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CresCe a PrODuçãO nas FazenDas De aquiCuLtura 

Os núMerOs OBtiDOs PeLa aquiCuLtura, eM 2017, tiveraM uM 
resuLtaDO suPeriOr De 8%, eM reLaçãO aO anO anteriOr.
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Aqui na La Luna Importadora 
de Frutas Ltda, comércio que 
fica localizado no pavilhão HFN, 
Box 171 e 172 da Ceagesp, nós 
trabalhamos com o bacalhau o 
ano inteiro, ainda mais essa épo-
ca, pois, a procura é muito maior. 
Desde o mês de janeiro, os mer-
cados, supermercados, hortifrúti, 
quitanda, sacolão, entre outros, 
já começam a estocar este tipo de 
produto para abastecer o consu-
midor.
Nós sempre procuramos traba-
lhar com qualidade, além do 
preço e eficiência para atender 
a demanda e claro, não deixar o 

cliente ficar sem o produto, prin-
cipalmente, nessa época.
É muito importante dizer que 
existem vários tipos de baca-
lhau, tais como Gadus Morhua 
, Gadus Macrocephalus, Saithe, 
Alasca Polaca, Zarbo, ling entre 
outros.
Aqui na Ceagesp, por exemplo, 
acontece uma feira todo ano, que 
é a Santa Feira do Peixe, lá no se-
tor de Pescados. 
Nós fornecemos o bacalhau, po-
rém, vale a pena ressaltar que, 
no evento vai ter uma variedade 
muito grande de pescados para o 
cliente ficar à vontade de escolher 

o peixe de sua preferência. Espe-
ro que este ano a venda, destes 
produtos, seja muito boa.
A armazenagem do bacalhau, 
para que este tipo de produto 
fique com em boas condições, 
assim que chega aqui na loja, nós 
colocamos o mesmo dentro da 
câmara fria na temperatura, em 
média, de 0 a 5 graus, porque, a 
validade deste peixe dura até um 
ano, se for bem manipulado.
Tenho 10 anos, neste mercado, 
trabalhando bastante para poder 
servir bem os clientes, agradeço 
todos os dias por ter está opor-
tunidade.

anÁLISE DE MERCaDo: 
venDas De BaCaLHau na 
CeaGesP



O volume comerciali-
zado no maior entrepos-
to do país registrou queda 
de 5,9% em janeiro. Foram 
comercializadas 255.166 to-
neladas ante 271.149 nego-
ciadas em fevereiro de 2017. 
Chuvas intensas em alguns 
municípios produtores das 
regiões sul e sudeste, es-
tiagem em outros, intervalo 
entre as safras, entre ou-
tros aspectos, prejudicaram 
a produção e acarretaram 
diminuição do volume ofer-
tado. 

O acumulado do bimes-
tre também registra queda 
de 1,8% no volume comer-
cializado. Foram negocia-
das 533.051 toneladas em 
2018 ante 543.079 tonela-
das no primeiro bimestre 
de 2017. 

Os produtos mais 
comercializados (t)
no entreposto no 
bimestre foram:

Laranja:   52.202
Tomate:  43.808
Batata:    42.393
Mamão:  24.764 
Limão:     21.950

Do total comercializa-
do no bimestre (533.051 

toneladas), 52,6% foram 
frutas (280.434), 25,5% 
legumes (135.726), 12,2% 
diversos (65.136), 7,4% ver-
duras (39.526), 1,3% pesca-
dos (6.732,23) e 0,9% flores 
(5.497).Em março espera-se 
uma ligeira alta do volume 
comerciado. O setor de pes-
cados, em razão da semana 
santa no final de março, 
deve registrar elevações 
mais significativas.

Preços: O fluxo financei-
ro subiu 7,3% no primeiro 
bimestre de 2018. Foram 
negociados R$ 1,27 bilhão 
em janeiro e fevereiro de 
2018 ante R$ 1,19 bilhão no 
mesmo período de 2017. 

