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COméRCiO NãO PRECiSa 
maiS vENdER baNaNa 
POR quilO Em SP

a banana não precisa mais 
ser pesada em feiras, mercados 
ou sacolões em todo estado 
de são paulo. a lei 16.121/2016, 
de autoria do deputado hélio 
nishimoto (psdb), que desobriga 
a utilização da balança na hora 
da compra entrou em vigor neste 
início de ano. dessa maneira, cada 
estabelecimento pode escolher 
a forma de comercialização, seja 
em dúzia, cacho, quilo ou mesmo 
unidade.

CamEx REduz imPOSTO 
dE imPORTaçãO dE dOiS 
iNSumOS uSadOS Na 
agRiCulTuRa

Entrou em vigor no final de 
janeiro, com a publicação da 
resolução camex nº4 de 2016, a 
redução permanente do imposto 
para compra no exterior de 
dois insumos para agricultura. 
a mudança foi aplicada com a 
incorporação à legislação brasileira 
das resoluções gMc nº 53, 54 e 55, 
de 2015 e trata-se de uma redução 
permanente da tributação desses 
ingredientes ativos. os produtos 
com alterações de imposto são os 
seguintes:

Propargite (nCM 2920.90.22) 
utilizado para formulação de 
acaricidas (substâncias que 
combatem ácaros que se 
alimentam de plantas) para 
culturas de algodão, citros, café, 
maçã, morango, rosa, tomate, 
algodão, citros e café o item 
teve redução do imposto de 
importação de 14% para 2%

4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluor-
3,5-dinitrotolueno (NCM 
2904.90.14)
 o item, que serve para fabricação 
de herbicidas, teve redução da 
alíquota para compra externa de 
14% para 2%.

novidade

O Banco do Brasil lançou o 
aplicativo GeoMapa Rural, que 
permite aos produtores rurais 
capturar e transmitir ao banco 
as coordenadas geodésicas de 
áreas de cultivo que serão fi-
nanciadas.

O Banco Central estabe-
leceu a obrigatoriedade dessas 
coordenadas para financiamen-
tos de custeio agrícola e de al-
guns financiamentos de inves-
timento (formação de lavouras 
permanentes e reflorestamento, 

por exemplo) de valor supe-
rior a R$ 300 mil. A partir do 
dia 1º de julho de 2016, essa 
obrigatoriedade vai abranger as 
operações com valores superior 
a R$ 40 mil.

O aplicativo permite a co-
leta das coordenadas sem a ne-
cessidade de rede de dados. A 
identificação da área pode ser 
feita percorrendo-se o períme-
tro da área a financiar ou mar-
cando os vértices da área dire-
tamente na tela do smartphone 

ou tablet (imagem do Google 
Maps). O usuário terá ainda 
a opção de editar a área sele-
cionada na tela do aparelho. 
Segundo o banco, o aplicativo 
está disponível no Google Play 
e na Apple Store.

Para os produtores rurais 
e empresas de assistência téc-
nica que utilizam aparelho de 
navegação GPS, o BB também 
disponibiliza página na web, 
onde os arquivos poderão ser 
encaminhados ao banco.

APliCATiVo CAPTuRA  
AS CooRDEnADAS  DE 
áREAS RuRAiS 

Sincaesp e Apesp realizam assembleia

O Sindicato dos Permissioná-
rios em Centrais de Abastecimen-
to de Alimentos do Estado de São 
Paulo (Sincaesp) e a Associação 
dos Permissionários do Entreposto 
de São Paulo (Apesp) convidaram 
permissionários para Assembleia 
Geral, que foi realizada no dia 25 
de fevereiro, quinta-feira, às 15h, 
no Auditório Nelson Loda, cujo 
objetivo foi a criação de uma Os-
cip (Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público).

“Na Assembleia Geral, criamos 
oficialmente a entidade e elegemos 
os oito primeiros conselheiros, que 
terão seis meses de mandato pro-
visório. Vale lembrar que os mem-
bros das diretorias de Sincaesp e 
Apesp não farão parte da diretoria 
da Oscip”, esclarece José Luiz Ba-
tista, presidente do Sincaesp.

Com essa organização em 
pleno funcionamento, os permis-
sionários passarão a administrar 
o condomínio, ou seja, irão con-
tratar e fiscalizar os serviços do 
ETSP, como manutenção, limpe-
za, segurança, etc. De acordo com 

as entidades, os benefícios serão 
inúmeros: agilidade na resolução 
de problemas, melhor avaliação 
na contratação de serviços, menos 
gastos e garantia de uma adminis-
tração profissional e estável.

Na ocasião, o Sincaesp tam-
bém esclareceu que as funções 
públicas da Ceagesp continuarão 
sendo imprescindíveis para o bom 
funcionamento do entreposto, 
como por exemplo, as informa-
ções de mercado fornecidas pela 
Seção do Centro de Qualidade 
Hortigranjeira e a Seção de Eco-
nomia e Desenvolvimento. “Os 
levantamentos e programas de 
qualidade e padronização realiza-
dos por estes departamentos são 
essenciais para a qualidade do ser-
viço de abastecimento de produtos 
agrícolas. Com a criação da Oscip, 
a Ceagesp vai ter mais disponibili-
dade para se voltar à estas impor-
tantes demandas. Acreditamos que 
trabalhando desta maneira todo o 
setor será beneficiado”, afirma Ba-
tista, lembrando que o presidente 
da Ceagesp, senhor Carlos Nabil, 

foi convidado para a assembleia 
e prontamente aceitou o pedido. 
“Temos certeza de que juntos fa-
remos mais e melhor”, comple-
menta.

Autogestão
Esse movimento de participa-

ção dos permissionários na gestão 
de um Entreposto já acontece em 
diversas Ceasas do Brasil, como 
na do Rio de Janeiro. Segundo os 
permissionários, essa é a melhor 
forma de controlar e reduzir as 
despesas do condomínio, além de 
melhorar os serviços no Entrepos-
to.

O Sincaesp esclarece que todos 
os permissionários estabelecidos 
no ETSP farão parte da Oscip. 
Cada CNPJ tem um voto, inde-
pendente do tamanho da empresa. 
Cada setor do ETSP deverá eleger, 
por voto, seu representante para 
fazer parte do Conselho de Ad-
ministração (veja no quadro). A 
organização não pode remunerar 
diretores, membros das comissões 
e conselhos, nem dividir os lucros 

com seus associados. Caso haja 
lucro, o mesmo deverá ser rever-
tido em benfeitorias no mercado, 
como, por exemplo, um fundo de 
melhorias.

A entidade também enfatiza 
que a Ceagesp não será privati-
zada. Ela continuará a cuidar das 
funções públicas do abastecimen-
to, obrigação que inclui: licita-
ção das áreas, administração dos 
contratos de TPRU, cobrança do 
TPRU, fiscalização, formação de 
preços, padronização de embala-
gens, normas de comercialização, 
além de continuar sendo responsá-
vel pela área.

“Queremos que os 
serviços funcionem e temos a 
possibilidade de melhorá-los. Nós, 
permissionários, temos que nos 
mobilizar em todos os setores, e 
passar a gerir o nosso condomínio, 
o nosso Entreposto”, afirma o 
presidente. “É um momento 
histórico na Ceasa. Permissionário, 
faça a sua parte! Participe das 
reuniões, seja a mudança”, convoca 
o presidente.

ReuNIÃO AcONteceu eM FeveReIRO e teve cOMO ObjetIvO A cRIAÇÃO de uMA OscIp
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Comissões
Setoriais

(eleita consultiva)

Assembleia dos Associados
(celebrativo)

Conselho de Administração
(mandato de 2 anos deliberitivo)

9 conselheiros representando cada setor do ETSP:

MFE"S, HF"S, Flores, Pescado, Varejões/Atípicos, MAPA

Administradores

Funcionários

Comissões

Temáticas
(indicativa/consultiva)

Profissionais
(remunerados CLT)

Organograma da OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público)



ManELÃo

CÁ enTre nÓS

falando Sério

naRa GUIMaRÃES
SECRETaRIa dE aGRICULTURa E 
aBaSTECIMEnTo do ESTado dE 
SÃo PaULo

Pesquisadores do Instituto 
de Economia Agrícola (IEA), 
analisando o comportamento 
da variação dos preços coletados 
em janeiro de 2016 em relação 
aos meses de janeiro e dezembro 
de 2015, por grupos de produ-
tos, chamam a atenção para a 
elevação de preços de alimen-
tos no município de São Paulo 
ocorrida no mês de janeiro de 
2016, que, segundo eles, indica 
uma possível e preocupante ten-
dência para o ano que se inicia.

A inflação de 2015, medida 
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatísticas (IBGE), 
por meio do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), al-
cançou 10,67%. Este índice foi 
sentido nos preços da maioria 
dos produtos que compõem os 
grupos de cálculo do IPCA e a 
variação ocorrida durante o ano 
de 2015 foi alvo de diversas re-
portagens, relatórios do Banco 
Central Brasileiro e textos eco-
nômicos ao longo do próprio 
ano.

O levantamento realizado 
pelo IEA indica que todos os 
grupos de produtos apresen-
taram variação positiva, tota-
lizando um índice mensal de 
3,85% de variação em relação 
ao último período (dezembro 
de 2015). “A variação do gru-
po Hortaliças, com 13,72%, 
impulsionada pela variação 
de batata (13,86%), cenoura 
(28,46%) e tomate (24,75%); 
pode ser creditada às chuvas 
dos últimos meses. No grupo 

Produtos Básicos estão presen-
tes produtos de grande peso na 
cesta de mercado da população, 
como feijão, arroz e pão francês, 
que apresentaram variação posi-
tiva de 6,88%, 3,47% e 4,30%, 
respectivamente. As chuvas no 
Sul do país vêm prejudicando as 
produções de arroz e feijão e o 
dólar continua pressionando o 
preço do trigo”, esclarecem os 
pesquisadores Vagner Azarias 
Martins, Luís Henrique Perez e 
José Alberto Angelo.

Considerando os resul-
tados por produto e não por 
grupos, verifica-se que, dos 88 
itens pesquisados, apenas nove 
tiveram variação negativa de 
preços: costela suína (-1,85%), 
carne moída de 2ª (-4,35%), 
salame (-0,53%), queijo mi-
nas (-5,39%), limão (-8,46%), 
maçã nacional (-3,63%), uva 
fina (-1,82%), azeitona verde 
(-0,27%) e palmito em conser-
va (-0,82). Além da baixa quan-
tidade de itens com variação 
negativa, constata-se que, exce-
tuando o limão, os demais pro-
dutos não são de grande peso na 
cesta de mercado das famílias 
paulistanas.

“Ao comparar a variação de 
janeiro de 2016 com seu mês 
anterior e com a variação de um 
ano atrás (jan./2016-jan./2015), 
observa-se o quanto são preocu-
pantes os resultados obtidos no 
primeiro mês de 2016. Enquan-
to a variação do total da cesta 
de mercado de um ano atrás 
foi de 12,1%, a variação obser-
vada apenas em janeiro/2016 
foi de 3,85%. O grupo Leite e 
Derivados variou durante o ano 
3,49%, enquanto no último 
mês, a variação foi de 2,06%. 

Tais resultados chamam a aten-
ção, pois o grupo Alimentação 
e Bebidas é o de maior peso no 
cálculo do IPCA com 23%”, 
ressaltam os pesquisadores.

É importante destacar que 
o levantamento realizado pelo 
IEA é independente e não com-
põe o IPCA. Os valores apre-
sentados nesse artigo referem-se 
ao município de São Paulo que, 
embora tenha grande peso no 
cálculo do índice de inflação, é 
apenas uma das 11 regiões de 
coleta de dados utilizada pelo 
IBGE. Portanto, o resultado 
do IPCA pode sofrer pressão 
maior ou menor do grupo Ali-
mentação e Bebidas em virtude 
do comportamento deste grupo 
nas demais praças de coleta de 
dados. 

Os levantamentos de preços 
realizados pelo IEA abrangem 
os três níveis de comercialização 
(produtor, atacado e varejo) e 
se constituem em importantes 
instrumentos para compreen-
der o cenário atual da econo-
mia nas grandes metrópoles. “A 
análise da evolução dos preços 
ao consumidor produzida pelo 
Instituto, embora não possa ser 
comparada com levantamentos 
realizados por outras institui-
ções de pesquisa, porque se-
guem metodologias diferentes, é 
complementar a estas e permite 
que a Secretaria de Agricultura 
esteja cada vez mais próxima do 
seu público. Orientados pelo 
governador Geraldo Alckmin, 
oferecemos ao setor produtivo 
informações estratégicas para 
otimizar sua atuação”, destacou 
Arnaldo Jardim, secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo.

