo o movimento. Ele conheceu a
Ceasa ainda menino. Aos 10 anos de idade
o pai dele que trabalhava no entreposto o
levou para conhecer aquela cidade incrível,
cheia de gente trabalhando a todo vapor e
Mazinho ficou encantado com tudo.
Alguns anos depois, em 1991, Mazinho que era comprador de supermercado
voltou a visitar a Ceasa e decidiu colocar
um negócio, foi vender Maracacujá. 25
anos depois o menino que se encantou por
um dos maiores entrepostos do Nordeste
comercializa mais de 70 itens e cerca de
400 toneladas de hortigranjeiro por mês.
Na empresa dele há 40 funcionários trabalhando com carteira assinada, mas indiretamente entre fornecedores e produtores
ele acredita que existam mais de 100 pessoas envolvidas com o seu negócio.
“A Ceasa do Ceará é uma mãe boa,
que abraça, abrange a todos e dá carinho.
A grande maioria que trabalha aqui deve
tudo que tem à Ceasa. A importância da
Ceasa para o povo cearense é muito grande, não dá nem para mensurara a quantidade de famílias envolvidas neste abençoado

empreendimento. A Ceasa é patrimônio
do povo cearense”, frisa.
Mas não é só de gente da terra que é
feita a Ceasa, tem comerciante que veio de
longe e conquistou seu espaço no Ceará.
Luciano de Paula é um deles. Natural de
Minas Gerais, ele veio para o estado resolver uma questão comercial e logo que
chegou decidiu comprar um box na Ceasa.
“Foi em 1995, quando sai de Minas Gerais
com minha família na cara e na coragem,
mas o Ceará me recebeu de braços abertos
e hoje tenho 30 funcionários e comercializo cerca de 320 toneladas de hortigranjeiro
por mês”, ressalta.
Luciano de Paula afirma que a Ceasa
é uma grande empresa de alimentos que
influencia diretamente na economia do estado, gerando milhares de empregos e oferecendo oportunidades para aqueles que
chegam no Ceará. A Ceasa abriu as portas
para o meu desenvolvimento e para muitos
que estão aqui.”, conclui.

Ceasa é abastecida por 595 municípios, 96 são do Ceará
Considerada a cidade do alimento, a
Centrais de Abastecimento do Ceará
recebe hortigranjeiros provenientes
de 21 estados brasileiros e 595 municípios, além de cinco países, Espanha,
Holanda, Argentina, Chile e China,
durante o ano todo. Apesar de cinco anos de estiagem os campeões em
abastecimento são os municípios da
região Nordeste com 288 municípios
abastecedores, mas o Ceará é o líder
em abastecimento contando com a
participação de 96 dos 184 municípios. Os outros estados que mais
contribuem com o abastecimento são:
Bahia (88), Pernambuco (25), Rio
Grande do Norte (23) e Sergipe (22).
É importante citar que a Ceasa abastece os 184 municípios cearenses, além
de estados como Rio Grande do Nor-

te, Piauí e Paraíba.
Segundo Odálio Girão, Analista de
Mercado da Ceará, além da proximidade dos municípios nordestinos com
o entreposto de Maracanaú, existe a
tecnologia de irrigação e armazenamento de água no Ceará e em outros
estados que possibilitam a produção
de diversos alimentos durante o ano
inteiro. Conforme ele, o fato dos estados nordestinos estarem localizados
em uma zona tropical também influência positivamente no plantio e na
colheita. Outro fato, segundo Odálio
Girão, são os microclimas, vegetações,
ventos e nebulosidades favoráveis nas
serras nordestinas, localidades que
apresentam temperaturas amenas e favorecem também o desenvolvimento
da plantação.

PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO NO VOLUME COMERCIALIZADO
REGIÃO

Nº Mun.

VOLUME (T)

NORDESTE

288

438.170,27

SUDESTE

204

48.454,87

SUL

67

22.773,27

CENTRO OESTE

21

12.167,71

NORTE

15

508,71

TOTAL

595

522.074,83

informativo CEAGESP

16 ENTREPOSTO i dezembro / 2016

CEAGESP conclui os cursos profissionalizantes em 2016

Centro Paula Souza e CEAGESP formarão novas turmas em 2017 - FOTO: Joel Bom Sucesso

Formatura contou com representantes da CEAGESP, Nossa Turma e Paula
Souza - FOTO: Joel Bom Sucesso

BCA beneficia mais de
100 mil pessoas
O mês de novembro continuou superando expectativas e o Banco CEAGESP de Alimentos arrecadou 206.585 toneladas de alimentos doados por 57
comerciantes da empresa. Foram atendidas 159.774
pessoas com os 158.175 produtos distribuídos entre
166 entidades – dois carregadores auxiliaram na distribuição.