O índice CEAGESP, que 
mede a variação de pre-
ços de uma cesta com 150 
produtos, registrou cresci-
mento de 1,77% em feve-
reiro. De um modo geral, 
os preços estão dentro dos 
patamares habituais. Hou-
ve elevações pontuais por 
problemas climáticos ou sa-
zonais que não implicam al-
terações significativas nos 
indicadores que medem a 
inflação no país.  

A tendência para os me-
ses de março e abril é de 
elevação do volume comer-
cializado e redução dos pre-
ços praticados da maioria 
dos produtos comercializa-
dos no entreposto de São 
Paulo. 
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NOSSA TURMA FESTEJA E COMEMORA 20 ANOS
ManELÃo

Com a boataria sendo aprego-
ada com a possível mudança 
do endereço da CEAGESP, a 
pluralidade de opiniões de ar-
quitetos, engenheiros, urbanis-
tas, investidores deixa confusa 
a grande massa de trabalhado-
res e consumidores que estão 
familiarizados com o amor de 
mãe que é a nossa querida CE-
AGESP. Que no seu colo aca-
lenta vários projetos sociais que 
com a sobra de mercadorias que 
os permissionários destinam ao 
Banco de Alimentos são enca-
minhados para centenas de en-
tidades sociais que com frutas, 
verduras e legumes conseguem 
oferecer uma dieta balanceada 
aos seus atendidos. 
E assim, com todos os desafios 
e dificuldades, o sonho que foi 
sonhado e idealizado pelas pes-
soas de bem do mercado que, 
há duas décadas, foram moti-
vadas pelos saudosos Nelson 
Fortes e Hermam Letcher, na 
criação da Associação Nossa 
Turma, que, no dia 31 de mar-
ço, completa 20 anos de vida.
Nestes 20 anos, uma imensidão 
de crianças e jovens sentaram 
na sala de aula e no nosso pá-
tio, participando das atividades 
recreativas, esportivas, culturais 
e educacionais, ouvindo histó-
rias de várias regiões brasileiras 
na narração de vendedores, car-
regadores, cafezeiras, permis-
sionários que dão um brilho 

especial na história. O poeta 
dos carregadores, José Daniel 
Veloso, motivou a garotada a 
declamar poesias e contos que 
ajudam nas aulas de redação. 
Na nossa horta quando planta-
mos batatas, no dia da colhei-
ta na companhia do produtor 
João Barossi da Campo Vitória, 
a reportagem do Globo Ru-
ral mostrou para o Brasil que 
a horta urbana da escolinha 
dentro da CEAGESP é levada 
a sério. Plantamos tomates com 
mudas que foram cedidas pela 
Iguape e ficamos felizes quan-
do os produtos de chuchu, José 
Luiz Batista que tem expertise 
em tomate passou mais de duas 
horas nos dando uma aula prá-
tica na condução dos canteiros 
que foram cultivados com to-
mate da variedade pomodoro. 
O ex-ministro da agricultura 
Francisco Turra e o ex-secre-
tário da agricultura Paulista 
Chico Graciano, plantaram 
no nosso quintal dois pés de 
Ipê Amarelo. A presidente da 
Fundação Telefônica também 
plantou uma árvore. A família 
do Zé Roberto que jogou na 
seleção brasileira e encerrou sua 
carreira vitoriosa no Palmeiras, 
nos deu de presente uma ca-
sinha de boneca que todas as 
crianças adoraram.
Dona Lila Covas, Lu Alckimin, 
Ademir da Guia, Edu Bala, 
Edu dos Santos, Vladimir, Zé 

Maria e agora o ex lutador que 
foi campeão no Japão Louren-
ço Team na recreação está mi-
nistrando aula de Karaté para 
nossa criançada.
Gostaríamos que como essas 
pessoas nos visitaram, vocês 
nos dessem a honra de tê-los 
como convidado para come-
morar o nosso 20º aniversário, 
no dia 03 de abril. Venha tomar 
café conosco e não se esqueça 
os convites para a nossa festa 
tropeira que será realizada no 
próximo dia 15 de abril, já es-
tão sendo vendidos na Nossa 
Turma e na banca Quero Ler. 
A galera dos legumes quer ver o 
filho do Reginaldo, Leo Santos, 
cantar e com certeza ele vai can-
tar e encantar, na companhia de 
Thais e Eduardo, Luiggi Santos 
e Marcos e Mancini que vão vir 
cantar com a banda completa. 
Todas as entidades sociais e cor-
porativas vão participar da festa 
e o Presidente da CEAGESP 
Sr. Johnni Hunter Nogueira já 
confirmou presença. 
A Nossa Turma agradece aos 
comerciantes  que estão aju-
dando na organização do even-
to em espécie e produtos que 
serão utilizados neste festival 
da gastronomia caipira. Aos vo-
luntários, as comitivas que vão 
cozinhar, a segurança, a fiscali-
zação, serviços gerais, a direto-
ria e a gerencia do entreposto 
nosso muito obrigado.  