Hortaliças disparam e pressionam 
o orçamento familiar paulistano

A Escola de Samba Uni-
dos do Peruche tem, entre seus 
componentes, dois persona-
gens que por muitos anos tra-
balharam na Ceagesp: o senhor 
Carlos Caetano e a Bernadete.

O Carlos Caetano foi 
eleito o cidadão do Samba 
do Século e aposentou-se na 
companhia na função de fiscal. 
Popularmente ele era chamado 
de “Carlão da Ceagesp”. Já a 
Bernadete pertence ao seleto 
clube restrito das mulheres 
puxadoras de samba-enredo. 
Nesse carnaval, no Polo Cul-
tural Grande Otelo, a sua voz 
junto, com ao dos intérpretes 
da escola deu um toque de ca-
tegoria e foi fundamental para 
manter a Peruche no grupo 
de elite. Aqui no mercado ela 
trabalhou no antigo serviço 
médico. Que o bom Deus os 
cubra de bênçãos!

O mercado começa a 
aquecer e o agricultor motiva-
do pelo preço justo alcançado 
com a venda dos produtos 
hortícolas, passa a depositar es-
perança na terra molhada e na 
semente que vai germinar e dar 
uma bela colheita. 

Todo frequentador do mer-
cado se acostou a ver um per-
sonagem de feiçao física magra 

e um tanto arcada pelo tempo. 
Ele tinha o carinhoso apelido 
de Sossego. Quando Sossego 
estava com a cabeça fresca fazia 
alguns trabalhos para os co-
merciantes do mercado como 
o de pagar as contas no banco, 
etc. Mas a tarde, ele afogava as 
mágoas na água que passari-
nho não bebe e cantava samba 
em Inglês e Castelhano. No 
último dia 6, Sossego saiu do 
mercado e foi ao encontro do 
criador. Saudades do Sossego.

No dia 14, a associação 
Nossa Turma realizou um Sa-
rau Cultural em homenagem 
a Toquinho, um grande artista 
que com sua música alegra as 
crianças. As músicas foram in-
terpretadas por Luigh de Santi, 
que lançou seu mais novo su-
cesso: “Freedom”.

No evento, a Comitiva 
Capiau preparou a galinhada 
que foi servida com o toque do 
berrante da Fabiana e a presen-
ça do presidente da Ceagesp, 
Carlos Nabil, que deu nota 10 
para a comida.

Agradecemos os comer-
ciantes que doaram prendas, 
frutas, legumes e verduras para 
as nossas cestas e todas as pes-
soas que participaram do even-
to. Foi um sucesso! Obrigado! 

pResIdeNte dA ceAgesp 
cOMpARece AO sARAu 
dA NOssA tuRMA

bAtAtA-dOce: 
só FAMA NÃO bAstA

SaSSá – PLanEjadoR TéCnICo da 
aTaCadISTa dE LEGUMES IGUaPE

A batata-doce ainda é uma 
cultura negligenciada pela ca-
deia do agronegócio brasileiro, 
apesar de sua importância nutri-
cional, econômica e social. Mui-
to cultivado para a subsistência, 
recentemente este tubérculo 
ganhou fama entre os adeptos 
da vida fitness:  seu amido re-
sistente, mesmo sendo um car-
boidrato, se comporta como 
uma fibra insolúvel que absorve 
mais gordura e açúcar, ajudando 
a emagrecer.  Mas só fama não 
basta. Precisamos de programas 
públicos e privados que visem à 
melhoria do plantio deste vege-

tal, já que a falta de implemen-
tos e produtos fitossanitários 
desenvolvidos especialmente 
para a batata-doce compromete 
o avanço deste segmento impor-
tante do agronegócio.
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A nanotecnologia apresenta um 
enorme potencial para renovação 
de setores tradicionais da economia, 
e seu uso permite atribuir, cada vez 
mais, novas funcionalidades. Para se 
ter uma ideia, hoje, são mais de 600 
itens desenvolvidos com esta técnica 
que trabalha com dimensões reduzi-
díssimas, na casa do nanômetro, isto 
é, de 10-9 metros = 0,000000001 
metros, algo como um grão de areia 
diante do litoral brasileiro inteiro.

A técnica, quando aplicada em 
conjunto com outras medidas, pode 
ajudar a resolver inúmeros proble-
mas, permitindo o desenvolvimento 
sustentável, principalmente quando 
o assunto é meio ambiente, agricultu-
ra, biodiversidade, áreas fundamen-
tais para o futuro da vida do homem. 

Um dos segmentos que vem 
usando esta tecnologia para atender 
à crescente demanda da população 
por alimentos nutritivos, seguros, e 
que enfrenta desafios como limitada 
disponibilidade de terra e recursos hí-
dricos, é a agricultura, atividade que 
mais consome água no mundo.

Levando em consideração todos 
esses itens, a Sencer, empresa de tec-
nologia que atua, em parceria com a 
Universidade  Federal de São Carlos, 
no segmento de agricultura de preci-

são, desenvolveu um aplicativo que 
permite monitorar o solo, analisando 
quando e onde precisa ser irrigado.  
“O diferencial desta solução está nos 
sensores, que foram desenvolvidos 
baseados em nanotecnologia”, explica 
o CEO Valdir Pavan. 

Seca, excesso de chuva, tempo 
seco são variações meteorológicas que 
acometem todo o tipo de produção 
agrícola, independente do seu por-
te, e que influenciam no preparo do 
solo, a semeadura, a adubação, a ir-
rigação, as pulverizações, e também 
no uso de fertilizantes. “ Por isso, o 
desenvolvimento de ferramentas que 
auxiliem o planejamento e o processo 
de tomadas de decisão que resultem 
em menores impactos ambientais e 
no aumento da resiliência da agricul-
tura, tem sido o objetivo da Sencer”, 
afirma Pavan.

É fundamental estabelecer o mo-
mento certo de iniciar as irrigações e 
a quantidade de água que será usada. 
Estas, são premissas básicas do mane-
jo coerente da irrigação. “O desenvol-
vimento de ferramentas que auxiliem 
no planejamento e no processo de 
tomadas de decisão, tornaram-se fun-
damentais para o crescimento de uma 
agricultura mais resistente e sustentá-
vel”, destaca o CEO.

NANOtecNOlOgIA AjudA 
AgRIcultORes A ReduzIR O 
usO de águA e luz

Aspectos visuais como cor, tamanho e 
aparência são determinantes na escolha dos 
consumidores ao adquirir frutas e horta-
liças. No caso da cebola e do alho, o valor 
comercial é definido principalmente pela 
classificação de tamanho dos bulbos, o que 
garante maior rentabilidade ao produtor.

Para atender a esses padrões, agriculto-
res têm contado com o auxílio de soluções 
biotecnológicas que melhoram o desenvol-
vimento das plantas e minimizam os efeitos 
estressantes provocados por adversidades 
ambientais, como explica o engenheiro 
agrônomo Marcos Revoredo, gerente téc-
nico de hortifruti da Alltech Crop Science.

“O tratamento estimula o desenvol-
vimento da raiz, da parte aérea e da folha, 
bem como o transporte da seiva para o 
bulbo, melhorando seu enchimento. Com 
uma melhor padronização do tamanho do 
bulbo, consequentemente temos melhor 
enchimento, peso e classificação, que é a 
moeda de comercialização do produtor na 
ponta final”, afirma.

Um exemplo é o agricultor Diamerson 
Dourado, de Irecê (BA), que desde 2008 
cultiva cebola, com distribuição para as re-
giões Nordeste e Sudeste. Há três anos, após 
adotar o manejo nutricional, observou um 
incremento de produtividade, qualidade e 

padronização da hortaliça. “Consegui au-
mentar a renda de 25% a 30%. A produti-
vidade também está acima da média da re-
gião, ficando entre 1.800 a 2.220 sacas por 
tarefa, que equivale a 2,3 hectares”.

Cuidados
De acordo com o engenheiro agrôno-

mo, a cebola com o tamanho de classe 3 
(calibre 50 a 70 mm) é a que possui maior 
preço de comercialização no mercado bra-
sileiro, devido a preferência nacional. Já 
para o alho, as classes principais são as de 
6 a 8. “Os materiais genéticos de cebola 
são selecionados para que produzam uma 
alta porcentagem de classe 3, para melhor 
produtividade e rentabilidade, quando em 
condições ideais de cultivo”.

Dessa forma, diante das adversidades 
climáticas enfrentadas nos últimos anos, 
recomenda-se alguns cuidados no cultivo 
de cebola. “Cada local de plantio deve ter 
uma adequada densidade populacional, ir-
rigação, nutrição e controle fitossanitário, 
além de ferramentas que auxiliem na capa-
cidade genética em produzir mais bulbos de 
classe 3, ou seja, melhor padronização no 
tamanho, proporcionando bons índices de 
produtividade e rentabilidade”, salienta Re-
voredo.

Um grupo de produtores da cidade de 
Peumo no Chile decidiu resgatar uma antiga 
variedade de tomate rosa por conta do sabor, 
textura e aroma únicos. Apesar das qualida-
des extraordinárias, o produto foi extinto da 
indústria produtiva e acabou sendo substitu-
ído pelos tomates industriais.

A iniciativa foi criada e guiada pela Fun-
dação de Inovação Agrária do Ministério da 
Agricultura Chilena. “Esse tomate foi con-
sumido na região durante meio século, an-
tes do advento genético que mudou a cor, 
propriedades, sabor e textura dos tomates. 
Os tomates modernos têm são mais apre-
sentáveis e uniformes, mas perderam sabor 
e aroma característicos”, diz Ricardo Quiroz, 
diretor técnico da Cooperativa de Produto-
res da Região do Maule, formada por 400 
produtores da região. 

Distante 144 quilômetros da capital 
Santiago, o produtor Jose Flores está traba-
lhando em sementes de um tipo hereditário 
da família Solanaceae que possui as caracte-
rísticas naturais sem a interferência de trans-
gênicos. Essa variedade de tomate teve uma 
grande participação na mesa chilena durante 

em meados do século XX e permanece na 
memória dos mais velhos como o tomate 
com “gosto de infância”. “Esse tomate pos-
sui características únicas e a vantagem de 
possuir bastante suco. Além disso, possui 
essa tonalidade rosa, diferenciando do toma-
te comum vermelho. É bonito e atrativo”, 
complementa Flores.

Uma das cozinhas que está utilizando a 
fruta é a do Hotel Vik,  localizado no Vale 
Millahue, 200 quilômetros ao sul de Santia-
go e 20 minutos de distância de Peumo, a 
terra dos tomates rosas. O estabelecimento 
é famoso por sua cozinha que oferece pratos 
tradicionais chilenos preparados com produ-
tos locais. 

O resgate do tomate rosado é parecido 
com o da variedade de uva Carmenere, origi-
nalmente plantada em Medoc, região de Bor-
deaux na França, foi assolada por uma praga 
e desapareceu da Europa. Já em 1994 um 
ecologista francês, Jean Michel Boursiquot, a 
encontrou no Chile e desde então a varieda-
de Caemenere foi divulgada globalmente na 
comunidade vinícola. A expectativa é que o 
mesmo aconteça com o tomate rosa.

PadRONizaçãO COm maNEjO NuTRiCiONal 
mElhORa ClaSSifiCaçãO daS hORTaliçaS

PROduTORES ChilENOS RESgaTam TOmaTE 
COm “gOSTO dE iNfâNCia”
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Os produtores  rura i s 
at ingidos pela lama 
com resíduos de mi-

neração, após o rompimento da 
barragem da empresa Samarco, 
no município de Mariana, re-
gião Central de Minas Gerais, 
tiveram um prejuízo de aproxi-
madamente R$ 23,2 milhões.

É o que aponta um levanta-
mento realizado pela Empresa 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado de Mi-
nas Gerais (Emater-MG) para 
avaliar os impactos provocados 
pelo acidente nos municípios 
de Barra Longa, Mariana, Ponte 
Nova e Rio Doce. O rompimen-
to da barragem ocorreu no dia 5 
de novembro de 2015.

O levantamento feito pela 
Emater-MG foi realizado en-
tre novembro do ano passado e 
janeiro deste ano, e apurou, até 
agora, 95% das propriedades 
atingidas, onde moravam 295 
pessoas. Segundo o presidente 
da Emater-MG, Amarildo Ka-
lil, os técnicos da empresa estão 
visitando cada uma das proprie-
dades. “Nossos técnicos estão 

fazendo  as visitas e aplicando 
um questionário. Eles também 
conversam com cada um dos 
agricultores que tiveram as pro-
priedades atingidas. É um levan-
tamento para ter uma ideia do 
prejuízo e que poderá subsidiar 
o Estado no caso de um plano 
de recuperação econômica des-
tas propriedades”, explica.