Ex-jogador de futebol, Rodrigo Fernandes, conclui curso de assistente
administrativo - Imagem: Arquivo/
CEAGESP

Índice CEAGESP sobe
0,67% em novembro
Os preços dos cerca de 150 produtos monitorados
pelo Índice CEAGESP aumentaram 0,67% em novembro, impulsionados, principalmente, pela alta do setor
de frutas. Aspectos sazonais e efeitos climáticos negativos, como o excesso de chuvas em regiões produtoras do sul e do sudeste prejudicaram o volume ofertado e a qualidade de alguns produtos.
Os legumes e o setor de diversos mantiveram a
trajetória de queda dos preços praticados. O setor de
verduras, com preços próximos ao custo de produção,
apresentou ligeira recuperação.
O volume comercializado no entreposto de São
Paulo subiu 0,76% em novembro de 2016. Foram comercializadas 275.689 toneladas ante 273.618 negociadas em novembro de 2015. Foi o segundo resultado
mensal positivo no ano. No acumulado de janeiro a novembro, porém, o saldo ainda é muito ruim. Foram negociadas 2.905.158 toneladas em 2016 ante 3.080.248
comercializadas no mesmo período de 2015. Queda de
5,68% ou 175.090 toneladas.

Para saber o que subiu ou desceu de cada um desses setores,
visite os nosso portal: www.ceagesp.gov.br.

As turmas formadas pela parceria da Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo (CEAPES) com o Centro Paula Souza
contaram com cerca de 100 alunos
em dois cursos de auxiliar administrativo, um curso de maquiagem e
um curso de manicure e atenderam
principalmente moradores da região
onde a Companhia está localizada.
Este é um projeto social que visa
capacitar os participantes para atuar
em salões de beleza, clínicas de estética e empresas comerciais.
É o caso do Rodrigo Fernandes,
31 anos, que é morador de comunidade na Vila Leopoldina, próxima a
CEAGESP, e já fazia parte do projeto desenvolvido pela Associação
Nossa Turma, entidade mantida
pela Companhia.
Há 13 anos foi vítima de um
tiroteio que o deixou paraplégico,
mas a deficiência adquirida não o
impede de ser um dos alunos mais
participativos.
O rapaz frequenta a associação
há bastante tempo e já fez outros
cursos como de soldador, mas começou ali jogando futebol: ele tinha
talento para o esporte – seu apelido
é “Gol”.
Rodrigo retornou para o curso
de Assistente Administrativo a convite de Maribel Donato, diretora da
Associação Nossa Turma.
O ex-jogador chegou a trabalhar
na área administrativa antes dessa
oportunidade e hoje pretende abrir
seu próprio negócio, tem até o setor
escolhido: vestuário.
O jovem revelou que achou bem
interessante o curso. Maribel entrega que ele foi sempre o primeiro a
chegar e sua determinação impressionou os responsáveis pelas aulas.

Fernandes aprecia a chance e
demonstra gratidão por ocupar seu
tempo em algo útil para seu futuro.
“Na nossa comunidade não tem
muitas coisas para fazer. Hoje em
dia vemos muito a molecada roubando ou usando drogas, não fazendo o bem, íamos ficar lá dentro de
casa sem fazer nada.”
Edilene de Aquino tem 23 anos
e se formou na primeira turma da
área. A jovem soube da oportunidade pela sua cunhada, mãe de um
dos estudantes assistidos pela Nossa
Turma, e hoje atende várias clientes.
“Eu já queria fazer, mas eu não tinha
condições porque é muito caro, e aí
não perdi a oportunidade e vim correndo (risos)”, conta ela acrescentando que pretende abrir um salão,
mas reforça que é necessário buscar
especializações sempre.
Algumas alunas já faziam as próprias unhas e de outras conhecidas
na comunidade ao redor da CEAGESP, mas as oportunidades até
então foram poucas no trabalho formal pela falta de certificado como
é o caso da Cacilda da Costa, 43, e
de Ariane Pinheiro dos Santos, 17.
Cacilda ainda pretende fazer cursos
na área de administração enquanto
Ariane pretende seguir na estética
até com cursos de cabeleireira. Atualmente, ambas as alunas também
dão continuidade na área de beleza
com as aulas de maquiagem.
O projeto Ceagesp Sustentável
procura qualificar e certificar todos
os alunos para serem colocados no
mercado de trabalho garantindo
estabilidade para a família e a continuação dos estudos das crianças.
Todas as aulas foram gratuitas e
a CEAGESP terá muito mais em
2017!