O Entreposto esteve presente no 
evento que aconteceu, no dia 19 
de março, no Palácio dos Bandei-
rantes, no Governo de São Paulo, 
“Ato pela Agricultura: Alimento, 
Renda e Futuro”. A cerimônia 
contou com mais de 1.500 con-
vidados e autoridades no local. 
O objetivo principal foi reunir 
prefeitos e representantes para 
assinatura de diversos aportes 
que beneficiam à agricultura em 
geral, e assim contribuindo cada 
vez mais com a renda e com em-
prego para o setor.
O Estado de São Paulo, através 
da secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, possui diversos 
programas em prol do agricultor 
como, por exemplo, Melhor Ca-
minho/Pontos Críticos, Sistema 
Estadual Integrado de Agricul-
tura e Abastecimento (SEIAA) 
e Patrulha Agrícola. Sendo, que 
este por último, 61 municípios 
receberão um trator, uma seme-
adeira, um pulverizador e um 
distribuidor de calcário, equipa-
mentos que estarão à disposição 
dos produtores rurais da cidade. 
No total, 202 prefeituras assina-
ram convênios com a Pasta Esta-
dual para ter acesso a todos esses 
recursos. 

“Foi uma grande oportunida-
de de reunir produtores, gover-
nantes, empresas de máquinas, 
equipamentos e insumos, repre-
sentantes de entidades e todos 
aqueles que fazem parte desta 
cadeia produtiva, comemorar as 
conquistas do setor que segurou 
a economia brasileira em tempos 
de crise. Pudemos ainda anunciar 
novas medidas do Governo do 
Estado para fortalecer, simplifi-
car e desburocratizar a atividade 
agropecuária paulista”, disse o 
Secretário de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Pau-
lo, Arnaldo Jardim.

COMerCiaLizaçãO 
reGistra FOrte 
retraçãO eM 
FevereirO

entrePOstO nO atO PeLa aGriCuLtura: 
aLiMentO, renDa e FuturO

FLaVIo LUIS GoDaS
seDes -seçãO De eCOnOMia e 
DesenvOLviMentO
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O Brasil além de possui uma 
costa marítima com 8.500 km de 
extensão, tendo a pesca extrati-
vista como um setor produtivo 
para o País. Entretanto, ultima-
mente, a construção de pesqueiro 
para o cultivo de peixes vem cres-
cendo consideravelmente. Em 
2017, por exemplo, a aquicultura 
chegou a produzir 691.700 tone-
ladas de pescado.

Os números obtidos pela 
aquicultura, em 2017, tiveram 
um resultado superior de 8%, 
em relação ao ano anterior. A ex-
pectativa para os próximos anos é 
bastante animadora. Tanto que o 
novo relatório da FAO estima que 
o Brasil possa ter um crescimen-
to de mais de 100% daqui a sete 
anos, em 2025. “A FAO acom-
panha de perto o crescimento 
do setor pesqueiro, no Brasil. As 
políticas públicas criadas especi-
ficamente para o setor e os inves-
timentos comprovam que o País 
pode ser também uma potência 
importante na pesca e aquicultu-
ra. Sabemos que a demanda por 
esses produtos tendem a crescer e 
por isso é necessário que os países 
invistam cada vez mais nessa área 
como vem ocorrendo no Brasil”, 
é o que explicou o representante 
da FAO no Brasil, Alan Bojanic.