De acordo com o relatório, 
195 propriedades foram atingi-
das. A maior parte do prejuízo 
foi em áreas utilizadas para pas-
tagem, capineiras, plantações de 
cana-de-açúcar, grãos e horti-
cultura. O valor estimado é de 
R$ 15,6 milhões em 1.270,5 
hectares de terras atingidas. Em 
seguida, estão as perdas com 
216 construções afetadas (R$ 
5,2 milhões), 161 quilômetros 
de cercas (R$ 977 mil), 293 má-
quinas e equipamentos (R$ 760 
mil) e 1.596 animais perdidos 
(R$ 651 mil), principalmente 
aves.  O levantamento tam-
bém apurou que 34 produtores 
atingidos possuem financiamen-
to de crédito rural, que somam 
o valor de R$ 3,3 milhões.

O presidente da Emater-MG 
chama a atenção que a porcen-
tagem das áreas atingidas nas 
propriedades foi, em média, de 
12,9%. “Tivemos 164 proprie-
dades com menos de 50% da 
área atingida. Em muitos des-
ses casos, será possível retomar 
a atividade agropecuária. Já em 
outras 31 propriedades, a lama 
destruiu mais de 50% da área. 
Nestes locais será mais difícil 
voltar a desenvolver as ativida-
des anteriores. O mais  indicado 
deverá ser a realocação dos pro-
dutores para outras áreas e trans-
formar os locais atingidos em 
área de preservação ambiental, 
com trabalhos de contenção de 
erosão e revegetação”, explica 
Amarildo Kalil. Ele também 
acredita que as pessoas das áreas 
que tiveram a maior parte da 
propriedade atingida poderão 
ser indenizadas.

O relatório aponta que a 
área rural do município de Barra 
Longa foi a mais afetada pelo 
rompimento da barragem, com 
136 propriedades atingidas e um 
prejuízo total de R$ 15,3 mil-

hões. Em seguida Mariana com 
52 propriedades e perdas de R$ 
7,1 milhões, Rio Doce com 3 
propriedades e perdas de R$ 670 
mil e Ponte Nova com 4 pro-
priedades e prejuízo de R$ 71 
mil. Cerca de 25 propriedades 
da região ainda serão catalogadas 
pelos técnicos da Emater-MG.

Terras comprometidas para 
produção agropecuária

Um estudo realizado pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) mos-
trou que o solo das áreas atingi-
das pela lama da barragem não 
apresenta condições para o de-
senvolvimento de atividades 
agropecuárias. O trabalho foi 
realizado a pedido do Governo 
de Minas, numa ação conjunta 
da Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Emater-MG e Epamig. 
A pesquisa também mostra que 
não foi detectada a presença de 
metais pesados em níveis tóxicos 
nas amostras coletadas.

Produtores rurais têm prejuízo de R$ 23,2 milhões 
com rompimento de barragem em Mariana
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De acordo com a Associa-
ção Brasileira da Batata 
(ABBA), nas últimas 

três décadas a área plantada de 
batata no Brasil reduziu de 150 
mil hectares para menos de 100 
mil hectares. Mesmo com o en-
colhimento da área, a quanti-
dade produzida saltou de três 
milhões de toneladas/ano para 
quase quatro milhões. 

Apesar dos avanços na pro-
dutividade a bataticultura con-
tinua enfrentando momentos 
difíceis.  “Estamos vivendo um 
desastre que pode ser compara-
do com terremotos, tsunamis 
e guerras civis que estão acon-
tecendo pelo mundo. Milhões 
de produtores e trabalhadores 
perderam empregos, proprieda-
des, famílias, autoestima e até 
mesmo a vida”, lamenta Natali-
no Shimoyama, gerente geral da 
Associação Brasileira da Batata 
(ABBA). 

O profissional explica que os 
principais fatores para a crise vi-
vida por quem depende da cul-
tura da são os custos de produ-
ção e a legislação trabalhista, que 
dificulta a contratação de fun-
cionários. “Apesar da abundân-
cia de recursos naturais, o custo 
de produção no Brasil é um dos 
maiores do mundo. Na última 
década, os itens palpáveis, como 
insumos, deixaram de ser os mais 
onerosos e foram substituídos 
por despesas não palpáveis (ad-
mistração, encargos, tributos)”, 
esclarece. 

Além dos problemas que são 
bastante conhecidos dos agricul-
tores, o clima também influencia 
a bataticultura nacional. A bata-
ta é uma planta que exige frio, 
principalmente à noite. O acú-
mulo de reservas no tubérculo 
se dá em função da quantidade 
de energia que a planta assimila 
durante o dia, menos o que ela 
respira. Quanto mais a planta 
acumular durante o dia, como 
resultado da fotossíntese, e quan-
to menos ela respirar, maior o 
acúmulo de reservas. A tempe-
ratura fria à noite colabora para 
que a planta reduza a respiração 
e, assim, acumule mais reservas. 
As zonas mais frias, portanto, são 
melhores para a batata.

Nos últimos anos, a geografia 
da produção da batata está mu-
dando. O tubérculo vem sendo 
cultivado em regiões mais quen-
tes, até mesmo na Bahia e em al-
gumas outras zonas do nordeste. 
Nestes estados, inclusive, existem 
diversos cultivos com alto nível 

tecnológico e de produção. 
No abastecimento brasilei-

ro, por ordem de importância, 
aparecem os Estados de Minas 
Gerais, Paraná e São Paulo. Esses 
três estados produzem mais de 
80% do total nacional em três 
safras e participam do abasteci-
mento de todas as regiões me-
tropolitanas no Brasil, sendo ba-
lizadores na formação de preços. 
No Sudeste brasileiro, a safra de 
inverno tem importância estraté-
gica por anteceder a maior safra 
que é a das águas (colhida de no-
vembro a março).

No caso do cultivo de inver-
no, o plantio é realizado em São 
Paulo e Minas Gerais; como é 
estação de poucas chuvas e irre-
gulares o cultivo é realizado com 
irrigação e as quantidades regio-
nais produzidas dentro do Esta-
do são diferenciadas.

O abastecimento brasileiro 
depende da produção do Sul e 
Sudeste, além da batata impor-
tada. Como sugestão a Embrapa 
lembra aos bataticultores brasi-
leiros em cada região a necessida-
de de exigir dos governos federal 
e estaduais medidas de política 
agrícola que organizem as safras 
regionalmente para valorização 
da economia nacional, definin-
do a área a ser cultivada, visando 
produção compatível ao merca-
do na época que pretende abas-
tecer, e direcionar essa produção 
à região e depois aos grandes 
centros consumidores.

 Além disso, é necessário pro-
mover o processamento e clas-
sificação dos tubérculos por va-
riedade e tamanho na região de 
produção, estimular a industria-
lização da batata brasileira, que 
são formas de agregação de valor 
ao produto, inclusive porque há 
demanda reprimida de batata 
processada: cozidas, purê, fécula, 
frita e chips.

Migração dos cultivos

De acordo com a Embrapa 
Clima Temperado, até a déca-
da de 90, a cultura da batata se 
constituía numa atividade prin-
cipalmente de pequenos produ-
tores, numa exploração típica da 
agricultura de base familiar. Com 
a globalização dos mercados, a 
cultura transformou-se na horta-
liça de maior importância dentro 
do agronegócio brasileiro, redu-
zindo drasticamente o número 
de produtores, com efeito do au-
mento dos custos de produção, 
frequentes oscilações de cotação 

do produto e, mais do que tudo, 
pela perda de competitividade na 
comercialização.

A partir da metade da década 
de 90, houve também uma mu-
dança na geografia da produção, 
com surgimento de novas áre-
as na região tropical de altitu-
de - Cristalina (GO), Triângulo 
Mineiro/Alto Parnaíba (MG) 
e Chapada Diamantina (BA) – 
em detrimento de áreas produ-
toras na região subtropical. Esta 
mudança de geografia também 
ocorreu na região subtropical, 
com destaque para a região dos 
Campos de Cima da Serra, no 
Rio Grande do Sul, e para o mu-
nicípio de Água Doce, em Santa 
Catarina, onde os cultivos são re-
alizados no verão. As novas áreas 
foram promovidas pelos avanços 
tecnológicos e utilização de no-
vas cultivares, assim como por 
mudança fundiária e de gerencia-
mento das propriedades. 

novas cultivares de batata 
são tolerantes à seca

Preocupados em diversificar 
o cardápio dos brasileiros e di-
minuir os custos de produção, a 
Embrapa desenvolveu variedades 
de batata-inglesa mais tolerantes 
a seca do que as variedades im-
portadas e mais rentáveis ao pro-
dutor.

As cultivares, desenvolvidas 
no Brasil pela Embrapa Clima 
Temperado, BRS Ana, BRS Cla-
ra, BRS Elisa e Cristal foram 
plantadas na parcela da Horti-
cultura e Fruticultura. “Essas 
variedades têm mais rusticidade 
do que as variedades importa-
das, exigem menos fertilizantes e 
pesticidas e são mais tolerantes à 
seca porque seu sistema radicular 
é mais desenvolvido”, explicou 
o líder do Programa de Melho-
ramento Genético da Batata, da 
Embrapa Clima Temperado, en-
genheiro agrônomo Arione Pe-
reira.

Produção 2014 

Minas Gerais – 1.183.259 t
Paraná – 851.889 t

Fonte: ABBA

zoom 
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Para garantir qualidade e 
resistência ao à batata, 
produtores têm aplicado 

soluções naturais que ajudam a 
proteger o cultivo de possíveis 
doenças ainda no solo, resultan-
do em diminuição de perdas e 
um valor de venda superior.

A Agrícola Wehrmann, de 
Cristalina (GO), começou a 
produzir a hortaliça há 13 anos 
e hoje é uma das principais re-
presentantes brasileiras no seg-
mento. “O mercado da batata é 
balizado pela qualidade. Conse-
guimos vender por até R$ 30 a 
mais do que a opção com qua-
lidade inferior. Com a diferen-
ça de preço, quando existe um 
volume maior de batata de boa 

qualidade, a renda total é bem 
mais alta”, conta o empresário 
Rodrigo Wehrmann.

Responsável por uma área 
de plantio equivalente a 1.300 
hectares, Wehrmann decidiu 
apostar em opções alternativas 
de manejo em 2012. “O mo-
mento da produção é muito 
importante para proporcionar 
qualidade e durabilidade maior, 
atendendo aos requisitos do 
mercado. A batata precisa estar 
bem clarinha, porque normal-
mente escurece de um dia para 
o outro; e também não pode ter 
manchas na pele. Assim, o re-
torno da venda acontece de ma-
neira mais rápida e satisfatória”, 
avalia.

Proteção

Segundo o engenheiro agrô-
nomo Marcos Revoredo, da 
Alltech Crop Science, especiali-
zada em nutrição vegetal, o ob-
jetivo é promover o equilíbrio 
nutricional e fisiológico das 
plantas, visando melhor desen-
volvimento e condições de pro-
teção contra fatores externos. 
“A empresa possui produtos 
com elementos nutricitores que 
auxiliam no estímulo dos me-
canismos de defesa natural dos 
cultivos, e outros que possuem 
microrganismos selecionados e 
enzimas que proporcionam be-
nefícios por atuarem na matéria 
orgânica do solo”, explica.

De acordo com Revoredo, 
o manejo com estes produtos 
deve ser realizado principal-
mente nas fases de plantio, 
próximo da amontoa, e no de-
senvolvimento dos tubérculos, 
por se tratarem de momentos 
importantes de estabelecimen-
to da cultura e de definição dos 
fatores produtivos e qualitati-
vos. “Como a ativação de mi-
crorganismos benéficos na zona 
radicular é favorecida, cria-se 
uma barreira física contra a en-
trada de patógenos. A planta 
fica mais saudável e protegida, 
então, consequentemente, a ba-
tata terá uma vida útil melhor 
pós-colheita, além de contribuir 
com a produtividade”, analisa.

SOlUçÕES nATURAIS PROMETEM 
qUAlIDADE E REnTAbIlIDADE AO 
PRODUTOR DE bATATA
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Após 11 anos de pesquisa, a 
batata BRS Camila foi lançada 
no ano passado.  O material é 
resultado do Programa de Me-
lhoramento Genético de Batata 
da Embrapa, da Embrapa Clima 
Temperado (Pelotas, RS) e Em-
brapa Hortaliças (Brasília, DF), 
com apoio da Embrapa Produ-
tos e Mercado (Canoinhas, SC). 
Com a nova cultivar, a expectativa 
é que o país diminua a dependên-
cia de variedades importadas e 
que os produtores passem a uti-
lizar mais dos materiais nacionais 
disponíveis no mercado. O Brasil 
depende de mais de 90% de cul-
tivares importadas para a sua pro-
dução.