Mais de 1000 doses de
vacina contra caxumba
são aplicadas na CEAGESP
A Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) participou de campanha
de vacinação triviral contra caxumba, rubéola e sarampo no dia 01 de
dezembro. A ação foi comandada
por equipe da Unidade Básica de
Saúde da Lapa (UBS Lapa), órgão
ligado a Secretaria Municipal de
Saúde, em parceria com a Vigilância
Epidemiológica Lapa Pinheiros.
Foram utilizadas na iniciativa
mais de 1000 doses da vacina para
prevenir as doenças em funcionários
e comerciantes da CEAGESP. Os
atendimentos aconteceram no Por-

tão 01 e no Auditório Nelson Loda,
dependências da Companhia, entre
às 09h e 15h, por ordem de chegada. Esse tipo de vacina consiste em
três doses para a imunização.
A medida foi adotada depois de
detectados casos de caxumba em
pessoas que convivem na região da
Vila Leopoldina. Os sintomas da
caxumba são: glândulas salivares
doloridas e inchadas, febre, dor de
cabeça, fadiga e falta de apetite e
a doença pode ser contagiosa. Os
mesmos sintomas costumam desaparecer após aproximadamente 15
dias do contágio.

cqh
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O QUE VOCÊ SABE SOBRE AMEIXA?

As decisões de cada dia exigem informações,
especialmente em empreendimentos de longo
prazo como o plantio de frutas como a ameixa,
que exigem grandes investimento e demoram
alguns anos para atingir plena produção.
A Internet é cheia de informações, mas quais
são e onde estão as informações que realmente precisamos?
O volume de produção e a área por município e
por produto são levantados pelo IBGE no Censo Agropecuário, a cada dez anos e, a cada três
meses, nos LSPA – Levantamento Subjetivo da
Produção Agrícola. Os dados da ameixa não
estão disponíveis em www.sidra.ibge.gov.br,
no Censo ou no LSPA.
O volume de exportação e a importação
por produto, por origem, por mês estão
em aliceweb.mdic.gov.br. A importação
da ameixa é muito importante no mercado
brasileiro. No ETSP metade das ameixas
comercializadas é importada.
O volume de produção e a área por município
e por produto do Estado de São Paulo podem
ser encontrados no Banco de Dados do IEA,
num levantamento mensal em cada município
pelos técnicos da Secretaria da Agricultura da
CATI e do IEA. A ameixa está entre os produtos levantados. Visite:

www.iea.sp.gov.br/out/bancodedados.html
www.iea.sp.gov.br.
O número de propriedade, o volume e área de
produção e a infraestrutura na produção – um
censo agropecuário do Estado de São Paulo
está no LUPA www.cati.sp.gov.br/projetolupa.
Um novo censo está sendo realizado pela
Secretaria da Agricultura e Abastecimento de
São Paulo.
A oferta e demanda, o volume por origem por
mês por produto nas principais ceasas brasileirase o preço médio mensal por produto estão
em
dw.prohort.conab.gov.br/pentaho/Prohort
O Sistema de Produção da Ameixa pode ser
encontrado em:
www.cnpuv.embrapa.br/publica/sprod/
AmeixaEuropeia/
indicar os atacadistas e acompanhar a visita ao
mercado.

xa – um guia de identificação do produto, um
guia de variedades, sazonalidade, padrões mínimos de qualidade, equivalência mensurável
com as denominações do mercado atacadista
e da Cotação da CEAGESP, os índices de aproveitamento, valoração e escolha, a sazonalidade e a sugestão de intercâmbio com outras
frutas. www.hortiscolha.com.br/hortipedia
Aqui estão algumas informações do Entreposto Terminal de São Paulo:
Cento e cinquenta e cinco atacadistas estabelecidos no Entreposto Terminal de São Paulo comercializaram 30.752 toneladas em 2015.
O maior atacadista foi responsável por 5%
do volume, 15 atacadistas por 50% e 37 atacadistas por 80%.