Recentemente, em março 
deste ano, o secretário da Agri-
cultura e Abastecimento do Esta-
do de São Paulo, Arnaldo Jardim, 
anunciou novas regras com o in-
tuito de facilitar o acesso às linhas 
de crédito para os aquicultores 
paulistas. Dentre as novas medi-
das estão o aumento do prazo de 
financiamento de cinco para seis 
anos e o período de carência para 
o início dos pagamentos, que sal-
tou de 18 para 24 meses. Além 
disso, o financiamento que antes 
era oferecido para piscicultura 
de até 108 m³ de lâmina d´água 

para tanques-rede, agora foi am-
pliado para empreendimentos 
de até 1000 m³ de lâmina d`á-
gua, acompanhando as regras do 
novo licenciamento ambiental. 
“Agora, com as facilidades ge-
radas pelo decreto de licencia-
mento ambiental assinado pelo 
governador Geraldo Alckmin em 
novembro de 2016, que acabou 
com a insegurança jurídica no 
setor, foi possível adequarmos 
alguns pontos e melhoramos as 
condições de acesso”, comentou 
Arnaldo Jardim.

A pesca em cativeiro, não 
só contribui com os números 
expressivos de produção, mas 
também movimenta a economia. 
Essa modalidade, só para se ter 
uma ideia, está rendendo cerca 
de R$ 4,3 bilhões anuais e geran-
do mais de 1 milhão de empregos 
diretos e indiretos. No estado do 
Paraná, por exemplo, no municí-
pio de Palotina, em 2017, a C.
Vale, segunda maior cooperativa 
agroindustrial do País, inaugurou 
o maior abatedouro de peixes do 
Brasil. A nova indústria vai aba-
ter inicialmente 75 mil tilápias 
por dia, mas com capacidade 
para dobrar a produção imedia-
tamente. Ao todo, R$ 110 mi-
lhões foram investidos na obra 
que gerou 450 empregos diretos.

A Tilápia, sem dúvida, é a 
mais importante espécie de pei-
xes cultivados no Brasil. Segundo 
a Associação Brasileira da Pisci-
cultura, esse tipo de pescado re-
presenta 51,7% da Piscicultura 
nacional, com números positivos 
ao longo dos anos. Isso porque, 
no ano passado, foram mais de 
357 toneladas. 

A Embrapa fez uma compara-
ção de 10 anos, de 2005 a 2015, 
e constatou que a produção au-
mentou em mais de 220%. Um 
dos motivos que levaram a esse 

crescimento está relacionado 
com a modernização e a inten-
sificação da produção tanto em 
tanques-rede em reservatórios 
como nos viveiros escavados. 
No ano de 2005, por exemplo, 
a produção de tilápia no País foi 
de 67.850,50 toneladas, de acor-
do com o Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). 

Esse resultado obtido ao lon-
go dos anos coloca o Brasil entre 
os quatro maiores produtores do 
mundo. De acordo com o relató-
rio realizado pela Intrafish, que é 
uma publicação muito respeitada 
na Noruega, o país chinês lidera 
o ranking com uma produção de 
aproximadamente 1,8 milhão de 
toneladas por ano. A Indonésia 
fica na segunda posição, com 1,1 
milhão de t e logo depois vem o 
Egito, com 800 mil t.

No Brasil, o estado do Paraná 
é o maior produtor desse tipo de 
peixe do País, com 105.392 to-
neladas. A espécie participa com 
94% da produção total de pei-
xes cultivados do Estado. Santa 
Catarina, São Paulo e Ceará são 
também outros grandes produ-
tores.

A novidade é que pesquisa-
dores, em São Paulo, estão estu-
dando um programa de melho-
ramento genético da Tilápia. A 
área de base de estudo pertence 
a uma empresa que chega a pro-
duzir por mês mais de 300 tone-
ladas em 392 tanques. O projeto 
é financiado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo – Fapesp e vai custar 
algo em torno de R$ 1 milhão. 
A previsão é que em dois anos 
seja finalizado, tendo como ob-
jetivo principal fazer com que as 
tilápias ganhem mais rendimento 
de filé e sejam mais resistentes a 
doenças.