De acordo com o chefe-geral 
da Embrapa Clima Temperado, 
Clenio Pillon, o lançamento sig-
nifica maior autonomia do país 
sobre a produção, porque permite 
que os produtores reduzam a de-
pendência da importação de se-
mentes – o que também reduziria 
os custos de produção. A diversi-

ficação de variedades também di-
minui os riscos sanitários, além de 
garantir maior segurança alimen-
tar dos produtores e consumido-
res brasileiros. “O cenário atual 
apresenta um grande risco, prin-
cipalmente sanitário, por depen-
der principalmente de uma única 
variedade”, explica o pesquisador. 

BRS Camila

A BRS Camila apresenta boa 
aparência de tubérculos e elevado 
potencial produtivo de tubércu-
los comerciais. “O rendimento 
comercial chega a ser entre 10 a 
20% superior à principal concor-
rente que está no mercado hoje”, 
estima o analista da Embrapa Pro-
dutos e Mercado, Antônio Borto-
letto. A cultivar também é versátil 
na culinária e pode ser preparada 
tanto assada quanto cozida. Nas 
análises sensoriais, apresentou 
sabor diferenciado e, por isso, 
também é indicada à cozinha es-
pecializada. “A expectativa é que 

atenda às demandas do produtor 
e satisfaça o consumidor”, com-
pleta o pesquisador Arione Perei-
ra.

Melhoramento 
participativo

Os fatores que a pesquisa leva 
em consideração para desenvolver 
novos materiais envolvem o pro-
dutor, o comerciante, a indústria 
e, claro, o consumidor final. Além 
disso, cada finalidade culinária 
exige certas características dos tu-
bérculos. Nos últimos anos, qua-
tro cultivares de batata foram lan-
çadas pela Embrapa para atender 
diferentes finalidades: a BRS Ana 
é destinada à indústria de palitos 
fritos; a BRS Clara é voltada ao 
mercado in natura; a BRSIPR Bel 
(desenvolvida em parceria com 
o Iapar) é destinada à fritura na 
forma de fatias e batata palha; e a 
BRS Camila, por sua vez, destina-
-se ao mercado in natura, tendo 
aptidão à cozinha especializada.

nOvA vARIEDADE DE bATATA PARA MERcADO In 
nATURA PODE DAR MAIS AUTOnOMIA AO bRASIl

A padronização na comercia-
lização de batatas é um aspecto 
tão importante que mais uma vez 
a produtora e atacadista Campo 
Vitória investiu em tecnologia 
para aprimorar esta atividade. 
Engenheiros da Indústria Barana, 
companhia brasileira, desenvolve-
ram uma máquina especialmente 
para o trabalho executado dentro 
do box da Campo Vitória na Ce-
agesp. “O entreposto de São Pau-
lo tem problemas na infraestrutu-
ra e não comporta as dimensões 
de um maquinário ideal para a 
função, por isso adaptamos vá-
rias partes de outras máquinas em 
uma. Dessa maneira, consigo re-
classificar as batatas e atender três 
públicos diferentes com apenas 
um equipamento”, explica o per-
missionário João Carlos Barossi. 

Na Ceasa de Campinas o es-
paço ocupado pela empresa é 
muito maior, o que permite o 
uso de máquinas selecionadoras 
e embaladoras muito modernas. 
“Trouxemos uma máquina da 
Nova Zelândia que seleciona os 
produtos por peso, cor e até se-
para os que estão em estágio de 
decomposição. Infelizmente, na 
Ceagesp não possuímos espaço 
para comportar este equipamen-
to”, lamenta.

A Agro Comercial Campo 
Vitória sempre colaborou no 
desenvolvimento de novas varie-
dades de batatas e em melhorias 
naquelas que já se destacavam no 
mercado. A maioria dos experi-
mentos produzidos com batatas 
no Brasil foram realizados com a 
cooperação da produtora e ataca-

dista.” Somos uma empresa total-
mente inserida no seguimento da 
bataticultura, apesar de também 
trabalhar com outras hortaliças. 
Estamos sempre dispostos a testar 
novidades, não apenas em semen-
tes, mas também em defensivos, 
equipamentos e tecnologias que 
colaboram com o setor”, expõe 
João Carlos. 

Para o empresário, o conhe-
cimento é que permite avanços 
na produtividade e qualidade do 
hortifruti. “Antigamente, colhí-
amos e de oitocentos a mil sacos 
da variedade de batata monalisa 
por alqueire. Hoje, conseguimos 
colher de dois mil a 2.400 sacos 
na mesma área. Tudo isso é resul-
tados dos inúmeros estudos e tes-
tes realizados ao longo de vários 
anos”, complementa Barossi.

cAMPO vITóRIA ADqUIRI MáqUInAS 
SElEcIOnADORAS DE bATATA
EqUIPAMEnTOS TRAzEM AGIlIDADE PARA AS ATIvIDADES DE PADROnIzAçãO

CaRoLIna dE SCICCo
REdaÇÃo jE
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Para melhorar o atendimen-
to e a qualidade dos produtos 
da Kibel Agro Comercial, Fer-
nando Kina, proprietário, con-
tratou uma empresa de consul-
toria e uma vez por semana a 
rotina de comercialização é ave-
riguada. Especialistas checam o 
ambiente e apontam se as ati-
vidades estão alinhadas com as 
disposições planejadas pela ata-
cadista ou se atendem às exigên-
cias dos órgãos fiscalizadores.

“Além de aprimorar meu 
processo logístico e comercial, a 
consultoria evita que eu seja au-
tuado por má conduta na ma-
nipulação de alimentos”, explica 
Fernando.

A Kibel foi fundada há mais 
de 25 anos e comercializa ba-
tata, cebola, alho, coco, amen-
doim e pinhão. Num mercado 
tão amplo, está sempre em bus-
ca dos melhores soluções para 
oferecer produtos diferenciados. 
A moderna máquina seleciona-

dora de batatas não deixa pas-
sar um produto sequer fora dos 
padrões. O trabalho de seleção 
exige tempo.

O uso da máquina selecio-
nadora torna a operação de co-
mercialização mais lenta, porém 
evita que os produtos sejam 
devolvidos, causando prejuízo 
para a atacadista. “Muitas vezes 
a mercadoria rechaçada retorna 
para o box sem a mínima con-
dição de ser revendida e temos 
que assumir essa perda”, frisa 
Kina. 

Além de trabalhar com pro-
dutores parceiros, a quem visita 
eventualmente, o empresário 
está sempre captando novos 
fornecedores. “O mercado está 
cada vez mais exigente. É a evo-
lução. E estamos seguindo neste 
ritmo”, declara.

Kibel Agro Comercial
Pavilhão BPE – Box 102
Contato (11) 3643 7922

A atacadista Colméia Agro 
Comercial está presente no Ter-
minal Entreposto São Paulo há 
mais de 25 anos. Mas a história 
da família de Antônio Ferreira 
com a Ceagesp começou muito 
antes. Já são três gerações atuando 
no segmento. Seu pai foi carrega-
dor desde o início da construção 
da central de abastecimento e seu 
irmão trabalhou na feira para jun-
tar economias e adquirir um box 
no local.

“A primeira coisa que meu 
irmão vendeu na vida foi batata. 

Quando meu avô levava pra casa 
ele pegava escondido da minha 
mãe para vender aos vizinhos e 
comprar doces na venda”, conta 
Antônio.

Atualmente, além de reven-
der batatas, a empresa também 
comercializa cebola e alho. Mais 
recentemente agregaram ovos aos 
negócios. De acordo com a sa-
fra, os produtos vem de diversas 
regiões do Brasil ou importados 
da Argentina e Espanha. A distri-
buidora atende todos os tipos de 
clientes, desde grandes supermer-

cadistas às pequenas quitandas.
Como a concorrência que 

permeia o segmento de batata, ce-
bola e alho na Ceagesp é grande 
e a divulgação da Colmeia é atra-
vés do “boca a boca”, os maiores 
resultados e grande diferencial da 
empresa está no atendimento. “O 
que garante a venda é o atendi-
mento, é o que faz a diferença”, 
garante Antônio.

Colméia  Agro Comercial
Pavilhão BPD – Box 83
Contato (11) 3834 5670

cOlMéIA: TRêS GERAçÕES 
cOMERcIAlIzAnDO bATATAS

cOnSUlTORIA 
AcOMPAnhA ROTInA 
DA ATAcADISTA KIbEl

batata

cOnfERêncIA DAS ATIvIDADES APRIMORA 
PROcESSOS lOGíSTIcOS E cOMERcIAIS 

danIELLE FoRTE

danIELLE FoRTE

Um método computacional 
associado a sistemas de informa-
ções detecta épocas e locais com 
condições favoráveis à ocorrência 
da sigatoka-negra em bananais de 
forma mais fácil, segura, rápida e 
abrangente, facilitando o controle 
da doença, com geração de ganhos 
econômicos e redução de impac-
tos ambientais para o produtor.

O método permite conhecer 
os locais, em escala de proprie-
dade, com maior probabilidade da 
ocorrência da doença, relacionada 
às condições climáticas e a vari-
abilidade espacial da posição das 
plantas na região produtora.

O usuário do sistema, que 
pode ser um consultor especi-
alizado ou o próprio produtor, 
receberá do programa um mapa 
de prescrições de aplicações de 
fungicida, o qual indica o volume 

da aplicação, sua localização e as 
melhores épocas para a ação. O 
modelo minimiza uso da energia e 
economiza os produtos aplicados, 
o que além de benefícios finan-
ceiros reduz consideravelmente os 
impactos ambientais, segundo o 
responsável pelo desenvolvimento 
do sistema, o pesquisador Paulo 
Cruvinel, da Embrapa Instrumen-
tação (SP).

A sigatoka-negra é considerada 
a doença mais severa e destrutiva 
em todas as regiões produtoras de 
banana do mundo. Métodos tra-
dicionais de controle da doença 
são subjetivos, mais demorados, 
difíceis de manejar e pontuais, não 
permitindo em geral uma abor-
dagem sobre toda uma área culti-
vada. 

O modelo desenvolvido pela 
Embrapa e parceiros foi licenciado 

para a empresa R3ZIS S/A, do 
Rio de Janeiro, no começo do mês 
de outubro. A partir de agora, a 
empresa poderá montar e adequar 
sistemas, baseados no modelo 
computacional transferido, para 
subsidiar os produtores agrícolas 
ou administradores de áreas de 
bananais na previsão de períodos 
considerados favoráveis à ocorrên-
cia da doença para a promoção de 
processos de controle com maior 
eficiência e previsibilidade.

“A transferência de know-how 
em modelo de risco para tratati-
vas da sigatoka-negra em escala 
de propriedade poderá auxiliar o 
setor produtivo da banana, e ser 
diferencial para o Brasil, assim 
como também para os produtores 
africanos, entre outros”, avalia o 
diretor da R3ZIS Paulo Manoel 
Lenz César Protásio.

sIsteMA AjudA A MONItORAR A dOeNÇA 
MAIs teMIdA dA bANANA

novidade

PoR joana SILVa da EMBRaPa InSTRUMEnTaÇÃo
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Os técnicos da Ceagesp desenvol-
veram uma cartilha de orientação 
do preenchimento da nota fiscal 

do produtor, em virtude da constatação 
das inúmeras incorreções no preenchimen-
to da Nota Fiscal pelos produtores que 
enviam frutas e hortaliças frescas para o     
Ceasa de São Paulo e do grande número de 
consultas que recebem de produtores sobre 
o correto preenchimento da Nota Fiscal. A 
cartilha foi impressa com o patrocínio do 
Sincaesp, da FAESP/SENAR – do Sindica-
to Rural de Piedade, da GS1 e da APAS.

A Nota Fiscal do Produtor é o docu-
mento que registra as operações de comer-
cialização de mercadorias e de serviços en-
tre o produtor e o seu comprador. A nota 
fiscal estabelece a responsabilidade pelo 
produto, o tipo de operação comercial, o 
transportador, as características do produto 
como: quantidade, preço, variedade, classi-
ficação, tipo e peso da embalagem. 

Cada carga de cada produto que chega 
aos entrepostos (ceasas) da Ceagesp dei-
xa uma via da nota fiscal na portaria, que 
posteriormente é encaminhada à Seção 
de Economia e Desenvolvimento (Sedes), 
para digitação, codificação e inserção em 
um banco de dados com os seguintes itens: 
produto, variedade ou cultivar, município 
e unidade da federação de origem, tipo de 
embalagem e atacadista de destino. Este 
banco de dados é a base do Sistema de In-
formação de Mercado - SIEM da Ceagesp.