Os meses de abril praticamente não tem oferta de ameixa nacional. Dezembro de 2015 concentrou 29% do volume da ameixa nacional.
A CEAGESP registra as variedades nacionais
Rubi Mel, Letícia, Fla, Irati, Gema, Carmesim. A
variedade Rubi Mel veio da África do Sul com
o nome de Reubennel. A variedade Harry Pickstone recebeu o nome de Rubi II. Novas variedades estão surgindo como a Red Star e a
Black Star, que estão fazendo grande sucesso
no mercado. Precisamos examinar o DNA das
ameixas, para identificar corretamente as nossas variedades.
A ocorrência de granizo no fruto verde em
algumas lavouras causou danos, deixando um
pequeno orifício cicatrizado no fruto, que causam uma perda de valor de 50%.

A diversidade de origens é grande: 91 municípios brasileiros e 07 países. São Paulo é o
maior estado fornecedor, seguido por Santa
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

O Natal de 2016 vai ser farto, com ameixa
bonita, boa e saborosa.

O preço diário por classificação e por variedade
praticado pelo mercado atacadista na venda
ao varejo está disponível as 18 horas de cada
dia em www.ceagesp.gov.br/entrepostos/
servicos/cotacoes/

A oferta total da ameixa, em 2015, foi muito
concentrada entre novembro e fevereiro. Os
meses de menor oferta são e junho, com 3 e
2% respectivamente. Dezembro de 2015 concentrou 16% do volume total.

Centro de Qualidade, Pesquisa e
Desenvolvimento da CEAGESP
Dezembro de 2016

O Hortipedia, parte do HortiEscolha, apresenta para 97 frutas e hortaliças, inclusive a amei-

A oferta da ameixa nacional, em 2015, foi
muito concentrada entre outubro e fevereiro.
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O Circuito Ceasa Ford percorreu seis capitais para demonstrar as
qualidades dos veículos da marca para o transporte de hortifrutícolas
durante os meses de novembro e dezembro.
As pessoas que visitaram o estande em cada Ceasa destas cidades
puderam fazer test drive no modelo Cargo 2429 Torqshift, com câmbio
automatizado, além de conhecer melhor os modelos 1119 e F4000.
O evento teve cobertura pelo facebook e registro pelo site, onde a
novidade ficou por conta das fotografias 360º vistas por milhares de
seguidores.
veja você também o que aconteceu durante o evento. Entre no facebook/
JornalEntreposto ou acesse o site www.jornalentreposto.com.br/
CircuitoCeasa.

Circuito Ceasa Ford
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JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE
FIM DE ANO PARA COMEMORAR 18
ANOS DA APESP
No dia 02 de dezembro, a
Apesp - Associação dos Permissionários do Entreposto de São
Paulo comemorou os 18 anos
de existência da instituição. Para
celebrar esta data importante,
evento realizado todos os anos,
desta vez aconteceu na prestigiada churrascaria Vento Haragano,
na Avenida Rebouças, em São
Paulo.
O encontro reuniu ao todo
272 pessoas, entre permissionários da Ceasa de SP, familiares,
amigos e também contou com a
presença do Senador José Anibal
e do presidente da CEAGESP,
Antônio Carlos Amaral Filho.
Além do jantar, os organiza-

dores realizaram um sorteio com
diversos brindes. Manoel da Silva, presidente da ONG Nossa
Turma, mais conhecido como
Manelão, foi o escolhido para
anunciar o vencedor. Sendo que
uma parte do que foi arrecadado foi destinado para ONG que
ajuda as crianças carentes na região da Vila Leopoldina.
O presidente da Apesp, Luiz
Paim ressaltou a importância da
confraternização e a expectativa
para o ano de 2017.
“É um momento de alegria
e descontração, apesar de que
passamos por um ano bem turbulento. Porém, estamos aqui
todo mundo novamente e espe-

ramos que no ano que vem seja
algo bem melhor que este, com
menos acontecimentos ruins.
Mas desejamos a todos um ótimo 2017 a todos”, disse o presidente.
Opinião também compartilhada com o diretor secretário da
Apesp, Bruno Junco. “Parabéns
aos permissionários que compareceram a festa. Esperamos que
no próximo ano tenhamos um
bom ano, bem melhor que 2016,
que foi um ano muito difícil
para o nosso segmento. Então
gostaríamos que 2017, seja um
ano de crescimento das vendas
dentro do Entreposto”, desejou o
Bruno Junco.

confraternização Apesp
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