BRaSIL CRESCE anUaLMEnTE 
na PESCa EM CaTIVEIRo

GUILhERME aRaUjo

seGunDO as estiMativas Da OrGanizaçãO Das nações uniDas Para aGriCuLtura 
e aLiMentaçãO – FaO, a PrODuçãO nas FazenDas De aquiCuLtura CresCe aLGO 
aPrOxiMaDaMente De 4% a 5% aO anO, uM ritMO que se seGuir Dessa Maneira, CHeGa a 
suPerar a PesCa COnvenCiOnaL já nO anO que veM, issO eM 2019
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PESCaDo VS EXPoRTaÇÃo

BRaSIL ConSoME 
QUanTIDaDE 
BaIXa DE 
PESCaDo 

O Entreposto fez uma ma-
téria especial sobre a agricul-
tura da Espanha, na edição 
de novembro do ano passado, 
ESPANHA: UM PAÍS MO-
DELO NO AGRONEGÓCIO. 
O intuito foi comparar os nú-
meros de produção e exporta-
ção, principalmente, de frutas e 
de pescado, envolvendo os dois 
países. Só para se ter uma ideia, 
a Espanha, uma das principais 
exportadoras de pescado da Eu-
ropa, possui quase a metade da 
costa marítima brasileira, com 
os exatos 4.964 km. Mas em 
relação ao mercado exterior, o 
país chega a exportar bem mais. 
Isso se deve há vários motivos, 
principalmente, os acordos co-
merciais. 

De acordo como relatório 
anual de 2017 do Mapa, o Bra-
sil, em 2016, chegou a obter 
US$236 milhões de exportação 
do pescado. Para piorar a situ-
ação, desde janeiro deste ano, 
a exportação de pescado para a 
Europa, que é um dos princi-
pais compradores, está suspen-
sa. Sendo que essa medida foi 
solicitada pelo Ministério da 
Agricultura. Isso se deve porque 
o País está seguindo recomenda-
ções da própria União Europeia, 
que após uma missão veteriná-
ria, em setembro do ano passa-
do, por aqui, constatou graves 
falhas e deficiências nos proces-
sos de qualidade. Eles percebe-
ram irregularidades nos barcos 
pesqueiros, principalmente, na 

qualidade.
Se no Velho Continente, a 

comercialização de pescado está 
complicada, outro caminho que 
pode ser seguido é o Oriente 
médio. Depois de quatro anos, 
o Brasil, finalmente, está reto-
mando com as exportações de 
pescado para o Israel. Segundo 
o Mapa, em 2014, o volume ex-
portado para o país foi de 72 mil 
kg, o que rendeu US$ 165 mil 
dólares.

No cenário geral, de acordo 
com os dados da AliceWeb – 
Sistema de Análise das Informa-
ções de Comércio Exterior, os 
principais destinos do pescado 
brasileiros, em 2013, foram os 
Estados Unidos, Tailândia, Es-
panha, Coreia do Sul e a China.

O 
COnsuMO 
BrasiLeirO 

CHeGa a ser 
inFeriOr a 

10,6 kG
31%

21%19%

17%

12%
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PRODUÇÃO POR REGIÃO
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Paraná  112
Rondônia 77
São Paulo 69,5
Mato Grosso 62
Santa Catarina 44,5

Sul  178,5
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Centro Oeste 122
Sudeste  115,3
Nordeste 114,4

PRODUÇÃO EM MIL TONELADAS

PRODUÇÃO EM MIL TONELADAS

MAIORES PRODUTORES DO ESTADO
2014

PRODUÇÃO POR REGIÃO

520.000
540.000
560.000
580.000
600.000
620.000
640.000
660.000
680.000
700.000
720.000

PRODUÇÃO POR ANO

2017 2016 2015 2014

        

691.700
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O consumo de pescado traz inúmeros 
benefícios para a saúde. Para comprovar 
isso, uma pesquisa da Universidade Loma 
Linda da Califórnia, Estados Unidos, 
concluiu que uma dieta pesco-vegetaria-
na, que inclui peixes e frutos do mar, mas 
exclui outros tipos de carnes, e uma dieta 
vegetariana reduzem o risco de câncer de 
cólon e reto. De acordo com o estudo, a 
dieta de peixes e vegetais reduziu o ris-
co de câncer de cólon e reto em 43%, 
enquanto a dieta vegetariana diminui 
as chances de desenvolver a doença em 
22%. 