Exigência da nota fiscal do produtor previne 
irregularidades e garante comércio mais justo

AlGuMAS MEDiDAS São ToMADAS 
SE iRREGulARiDADES FoREM 

ConSTATADAS:

o comprador atacadista precisa 
comparecer à portaria, para assinar o re-
cebimento do produto irregular. 

A Ceagesp encaminha uma carta à 
Prefeitura do município de origem do 
produto, relatando a ocorrência, iden-
tificando o responsável pelo produto 
e solicitando que a prefeitura oriente o 
agricultor no preenchimento da nota 
Fiscal do Produtor e alertando para os 
benefícios da nota fiscal bem preenchi-
da para o produtor. 

Torne-se um parceiro da Ceagesp 
no ‘Programa de Valorização da Nota 
Fiscal do Produtor’. 

Ajude a orientar o seu produtor para 
melhorar o preenchimento da nota fis-
cal. 

Entre em contato conosco para maio-
res informações e para solicitar material 
impresso:

cqh@ceagesp.gov.br 
(11)36433825 ou (11)36433890 

www.ceagesp.gov.br 

a ExigÊNCia da NOTa fiSCal dO PROduTOR Na PORTaRia da CEagESP PERmiTE:

A prevenção de irregularidades, como a utilização de nota fiscal de 
outro produtor, a duplicação da nota fiscal, a rasura e a falsificação 
da nota fiscal e da Danfe, a utilização de destinatário inexistente ou 
inativo: a falsificação ou alteração da nota fiscal são consideradas crime 
contra a ordem tributária (Artigos 1 e 2 da Lei 8.137/1990), sendo 
punidas com multa e reclusão de dois a cinco anos.

A prevenção de atritos comerciais e a garantia de um comércio 
mais justo: a fragilidade comercial do produtor é muito grande. A 
inadimplência é um grande problema. A maioria dos produtores é pe-
quena e especializada, a sua produção é sazonal, o produto é perecível 
e perde valor rapidamente. A Nota Fiscal preenchida corretamente é a 
sua defesa contra a inadimplência e a uma ferramenta de prevenção de 
atritos comerciais.

A prevenção da incorreta responsabilização do produtor: a utiliza-
ção da nota fiscal de um produtor para a comercialização de produto 
de outro produtor, torna o primeiro produtor responsável pelo pro-
duto do segundo produtor e impede que o segundo produtor utilize a 
nota fiscal como documento no caso de atritos comerciais.

A prevenção da comercialização clandestina e da concorrência des-
leal: o produto deve ser destinado ao comerciante regularmente estabe-
lecido no mercado.  

A garantia da rastreabilidade exigida por lei: a solução rápida dos 
problemas detectados na comercialização e no consumo exige a pron-
ta indicação do responsável e do local de origem do produto. Hoje a 
falta de rastreabilidade faz com que todos os produtores brasileiros do 
produto sejam responsabilizados por problemas detectados no lote de 
um único produtor, como nas denúncias de resíduo de agrotóxico da 
Anvisa e os atacadistas se tornem responsáveis pelo produto. O rece-
bimento de notificações de ocorrências de resíduos não permitidos ou 
acima do permitido têm sido cada vez mais frequentes. 

A melhoria da participação do município de origem na distribui-
ção da quota-parte do ICMs é parte importante da sobrevivência dos 
municípios predominantemente rurais: todos os dias, alguns cami-
nhões de produtores são detidos na Portaria da Ceagesp e o preen-
chimento da Nota Fiscal do Produtor como parte do ‘Programa de 
Valorização da Nota Fiscal do Produtor da Ceagesp é verificada. 
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quEda dO vaREjO é a 
maiOR Em 15 aNOS

a queda de 4,3% no volume de 
vendas do comércio varejista em 
2015 foi a maior desde o início 
da série histórica, em 2001, da 
pesquisa Mensal de comércio 
(pMc), do instituto brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
essa também foi a primeira vez 
que um ano fechou em queda, 
desde 2003.

“O comércio varejista reflete 
o consumo das famílias. é uma 
combinação de enfraquecimento 
do mercado de trabalho, com a 
redução da renda real, a confiança 
do consumidor, a pressão 
inflacionária, que vem evoluindo 
principalmente no grupamento 
de alimentos e combustíveis e 
a elevação da taxa de juros, que 
inibe a compra de bens duráveis”, 
disse a pesquisadora do ibge, 
isabella nunes.

 os principais impactos 
para a queda de 4,3% vieram 
dos segmentos de móveis 
e eletrodomésticos (-14%), 
supermercados, alimentos, 
bebidas e fumo (-2,5%), tecidos, 
vestuários e calçados (-8,7%) 
e combustíveis e lubrificantes 
(-6,2%).

iNTERiOR dE SP RECEbE 
PaCkiNg hOuSE 

as cidades de fernandópolis 
e sud Mennucci, no interior de 
são paulo receberam no mês 
passado um packing house de 
frutas e legumes (olerícolas). 
em fernandópolis, a entrega 
do packing house foi feita 
a 57 famílias da associação 
dos produtores rurais de 
fernandópolis. a entidade 
foi beneficiada pelo Projeto 
de desenvolvimento rural 
sustentável – Microbacias ii – 
acesso ao Mercado.

já em sud Mennucci, pequenos 
produtores foram beneficiados 
com a entrega do packing house 
para processamento de frutas 
e legumes aos produtores da 
associação dos produtores rurais. 
A iniciativa, que beneficiará 18 
famílias produtoras do município, 
também faz parte do projeto 
de desenvolvimento rural 
sustentável – Microbacias ii – 
acesso ao Mercado.

www.fundabrinq.org.br

EmbRaPa TERá NOva 
uNidadE dEdiCada a 
alimENTOS fuNCiONaiS, 
aROmaS E SabORES

a ministra Kátia abreu 
anunciou a criação de uma nova 
unidade da empresa brasileira 
de pesquisa agropecuária 
(embrapa) voltada à pesquisa 
de alimentos funcionais, aromas 
e sabores do brasil. a sede será 

na capital alagoana, Maceió. a 
embrapa alimentos funcionais, 
aromas e sabores faz parte 
da estratégia da ministra de 
aumentar a competitividade 
e a inovação na produção 
agropecuária brasileira. a 

nova unidade também visa 
a integração entre produção 
agropecuária, gastronomia 
e turismo, como já fazem as 
cidades de toscana, na frança, e 
champagne, na itália.
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www.fundabrinq.org.br

uSO dO agROTóxiCO 
PROClORaz é PROibidO

a agência nacional de 
Vigilância sanitária (anvisa) 
determinou a proibição do uso 
do fungicida procloraz. trata-se 
de um ingrediente ativo utilizado 
em agrotóxicos vendidos no 
país. a decisão foi motivada 
pela reavaliação toxicológica 
do produto, que não atendeu 
as diretrizes e exigências de 
segurança adotadas pela agência.

o procloraz foi lançado nos anos 
80 e nos brasil está presente em 
três formulações: jade, sportak 
450 ec e Mirage 450 ec. utilizado 
em culturas como tomate, cebola, 
cenoura e melancia e, segundo o 
relatório da anvisa tem potencial 
de desregulação endócrina. 

foi estabelecido também que 
as empresas que detenham 
estoques de produtos á base do 
fungicida devem providenciar 
sua destinação adequada ao 
Ministério da agricultura, á anvisa 
e ao ibama no prazo de até trinta 
dias.

PRORROgadO PRazO PaRa 
aPRESENTaR SugESTõES 
SObRE aS NOvaS NORmaS 
dE OPERaçãO dO ETSP

a ceagesp divulgou prorrogou 
o prazo para envio de sugestões 
e apontamentos, por parte 
dos permissionários, para as 
novas normas internas de 
procedimentos de Mercado. a 
data, anteriormente fixada de 15 
de dezembro de 2015, sofreu as 
seguintes mudanças:

• Até 7/3/2016 – para análise 
e envio das sugestões/
apontamentos por parte dos 
permissionários

• Até 7/5/2016 – para avaliação 
das sugestões/apontamentos 
recebidos com a consequente 
finalização do processo de 
atualização, seguido da 
publicação/vigência das normas 
operacionais

Vale destacar que o conjunto 
de normas está disponível no 
portal da ceagesp. as sugestões/
apontamentos poderão ser 
encaminhadas para o e-mail 
governanca@ceagesp.gov.br 
ou protocoladas na secretaria 
executiva da ceagesp, no edifício 
sede iii.

gESTfRuT: NOva OPçãO 
PaRa O gERENCiamENTO 
ECONômiCO da PROduçãO 
dE fRuTaS

a embrapa apresentou em janeiro 
o gestfrut, uma ferramenta para 
avaliações econômico-financeiras 
da produção de 11 frutas de clima 
temperado - ameixa, amora preta, 
caqui, framboesa, kiwi, maçã, 
mirtilo, morango, pera, pêssego e 

uva. o sistema foi desenvolvido, 
com o objetivo de auxiliar na gestão 
da fruticultura de clima temperado, 
com foco em análises econômicas 
e financeiras, contemplando 
aspectos de curto e longo prazo. 
a ferramenta está disponível 

gratuitamente online, no endereço 
www.embrapa.br/uva-e-vinho/
gestfrut.2904.90.14) – o item, que 
serve para fabricação de herbicidas, 
teve redução da alíquota para 
compra externa de 14% para 2%.
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A Sansuy, fabricante de la-
minados flexíveis de PVC, co-
meçou o ano ampliando as pos-
sibilidades de compra de seus 
produtos: o e-commerce Casa 
Vinilona (www.casavinilona.
com.br). Trata-se de um site 
destinado ao comércio eletrô-
nico exclusivo de lonas para ca-
minhões, cobertura estática de 
uso tanto industrial, comercial 
ou no agronegócio; barracas de 
feira e lonas de algodão.

 Um dos benefícios do e-
-commerce Casa Vinilona é que 
a compra é realizada diretamen-
te da fábrica e a entrega é feita 
em todo o Brasil. Na hora do 
pagamento o site oferece van-
tagens como o parcelamento 
em oito vezes sem juros no car-

tão de crédito ou com 10% de 
desconto no boleto. A entrega 
é efetuada em até 12 dias úteis 
após a confirmação do paga-
mento, com exceção da região 
Norte, cujo prazo é de 16 dias 
úteis.

 Ainda pensando na como-
didade dos clientes, a Sansuy 
inaugurou dentro do e-com-
merce Casa Vinilona uma se-
ção de outlet, que reúne peças 
únicas de ponta de estoque com 
descontos de 7% a 17%.

Para caminhões e para uso 
no agronegócio, a empresa ofe-
rece as seguintes opções:

Cotonlona
O encerado de algodão 

para caminhões cotonlona é 

confeccionado com lona nú-
mero  8 e atende especialmen-
te veículos urbanos de carga 
(VUC) e caminhões do tipo 
truck ou toco no transporte de 
frutas, verduras e legumes, pois 
a lona de algodão não abafa a 
carga. O produto também é 
indicado para a cobertura de 
cargas não uniformes, como 
máquinas e caixotes, pois pode 
ser amarrado com corda.

Vinilona 1000
Confeccionada com lami-

nado de PVC reforçado ou 
lona de PVC com tecido de 
poliéster de alta tenacidade, 
e acabamento com dupla cos-
tura, a vinilona 1000 é ideal 
para caminhões do tipo truck, 

carreta, bitrem, graneleiro, ca-
çamba, entre outros. Dentre 
suas principais vantagens estão 
soldas eletrônicas de alta fre-
quência, que garantem total 
resistência e durabilidade, e 
manuseio com menor risco de 
rasgamentos ou danos. Des-
taque também para as meias-
-argolas, que proporcionam 
melhor fixação e acabamento 
ao veículo, e para o material 
resistente a variações de tem-
peratura.

 
 Barraca de feira
Lona de cobertura para 

barracas de feira confeccionada 
com laminado de PVC reforça-
do com tecido 100% poliéster, 
soldada com máquina de alta 

frequência, sendo dupla nas 
bainhas. Disponível em várias 
cores, com listras no sentido 
da menor medida. Garantia de 
um ano contra defeitos de fa-
bricação.

 
lona industrial

Para grandes ou pequenas 
propriedades, vinilona 500 é 
indicada para coberturas de 
uso geral, de áreas de estoques, 
sacarias, máquinas agrícolas e 
outros espaços reduzidos. De 
alta resistência mecânica, o 
laminado reforçado de PVC 
é impermeável, prático e de 
elevada durabilidade. Pode 
ser  adquir ida em var iadas 
medidas, de acordo com cada 
necessidade.