Se a ingestão de proteína provenien-
te dos peixes ocasionam ao consumidor 
uma qualidade de vida melhor, evitando 

o surgimento de algumas doenças, mes-
mo assim, infelizmente, o consumo de 
pescado ainda é baixo no País. Segundo 
a FAO - Organização das Nações Uni-
das para a Alimentação e a Agricultura, 
o consumo brasileiro chega a ser inferior 
a 10,6 kg per capita, bem abaixo do re-
comendado pela OMS – Organização 
Mundial de Saúde. Enquanto, a Espa-
nha, por exemplo, a média é de 42,4 kg 
per capital, o que a coloca como uma das 
maiores consumidoras do mundo.

Para mudar completamente esse ce-
nário, o Ministério da Agricultura realiza 
anualmente um festival para incentivar o 
consumo do pescado no País. O evento 
da Semana do Peixe está em 14ª edição. A 

Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo, a Ceagesp também 
aderiu a causa. 

Outro detalhe importante, antes mes-
mo da comercialização, é a logística e o 
transporte. De acordo com o professor 
da faculdade de Pós-Graduação do cur-
so de Logística do Senai, Vinicius Viu-
de, o setor de pescados, por exemplo, a 
perda chega a 35% sendo que a etapa de 
distribuição é o grande responsável por 
20% deste desperdício. O problema é 
que muitas empresas acabam repassando 
ao consumidor o produto não se encon-
trando em bom estado. É preciso tomar 
alguns devidos cuidados. A assessora téc-
nica de Pesca, Piscicultura e Meio Am-

biente da Emater-MG, Vanessa Gaudere-
to orienta como deve estar o peixe. “No 
caso dos locais que vendem peixe fresco, 
o produto deve estar coberto por uma ca-
mada espessa de gelo. Indicamos que, na 
hora de fazer a compra no supermercado, 
ele deve ser o último item da lista, para 
não ficar muito tempo fora do ambiente 
refrigerado. o peixe deve estar com olhos 
brilhantes, salientes, sem manchas bran-
cas no centro e deve ocupar toda a ca-
vidade ocular. As brânquias devem ter a 
cor rosa ou vermelho intenso, e precisam 
estar úmidas e brilhantes. Já as escamas, 
devem estar bem aderidas ao corpo, além 
de terem aspecto brilhante e sem man-
cha”, esclarece Vanessa Gaudereto.
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PESCaDo na CEaGESP
Depois do Chile, a segunda 

maior feira atacadista de pescado 
da América Latina fica localiza-
da, na cidade de São Paulo, mais 
precisamente, na CEAGESP. Em 
um espaço amplo de 27 mil m², 
onde, por dia são comercializa-
das, em média, 200 toneladas de 
peixes de 97 espécies. Sendo que 
os de água salgada representam 
algo em torno de 90% do que 
é vendido no Pátio que é gerido 
pelo FRISP - Frigorífico de São 
Paulo. No local, mais de 80 per-
missionários trabalhando de terça 
a sábado, oferecendo os produtos 
frescos pela manhã, das 2h às 6h. 

A Feira já virou uma tradição 
e uma referência não somente 
aos paulistanos, mas por pessoas 
que vêm de diversas partes para 
adquirir produtos frescos. E não 
ficam de fora os grandes profis-
sionais da cozinha, um exemplo 
disso é o chef renomado Hen-
rique Fogaça, que também é 
jurado de um reality show de 
culinária transmitido pelo gru-
po Bandeirantes, o MasterChef. 

“No começo da minha profissão, 
eu já conheci a CEAGESP, pois, 
lá é o lugar onde chegam todos 
os peixes e os hortifrútis. Então é 
muito importante para um cozi-
nheiro ter este conhecimento da 
importância deste lugar”, ressalta 
Fogaça ao Jornal. 