SAnSUy InAUGURA lOjA On-lInE ExclUSIvA PARA lOnAS
eMpResA OFeRece dIFeReNtes OpÇões pARA tRANspORte Ou usO AgRícOlA

lanÇaMenTo

danIELLE FoRTE



a Volvo teve um bom 
desempenho no mercado 
brasileiro de caminhões em 
2015, mesmo num ambiente 
econômico desfavorável e de 
baixa nas vendas. a marca 
continua na liderança do 
segmento de veículos pesados 
e mantém seu market share em 
caminhões semipesados.

“foi um ano com um 
mercado bastante restritivo, 
mas conseguimos um bom 
desempenho devido à alta 
qualidade de nossos produtos”, 
afirma Bernardo Fedalto, diretor 
de caminhões Volvo no brasil.

 
a empresa continua na 

liderança em caminhões pesados, 
com uma participação de 
mercado de 29,6%, quase um 
terço de todos os veículos desta 
categoria comercializados no 

período. “nossos caminhões são 
a melhor solução para transporte 
de longas distâncias e o novo 
fh, lançado recentemente, 
tornou-se o ‘objeto de desejo’ 
do transportador brasileiro”, diz 
fedalto.

 
os caminhões semipesados 

da linha VM também tiveram 
resultado satisfatório. neste 
segmento, a marca conquistou 
12,3% de market share no 
ano passado, resultado 
muito semelhante aos 12,6% 
conseguidos em 2014. “as 
vendas caíram bastante, como 
ocorreu com o mercado de uma 
maneira geral, mas mantivemos 
uma posição muito parecida 
com a de 2014”, destaca 
francisco Mendonça, gerente de 
caminhões Volvo no brasil.

 
no segmento de pesados, 

acima de 40 toneladas, a Volvo 
tem se destacado com o fh. é 
um caminhão muito procurado 
por transportadores ligados 
ao agronegócio, que buscam 
os principais atributos deste 
modelo: grande disponibilidade, 
baixo consumo de combustível 
e alta tecnologia embarcada. 
dirigido para o transporte pesado 
em condições severas, o fMX 
teve boas vendas, principalmente 
em aplicações vocacionais para 
construção, mineração e cana-
de-açúcar.

 
o VM, situado na categoria 

abaixo de 40 toneladas, 
está sendo muito utilizado 
em transporte de médias 
distâncias em diferentes 
operações, como na avicultura e 
hortifrutigranjeiros. “temos uma 
oferta completa de soluções de 
transporte”, ressalta fedalto.

oferTa

A linha 2016 de caminhões 
Volkswagen e MAN, com cer-
ca de vinte novos veículos, está 
disponível para aquisição em 
todas as concessionárias MAN 
Latin America do país. 

Neste início de ano, a rede 
de concessionários da mon-
tadoraestá oferecendo opões 
especiais para a renovação da 
frota, com valores de avaliação 
do usado acima da média. A 
oportunidade está vigente, até 
junho de 2016, para compra de 
qualquer caminhão do portfó-
lio das marcas da MAN Latin 
America.

Os modelos recém-chega-
dos às concessionárias do país 
garantem outro diferencial na 
hora de decidir pelo novo ve-
ículo. “Nossos caminhões re-
forçam conceitos sob medida, 
ideais para o atual momento do 

mercado, e atendem demandas 
de frotistas e transportadores 
autônomos”, afirma Ricardo 
Alouche, vice-presidente de 
Vendas, Marketing e Pós-Ven-
das da MAN Latin America.

Outra vantagem oferecida 
aos transportadores é a opor-
tunidade do leasing operacio-
nal, disponível para clientes 
da linha de caminhões MAN 
TGX. A opção chega a garantir 
prestações financeiras até 30% 
menores que as do Finame e 
sem a exigência de um valor de 
entrada. O contrato permitirá 
acesso à linha MAN TGX com 
uma prestação mensal fixa até 
o fim do contrato. A parcela é 
considerada como uma despesa 
de aluguel pelo cliente e o ca-
minhão não fará parte do seu 
ativo imobilizado.

Lançado em dezembro de 
2015, o Furgão Vito da Merce-
des-Benz possui a menor altura 
entre os concorrentes, apenas 
1,91 metros, fator que deve faci-
litar a entrega em locais de baixa 
acessibilidade para veículos de 
carga.  As medidas externas tam-
bém são destaque do Vito, que 
possui 5,14 m de comprimento, 
2,249 m de largura (incluindo 
retrovisores), 3,2 m de distância 
entre eixos. O conjunto possibi-
lita que o veículo acesse normal-
mente lugares com restrição de 
altura, largura ou comprimento, 
como estacionamentos de sho-
pping center, hospitais, hotéis, 
prédios e outros.

O mercado de distribuição 

nos centros urbanos vem enfren-
tando dificuldades de mobilida-
de e, segundo a montadora, po-
dem ser otimizados através dos 
diferenciais do Vito. O modelo 
é vendido nas concessionárias 
Mercedes-Benz pesa menos de 
3.500 kg e pode ser dirigido por 
motoristas habilitados na catego-
ria B. 

Apresentado na Feira do 
Empreendedor Sebrae-SP 2016 
como o Furgão com vocação 
urbana pela sua dirigibilidade e 
potência, o Vito 111 CDI, ver-
são com carroceria furgão tem 
capacidade de carga útil de 1.225 
kg, oferecendo amplo espaço in-
terno, o que resulta num ótimo 
volume de carga de 6m³ de vo-

lume e um motor 1.6 diesel de 
114 cavalos e 27,5 kgfm de tor-
que.  Um detalhe é que sua al-
tura interna chega a 1,392 m e 
o comprimento a 2,831 m, ideal 
para restaurantes, floriculturas e 
distribuidores de frutas, verduras 
e legumes.

O modelo comercial custa 
R$ 104.980 sem ar-condiciona-
do, e R$ 109.980 com ar-con-
dicionado. Todos com itens de 
série como rádio com conexão 
Bluetooth e entrada USB, con-
troles de tração e estabilidade, 
assistentes de monitoramento de 
cansaço, de partida em rampa e 
de vento lateral e direção elétrica.

Para saber mais, acesse o site 
www.novovito.com.br.

MAn lATIn AMERIcA OfEREcE 
PlAnO DIfEREncIADO PARA 
REnOvAçãO DE fROTA

vOlvO é lídER Em vENdaS  dE CamiNhõES PESadOS
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Furgão Vito da Mercedes-Benz 
é opção para facilitar a vida dos 
distribuidores de FLV



MInG LIU
dIREToR do oRGanIS E CooRdEnadoR 
ExECUTIVo do oRGanICS BRaSI

Não é novidade que hoje, no 
mundo e no Brasil, a demanda 
por produtos orgânicos está 

em alta. Este crescimento reflete maior 
conscientização do consumidor na busca 
por produtos cada vez mais saudáveis e 
menos industrializados, que no processo 
de produção minimize o impacto 
ambiental, que garanta ser seguro, bom 
para a saúde e que possa ser adotado em 
programas de prevenção para a saúde. 
Queremos o futuro num planeta vivo, 
orgânico e saudável para se viver.

A história dos orgânicos é recente: 
começa no início do século XX, mas foi 
apenas a partir de 2001, que os grandes 
mercados - Estados Unidos e Europa - 
se preocuparam em regulamentar, criar 
mecanismos de controle para garantia da 
qualidade e credibilidade junto ao con-
sumidor final. O Brasil também iniciou 
este processo em 2003, publicando a Lei 
10.831 sob as asas da agroecologia e da 
agricultura familiar.

O Brasil por sua extensão geográfica, 
diversidade da natureza de produtores 
e variedade do clima e biomas, acabou 
optando por uma legislação mais inclu-
siva, diferentemente dos outros países, 
em que o principal canal de produção 
acabou se baseando apenas na estrutura 
tradicional da agricultura e no processa-
mento. A regulamentação foi em 2011, 
com a criação do selo nacional obriga-
tório que oferece a credibilidade que o 
consumidor precisa.

A regulamentação criou condições 
para que o mercado global de orgânicos 
represente perto de US$ 80 bilhões de 
dólares em faturamento. Um valor pe-
queno se comparado com os números 
das grandes corporações do agronegócio 
e ainda posiciona os orgânicos como um 
mercado de nicho, mas com as referên-

cias de qualidade no processo de com-
pra e os hábitos que os consumidores 
vêm adotando na busca de produtos 
com melhor qualidade e mais seguros, 
os orgânicos passam a ser um mercado 
mainstream. No varejo, as grandes re-
des e as mais especializadas de pequeno 
porte estão em demanda crescente, em 
especial por produtos frescos, produtos 
processados e de maior valor agregado.

O Brasil tem um mercado na ordem 
de R$ 2,5 bilhões, incluindo as exporta-
ções, com expectativa de crescimento de 
30-35% em 2016, importância relativa-
mente tímida se comparada com o valor 
global do setor e mais irrelevante em re-
lação ao valor e números do agronegócio 
no país: perto de 23% do PIB Nacional, 
responsável pelo emprego de 39% da 
população do país, mais de 39% das ex-
portações e com apenas 30% das terras 
utilizadas.

Estes números mostram o potencial 
de crescimento. É importante saber que 
a estruturação será determinada pela de-
manda, produção e disponibilidade dos 
produtos. Segundo dados do Ministério 
da Agricultura, em novembro de 2015 
estavam registrados 11.478 produtores 
orgânicos, sendo a região Sul o maior 
adensamento - cerca de 36% do total; 
seguidos pelas regiões nordeste (32%) e 
sudeste (21%).  No ranking, em primei-
ro lugar está o Rio Grande do Sul com 
1.598 produtores orgânicos, seguido 
pelo Paraná e São Paulo, com 1.561 e 
1.290 produtores, respectivamente.

No varejo, os produtos orgânicos es-
tão em praticamente todas as grandes re-
des de supermercados, além do aumento 
contínuo do número de feiras orgânicas, 
que já são mais de 600 acontecendo se-
manalmente em todas as regiões do Bra-
sil.

O desafio do setor é estar estrutura-
do para ter produtos, em todos os seg-
mentos de alimentos e bebidas, para 
atender esta demanda. Podemos prever 

que deve acontecer no Brasil, o mesmo 
no desenvolvimento do setor nos Esta-
dos Unidos e na Europa, onde as gran-
des empresas acabaram se adaptando 
para ter linhas orgânicas de produtos.

Em termos de empreendedorismo, 
atualmente temos poucas empresas com 
faturamento na ordem de dezenas de 
milhões de dólares e nenhuma ainda na 
casa das centenas. Enquanto que nos Es-
tados Unidos, há empresas com fatura-
mento na casa do bilhão de dólares.

Acredito que o Brasil está no início 
deste processo, com a estruturação de 
uma ordem de trabalho estabelecida em 
cadeias: primária, com a pulverização 
de pequenos e micro produtores, agro-
ecológicos e da agricultura familiar; e na 
secundária, com empreendedores peque-
nos e inovadores até as grandes processa-
doras e indústrias que enxergam nos or-
gânicos uma alternativa comercial viável; 
e na terciária com serviços que contribu-
am na mudança de comportamento do 
consumidor.

Para o futuro, podemos prever que 
a mudança de parâmetros dos consumi-
dores, em que o preço nem sempre será 
decisivo, apesar do cenário econômico 
não muito positivo para os próximos 
anos. Esperamos que cada vez mais, a 
racionalidade e o bom senso sejam de-
cisivos na busca de produtos mais éticos, 
seguros e saudáveis.

Assumindo uma posição assertiva, 
foi criado o Conselho Nacional da Pro-
dução Orgânica e Sustentável – ORGA-
NIS, que construirá uma plataforma de 
negócios para unir integrantes de uma 
cadeia produtiva, ser a representante 
legítimo de produtores, processadores, 
empresas e empreendedores brasileiros 
da cadeia de produção orgânica e susten-
tável.

É um novo desafio para um país 
como o Brasil - orgânico por natureza e 
com a maior biodiversidade do planeta. 

O bRAsIl ORgâNIcO dO séculO XXI
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95% dOS PROduTOS ORgâNiCOS 
dE SC SãO SEguROS 

o programa de Monitoramento da 
produção orgânica de santa catarina 
verifica a presença de resíduos agrotóxicos 
em produtos vegetais desde 2012. nos 
últimos três anos foram analisadas mais 
de 1.400 amostras e foi constatado que 
95% dos produtos denominados orgânicos 
no estado estão totalmente isentos de 
agrotóxicos. o programa faz o controle 
de treze culturas: batata, cenoura, maçã, 
cebola, alface, banana, feijão, arroz, tomate, 
repolho, pimentão, morango e brócolis.

PROduTORES dO Sul dE miNaS 
RECEbEm CERTifiCaçãO dE 
hORTaliçaS ORgâNiCaS

um grupo de agricultores do município de 
claraval, no sul de Minas gerais, recebeu no 
início deste ano o certificado de produção 
orgânica. As lavouras certificadas são de 
alface, rúcula, pimentão, beterraba, abóbora 
e outras hortaliças. doze produtores 
adquiriram a certificação do Escopo 
orgânico, emitida pelo instituto Mineiro de 
agropecuária (iMa). os alimentos desses 
agricultores serão ofertados na merenda 
das escolas de claraval e franca (sp), nas 
feiras livres e no comércio varejista dos dois 
municípios.

maiS dE 43 milhõES dE hECTaRES 
NO muNdO PROduzEm 
ORgâNiCOS

a última pesquisa global de produção 
orgânica realizada pelo instituto de 
pesquisa de agricultura orgânica (fibl, em 
inglês) e pela federação internacional de 
agricultura orgânica (ifoaM, em inglês) 
revelou que 43,7 milhões de hectares 
de terras no mundo estão produzindo 
orgânicos. são 2,3 milhões de produtores 
atuando no segmento em 172 países. a 
maior parte da produção está na oceania 
(17,3 milhões de hectares), seguida pela 
europa (11,6 milhões) e pela américa 
latina (6,8 milhões). os dados da pesquisa 
divulgada em 10 de fevereiro se referem ao 
fim de 2014.

idEC diSPONibiliza maPa dE 
fEiRaS ORgâNiCaS

o Mapa de feiras orgânicas é uma 
ferramenta de busca rápida, idealizada 
pelo idec, com objetivo de tornar os 
produtos orgânicos mais acessíveis aos 
consumidores e fomentar uma alimentação 
saudável em todo brasil. a ferramenta 
traz georeferenciadas as feiras orgânicas, 
os grupos de consumo, as comunidades 
suportadas pela agricultura, os produtores 
e agricultores orgânicos e as associações 
e cooperativas de produtores. acesse: 
feirasorganicas.idec.org.br.



A Ceasa Maringá (PR) está 
recebendo novos repa-
ros em sua malha viá-

ria. “Temos procurado sempre 
melhorar as áreas de circulação 
e de estacionamento de veículos 
em nossa unidade. Com as chu-
vas atípicas na região Norte nas 
últimas semanas, a malha viá-
ria da unidade ficou um pouco 
comprometida. Mas com esse 
processo de reaproveitamento e 
fresagem do asfalto, faremos os 
reparos necessários nestas áreas”, 
afirma Paulo Venturin, gerente 
da Ceasa de Maringá.

Circulam em média por dia 
nas instalações da unidade cerca 
de 1.500 a 1.600 veículos, entre 
caminhões de fornecedores, per-
missionários, produtores, carros 
utilitários de clientes, e de fun-
cionários das empresas instala-
das na Ceasa de Maringá.

Parceria com a Comem

Os seis caminhões que trou-
xeram os 150 metros cúbicos 

de fresa foram disponibilizados 
pela Coordenação da Região 
Metropolitana de Maringá – 
Comem, órgão ligado a Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano 
do Paraná. “Fizemos um pedido 
ao João Carvalho Pinto, coorde-
nador da Comem, que pronta-
mente nos atendeu para ajudar 
a melhorar a pavimentação da 
Ceasa de Maringá”, disse Paulo 
Venturin.

O subproduto do betume 
asfáltico (fresa), que antigamen-
te seria descartado, agora inte-
gra um processo que consiste na 
retirada do pavimento e na sua 
trituração, através de máquinas 
de fresagem, para depois serem 
aplicados na nova infraestrutura 
do pavimento. “É uma espécie 
de base primária do pavimento, 
que agora após ser colocado no 
local, deverá ser compactado, 
para melhorar a circulação dos 
veículos”, explica o engenheiro 
civil, Marco Antônio de Figuei-
redo, gerente da Divisão de Ma-
nutenção da Ceasa Paraná. 

Oito mil competidores par-
ticiparam no final do mês de 
janeiro da 46ª edição da Corri-
da de Reis. Para retirar o kit e 
efetivar a inscrição, cada par-
ticipante entregou 5kg de ali-
mentos não perecíveis. Aproxi-
madamente 40 toneladas foram 
entregues e encaminhadas para 
o Banco de Alimentos da Ceasa-
-DF, que fará a distribuição para 

entidades sócio-assistenciais, 
após conferir a validade dos 
itens.

Para se cadastrar como en-
tidade beneficiária ou como 
doadora no BCA, o interessado 
deverá entrar em contato com o 
Banco de Alimentos pelo telefo-
ne (61) 3363-1204 ou pelo e-
-mail bancodealimentos@ceasa.
df.gov.br.

cadastro perMite regularizar 
MoViMentadores de carga na 
ceasaMinas

cEASA MARInGá 
REcEbE MElhORIAS nA 
MAlhA ASfálTIcA

aliMentos arrecadados coM 
inscrições na corrida de reis 
Vão para bca da ceasa-df

A Central de Cadastro foi 
inaugurada no entreposto de 
Contagem da CeasaMinas no dia 
12 de fevereiro. O local foi cria-
do para fazer o cadastramento e 
o recadastramento dos movimen-
tadores de carga que atuam no 
mercado, além de tirar dúvidas 
dos usuários sobre a adequação à 
lei 12.023/09, segundo a qual es-
ses trabalhadores devem ter vín-
culo empregatício com a empresa 
ou, no caso de regime de traba-
lho avulso, mediante intermedia-
ção do sindicato.

A lei deu origem ao Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
assinado entre CeasaMinas, en-
tidades representativas dos usu-
ários do mercado e Ministério 
Público do Trabalho (MPT). 
Com o compromisso firmado, 
os movimentadores de mercado-
ria e demais usuários têm até o 
dia 05/03 para de adequarem. A 

Central de Cadastro foi montada 
na entrada principal da Ceasa-
Minas, ao lado do Pavilhão Sho-
pping. O horário de funciona-
mento é de segunda a sexta-feira, 
de 7h30 até 15h.

Os carregadores autônomos 
podem procurar a central para 
fazer o recadastramento e, tam-
bém, o parcelamento de taxas 
atrasadas. Para isso, basta apre-
sentar a carteira de trabalho ori-
ginal. Os chapas e os carregado-
res ligados aos concessionários, 
compradores e produtores devem 
fazer o cadastramento, apresen-
tando os seguintes documen-
tos: CPF, carteira de identidade, 
comprovante de endereço, ates-
tado de bons antecedentes, foto 
3x4 e carteira de trabalho que 
comprove o vínculo empregatí-
cio com a anotação “movimenta-
dor de mercadoria”.
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A Seção do Centro de 
Qualidade Hortigranjeira 
(SCQH) da Ceagesp  ela-
borou o Manual de Manu-
seio Mínimo, que apresenta 
instruções para evitar as 
perdas e danos durante o 
transporte destes produtos.  
Com o objetivo de orientar 
os profissionais envolvidos 
em todos os níveis da pro-
dução hortícola, o material 
apresenta 14 regras fun-
damentais para manter os 
produtos sempre nas me-
lhores condições.

A doutora Anita Gu-
tierrez, chefe da SCQH e 
responsável pelo manual, 
explica que o supermerca-
dista também pode adotar 
algumas medidas para re-
duzir desperdícios. Uma 
das recomendações é evitar 
a perda de umidade do pro-
duto, pois as frutas e hor-
taliças frescas são compos-
tas por até 95% de água. 
“A exposição em ambiente 
com temperatura entre 12 
e 15 °C e umidade relativa 
entre 80 e 90% é a receita 
para a diminuição dos da-
nos”, pontua. 

A cartilha de Manuseio 
Mínimo está disponível na 
SCQH. Interessados tam-
bém podem solicitar a ver-
são digital do material atra-
vés do e-mail cqh@ceagesp.
gov.br ou pelo telefone (11) 
3643 3890.

ceagesp oferece 
Manual sobre 
Manuseio de 
produtos 
hortícolas
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FUnCIonáRIoS CoMBaTEM 
o aEdES aEGyPTI

Sob orientação da Secretaria 
Executiva, a CEAGESP ade-
riu em janeiro à campanha 

nacional de prevenção e combate 
ao mosquito Aedes aegypti. 

Dada a gravidade da situação, 
uma comissão foi formada com 
representantes de vários departa-
mentos da empresa. Desde então, 
ações periódicas são realizadas e 
outras intensificadas no Entrepos-
to Terminal São Paulo (ETSP). 

O local é considerado estraté-
gico devido à grande movimenta-
ção. Diariamente, circulam pelo 
ETSP 50 mil pessoas e 12 mil 
veículos.

Agentes de saúde da Prefeitu-
ra de São Paulo passaram orien-
tações aos profissionais sobre o 
mosquito, as doenças e as medi-
das necessárias para evitar o cres-
cimento das epidemias.

CAÇA A FOCOS
Entre as ações desenvolvidas 

pelos funcionários do ETSP estão 
a distribuição de folhetos, orienta-
ções ao público, colocação de car-
tazes e vistoria de possíveis pontos 
de proliferação do inseto. 

A equipe de limpeza do en-
treposto tem promovido faxina 
sistemática, inclusive na marqui-
ses dos pavilhões. Houve ainda a 
fixação de uma faixa, de 5 metros 
de comprimento, no Portão 3. 

Outras duas foram dispostas 
no Pavilhão Mercado Livre do 
Produtor (MLP), onde é realizado 
o varejão de final de semana. Os 

12 entrepostos do interior tam-
bém receberam banners.

ZIKA ZERO
A CEAGESP participou ainda 

do Dia Nacional de Mobilização 
(13/2), ocorrido simultaneamen-
te em 27 Estados do país. A ação 
no ETSP teve acompanhamento 
do secretário de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura, An-
dré Nassar.

Os funcionários voluntários 
contaram com apoio do pessoal 
da segurança. Eles percorreram, 
entre outros pontos, os estaciona-
mentos dos portões 3 e 4, o espa-
ço dos Festivais Gastronômicos, 
os arredores do prédio da admi-
nistração e do Banco CEAGESP 
de Alimentos (BCA), além do 
setor de descarga, em que são em-
balados os produtos a granel que 
chegam ao entreposto.

Houve a eliminação de focos 
de água parada. Panfletos foram 
distribuídos e cartazes colados nos 
quiosques de alimentação e nas 
entradas dos banheiros públicos 
e do Sindicato dos Carregadores 
(SINDICAR).

A cada 15 dias ocorrem novas 
atividades. Informações são posta-
das no portal (www.ceagesp.gov.
br), nas redes sociais (facebook e 
blog) e na intranet. A finalidade é 
envolver funcionários, permissio-
nários, carregadores, compradores 
e o público na prevenção e com-
bate à dengue, à chikungunya e ao 
vírus zika.

Dentro das diretrizes da 
nova direção da CEA-
GESP, o Banco CEAGESP 

de Alimentos (BCA) recebeu em 
janeiro um total de 113 tonela-
das de hortifrutícolas. 

os produtos foram doados 
por 41 permissionários do En-
treposto Terminal São Paulo 
(ETSP) e companhias que ope-
ram na região. 

Desse total, 97 toneladas 
foram entregues a 82 entida-
des assistenciais. Cerca de três 
toneladas foram levadas ao 
BCA por oito carregadores vo-
luntários.

Uma parte das doações de 
frutas veio da itaueira Agrope-
cuária S/A: 15 toneladas de me-
lão espanhol, que beneficiaram 
58 instituições.

Historicamente, janeiro 
e fevereiro registram valores 
maiores em razão das adver-
sidades climáticas. 

O início de 2016 refle-
te também as chuvas que 
vieram precocemente e em 
grandes volumes. 

O volume comercializa-
do no Entreposto Terminal 
São Paulo (ETSP) apontou 
retração de 11,94% em ja-
neiro de 2016 ante o mes-
mo período do ano passado. 
A retração, em volume físi-
co, foi de 34.880 toneladas.  

Houve queda nos se-
tores de frutas (-3,49%) 
e diversos (-0,97%). Ti-
veram alta os segmentos 
de legumes (24,9%), ver-
duras (21,3%) e pescados 
(2,67%).

Confira o Índice de Pre-
ços dos produtos no portal 
www.ceagesp.gov.br.

íNdIce ceAgesp 
de jANeIRO 
é de 2,86%

açõES PERiódiCaS Na CEagESP TÊm PaRTiCiPaçãO 
vOluNTáRia dE PROfiSSiONaiS dE divERSOS SETORES

97 TonELadaS  doadaS EM janEIRo

aluNOS dO CuRSO dE lidERaNça Em agRONEgóCiO da 
uNivERSidadE dO ESTadO da CaROliNa dO NORTE viSiTaRam, 
Em jaNEiRO, O ENTREPOSTO TERmiNal SãO PaulO (ETSP)



vAsOs de suNpAtIeNs tAMbéM já estÃO 
dIspONíveIs pARA cOMpRA NAs ceAsAs

21floricultura fevereiro / 2016   i  ENTREPOSTO  

Um dos principais pontos 
turísticos de Curitiba (PR), o 
Jardim Botânico, está ainda mais 
atrativo com a nova variedade de 
flor que passou a compor o tra-
dicional tapete de plantas na en-
trada do recinto. Mais de 3 mil 
mudas de SunPatiens, flor híbri-
da ultra resistente desenvolvida 
pela empresa de sementes Sakata, 
foram plantadas no jardim em 
outubro de 2015 e poderão ser 
vistas pelos visitantes no local até 
abril deste ano, nas cores Lilac, 
Magenta e Red. O engenheiro 
agrônomo Daniel Salvador Schli-
chta foi o responsável pela im-
plantação do jardim.

De acordo com Roberto 
Takashi Oki, gerente do De-
partamento de Flores e Plantas 
Ornamentais da Sakata, é a pri-
meira vez que a SunPatiens é 
plantada no Jardim Botânico de 
Curitiba (PR). “A escolha desta 

variedade se deu em função de 
suas características diferenciadas, 
como grande resistência ao calor 
e à chuva, alta durabilidade (até 
10 meses), além das cores varia-
das e em tonalidades vibrantes, 
que contribuem para tornar o 
ambiente ainda mais atrativo aos 
visitantes”, revela.

Tais diferenciais, associados 
à baixa necessidade de manuten-
ção, possibilitam seu uso versátil 
em diversos projetos de paisa-
gismo – jardins, praças públicas, 
canteiros, dentre outros – que 
podem ser implementados em 
diferentes localidades do Brasil, 
com excelente custo benefício.

Vasos de SunPatiens também 
já estão disponíveis para compra 
nos principais centros de comer-
cialização do Brasil (Ceasas, Vei-
ling, Garden Centers, etc.) para 
o consumidor que deseja ter a 
flor em casa.

A destinação adequada de 
resíduos é uma preocupa-
ção crescente em todos os 

setores da economia. Para reduzir 
o impacto dos resíduos da ativi-
dade agrícola sobre o ambiente, 
o Programa Rio Rural promove a 
conscientização dos produtores e 
a melhoria das práticas produtivas 
no campo.

Em Nova Friburgo, na Região 
Serrana do Rio de Janeiro, o agri-
cultor Manoel Lage e seu filho 
Eduardo adotaram, no final do 
ano passado, uma tecnologia de 
compostagem que vem rendendo 
bons resultados. Até então, todos 
os resíduos da propriedade onde 
vivem os agricultores, na locali-
dade Vargem Alta, distrito de São 
Pedro da Serra, eram descartados 
de maneira irregular, o que aca-

bou estimulando a proliferação 
de pragas e doenças. 

Com orientação técnica da 
Emater-Rio, a família Lage criou 
um sistema de compostagem uti-
lizando matéria orgânica da ati-
vidade produtiva, como pétalas, 
caules, raízes e folhas de diferen-
tes variedades, enriquecidos com 
torta de mamona e calcário, o 
que melhorou a saúde das plan-
tas. Com investimento próprio 
de R$ 20 mil, foi adquirida uma 
motopicadeira e construída uma 
estrutura física para abrigar as 
misturas em suas diferentes fases 
de decomposição. 

O composto orgânico ainda 
está em fase de experimentação e 
vem sendo testado em estufas da 
propriedade. Os primeiros resul-
tados da compostagem foram sa-

tisfatórios, tanto para o ar, quanto 
para o solo. 

Segundo Eduardo Lage, hou-
ve uma diminuição de 70% do 
uso de defensivos químicos desde 
a implantação do sistema. “Com 
a compostagem, conseguimos eli-
minar o criadouro de uma mosca 
que se multiplicava na pilha de 
resíduos e que atacava a lavoura. 
Sem esse foco, todas as doze va-
riedades que cultivo estão sendo 
diretamente beneficiadas”, expli-
cou o floricultor, que pretende 
expandir a aplicação do compos-
to. 

Floricultura sustentável

Maior produtor de flores de 
corte do estado do Rio de Janei-
ro, o município de Nova Fribur-

go vem registrando, anualmente, 
crescimento na área de cultivo, 
além da diversificação das espécies 
produzidas e a profissionalização 
de mão de obra, agregando valor 
e ampliando a demanda pelos 
produtos. 

Na microbacia Vargem Alta, 
que concentra a produção local 
de flores de corte, os programas 
Florescer e Rio Rural, da Secre-
taria estadual de Agricultura e 
Pecuária do Rio de Janeiro, vêm 
incentivando a adoção de práticas 
sustentáveis no segmento, como 
a adubação verde, a irrigação por 
gotejamento e o cultivo protegi-
do, além da recuperação de mata 
ciliar e outras atividades de con-
servação ambiental. 

Para o técnico em agrope-
cuária da Emater-Rio, Miguel 

Schuenck Ribeiro, o uso da com-
postagem traz outras vantagens, 
como a melhoria na estrutura fí-
sica do solo (facilitando a infiltra-
ção, a retenção e a drenagem de 
água), o aumento na quantidade 
de microrganismos benéficos, a 
diminuição da erosão e a redução 
da incidência de pragas e doenças 
nas plantas, além de auxiliar no 
controle de plantas invasoras.

“Os resíduos agrícolas vege-
tais, que antes voltariam para na-
tureza como lixo, retornam como 
adubos e condicionadores. Nossa 
ideia é incentivar cada vez mais a 
adoção dessa tecnologia susten-
tável nas localidades de Vargem 
Alta, Colonial 61 e Stucky”, con-
cluiu Schuenck, que também é 
executor do Rio Rural na micro-
bacia.

jARDIM bOTânIcO 
DE cURITIbA GAnhA nOvA 
vARIEDADE DE flOR

cOMPOSTAGEM GARAnTE REAPROvEITAMEnTO 
DE RESíDUOS DA flORIcUlTURA
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o Festival de Massas 
conta com mais de 30 
pratos que mudam 
todas as semanas

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

Depois do sucesso do 
Festival de Peixes e Frutos 
do Mar, a Ceagesp lançou 
mais um evento para com-
plementar seus festivais 
gastronômicos. Desde o dia 
17 de fevereiro, funciona o 
Festival das Massas, que vai 
até o dia 8 de maio e ofe-
rece mais de 30 opções de 
pratos. Pelo preço fixo de 
R$ 45,90 por pessoa é pos-
sível se servir de entradas, 
saladas, couvert, massas, 
risotos e carnes. Bebidas e 
sobremesas serão cobradas 
à parte.

O novo evento gastro-
nômico da Ceagesp fun-
cionará às quartas e quin-
tas, das 18h à meia-noite; 
sextas e sábados, até a 1h 
da manhã. Aos domingos, 

abrirá das 11h30 às 17h. O 
acesso será pelo portão 4 da 
Ceagesp (altura do 1.946 
da av. doutor Gastão Vidi-
gal), com estacionamento 
no local a R$ 10 o período.

Estreia
Os destaques da pri-

meira semana foram o Fet-
tuccine al Mare, Mezzaluna 
de Espinafre e Ricota ao 
Molho Zucchini e Riso-
to de Funghi Fresco. Toda 
semana, os destaques serão 
trocados por novas receitas 
à base de massas. Uma das 
atrações do evento será o 
Macarrão Caipira no Ta-
cho, preparado com espa-
guete cozido no molho de 
frango caipira e que ficará 
fixo no cardápio.

coMeçou Mais uM festiVal 
gastronôMico na ceagesp

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

Gratin Dauphinois 
com Presunto Cru

Levada para a França no 
século XVi, a batata é in-
grediente constante na 
cozinha francesa e esta re-
ceita parece ser tão antiga 
quanto este tubérculo. 

As batatas, de preferência 
da variedade monalisa, de-
vem ser fatiadas com es-
pessura equivalente a uma 
moeda, assim elas cozinha-
rão com o creme - aromati-
zado com o alho e o cravo. 

Com a adição do Jamon 
Serrano temos um prato 
saboroso que serve para 
acompanhar carnes, fran-
go ou que pode ser servido 
como entrada. 

InGREdIEnTES

• 1 kg de batata monalisa
• 500 ml de creme de leite fresco
• 1 cravo
• 1 folha de louro
• 3 dentes de alho cortados em dois
noz moscada ralada na hora
• Pimenta-do-reino
150 g de presunto cru, fatiado em julienne
• 5 g de manteiga

PREPaRo

• Aqueça o creme de leite em uma panela, e 
adicione o alho, o cravo e a folha de louro. Deixe 
ferver por 2 minutos e retire do fogo, decantando 
o alho, o cravo e o louro.

• Unte com a manteiga uma louça adequada para 
forno e faça camadas com as fatias de batatas 
em espiral. Quando completar uma volta coloque 
o molho até cobrir e depois o presunto cru. Faça 
isto até a borda da louça, assegurando que o 
creme cubra a última camada de batatas.

• No forno já pré-aquecido a 200°C, deixe por 20 
minutos ou quando perceber que a batata está 
cozida. Então aumente a temperatura do forno 
para o máximo e deixe mais 15 minutos.

• Para acompanhar faça chips de presunto cru 
colocando finas fatias sobre um papel toalha e 
levando ao micro-ondas por 1 minuto

Rendimento: 4 porções

MAIS rECEITAS

Quer aprender mais sobre pratos 
deciciosos, acesse todas as receitas no 
site do JE:
jornalentreposto.com.br/gastronomia

zoom 

gastronomia
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Banca Hasegawa: tradição em 

pescados no varejão da Ceagesp

Todos os finais de semana, desde 1979, a Ceasa 

paulistana dá espaço ao comércio varejista e abriga 

uma espécie de feira livre gigante no Mercado Livre 

do Produtor (MLP). Popularmente conhecido como 

varejão, ali é ofertada uma grande variedade de 

produtos frescos, principalmente frutas, verduras e 

legumes colhidos no máximo um dia antes da venda. 

Mas além de hortifrutis, o espaço tem outras opções 

como laticínios e peixe fresco.

Açafrão produzido em Goiás é o 

primeiro do país com indicação 

geográfica

EM DESTAQUE MAIS NOTÍCIAS

A região do município de Mara Rosa é a primeira 

do estado de Goiás a ter indicação geográfica (IG) 

– selo conferido a produtos ou serviços 

característicos do seu local de origem, o que lhes 

atribui valor intrínseco, identidade própria, 

renome e os torna mais competitivos no mercado.

O desafio agora, é fazer parcerias para formar uma 

rede de distribuição capaz de levar o produto a 

supermercados e outros estabelecimentos 

comerciais. 

Mais de 43 milhões de hectares 

no mundo produzem orgânicos

A última pesquisa global de produção orgânica 

realizada pelo Instituto de Pesquisa de Agricultura 

Orgânica (FiBL, em inglês) e pela Federação 

Internacional de Agricultura Orgânica (IFOAM, em 

inglês) revelou que 43,7 milhões de hectares de 

terras no mundo estão produzindo orgânicos.

Na Ceasa de São José 

do Rio Preto, Ito Frutas 

melhora eficiência 

operacional

Frutas Gonsalez da 

Ceasa-SP se recupera 

após perda do plantio 

de mamão

LEIA MAIS



Cargo 2429,  Cat: EV5M - Ano/Modelo (15/15), estoque de 10 unidades, a partir de R$ 185.500,00. Preço válido até 29/02/2016 ou enquanto durarem os estoques. Promoção válida no distribuidor participante no período de 01/02/2016 até 29/02/2016 ou 
enquanto durarem os estoques. Consulte um Distribuidor  Ford Caminhões para outros planos de financiamento e demais informações. As condições financeiras estão sujeitas à análise e aprovação de crédito pela financeira. Contratos de FINAME Ford 
Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco S.A.

www.fordcaminhoes.com.br

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

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

HORIZONTE
MOGI DAS CRUZES – SP
FONE: (11) 4791.7700

FELIVEL
SOROCARA – SP
FONE: (15) 3237.8090

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

VALE
CAÇAPAVA – SP
FONE: (12) 3654.7100

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

NUNO
REGISTRO – SP
FONE: (13) 3828.5050

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

Confira os serviços da Ford Caminhões:

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

ÚLTIMAS UNIDADES 15/15 COM PREÇO ESPECIAL!
Venha para a Ford Caminhões e aproVeite as melhores ofertas.

Motor Cummins de 6 cilindros com 230 cv;
Transmissão de 6 velocidades;
Muito mais potência e economia.

cargo 2429 6x2

R$ 185.500,00
A partir de
(EV5M)
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