Outro apreciador do pes-
cado é o Deputado Estadual 
de São Paulo, Coronel Camilo. 
Frequentador assíduo do ETSP. 
“Frequento a CEAGESP e o que 
mais me impressiona ali é a qua-
lidade dos alimentos fornecidos 
aos consumidores. São todos ali-
mentos muito frescos e eu, par-
ticularmente, que gosto bastante 
de frutos do mar. Eu sei como são 
itens frescos e com grande procu-
ra,” esclarece o Deputado. 

O Entreposto paulistano, 
anualmente, celebra a Tradicio-
nal Santa Feira do Peixe. A ini-
ciativa tem o apoio da Associação 
dos Comerciantes Atacadistas de 
Pescados do Estado de São Paulo 
(ACAPESP), dos permissioná-
rios do Frigorífico de São Paulo 

(FRISP) e também da Sampa 
Foods. O evento, que sempre 
antecede o feriado religioso, no 
ano passado, começou no dia 10 
e celebrou até o dia 13 de abril. 
Com uma variação vasta de pes-
cado disponível para o consumi-
dor, o destaque ficou por conta 
da tainha e do filé de merluza. É 
possível encontrar não somente 
das opções de peixes, camarões e 
outros frutos do mar, mas tam-
bém de várias de barracas con-
tendo acarajé, comida japonesa, 
paella, crepe francês, sopas, es-
petinhos de carne, bolinhos de 
bacalhau e muito mais em um só 
local. Apesar de todos os esforços 
do Governo Federal em campa-
nhas para promover o aumento 
do consumo de peixes, mesmo 
assim, o balanço final no Entre-
posto paulista não atendeu às ex-
pectativas. As vendas de pescado, 
em 2017, na Ceagesp, consegui-
ram resultados bem abaixo para o 
setor, uma redução de 11%. No 
ano passado, por exemplo, foram 
comercializadas mais 43 mil to-

neladas de peixes. Enquanto, em 
2016, o Entreposto paulista che-
gou a movimentar mais de 48,7 
mil t. 

O item mais vendido, nos úl-
timos dois anos, ainda continua a 
pescada, com quase 8 mil t. Em 
seguida, sardinha e tilápia, com 6 
mil t e 4 mil t, respectivamente.

Entretanto, quando é relacio-
nado por volume financeiro, em 
primeiro lugar fica o salmão.

Ressaltando que a segunda 
maior feira atacadista de pescado 
da América Latina fica na CEA-
GESP. Em um espaço amplo de 
27 mil m², onde, por dia são co-
mercializadas, em média, 200 to-
neladas de peixes de 97 espécies. 
Horário de comercialização é de 
terça a sábado, das 2h às 6h.

Em outras Centrais de abas-
tecimento, como no caso do 
Espírito Santo, no ano passado, 
foram comercializados mais de 
3 mil toneladas de pescados. Isso 
gerou para Ceasa/ES uma mo-
vimentação financeira de R$23 
milhões. 

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Toneladas

2.811,66

3.328,92

5.131,86

4.463,78

3.540,71

3.473,85

3.123,27

3.894,67

3.432,95

3.675,75

3.292,61

3.063,38

43.233,42

Volume Financeiro (R$)

19.767.934,70

21.705.894,89

34.746.538,49

34.730.493,38

25.576.774,84

24.476.935,18

21.218.078,73

25.444.892,28

24.912.122,58

26.327.764,02

24.379.446,91

22.665.677,17

305.952.553,17

Toneladas

3.238,61

3.997,67

6.369,64

4.425,87

4.162,84

3.791,06

3.927,47

4.697,58

4.057,86

3.553,68

3.411,75

3.153,87

48.787,90

Volume Financeiro (R$)

19.329.857,49

25.345.479,93

41.484.135,73

26.792.082,49

22.068.519,70

22.111.136,68

22.268.726,42

22.621.204,56

22.012.802,07

21.687.313,50

21.915.165,59

22.556.766,36

290.193.190,52

P E S C A D O S - DADOS ESTATÍSTICOS DE COMERCIALIZAÇÃO – ETSP

2017 2016
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SaLMÃo É o PRInCIPaL PESCaDo VEnDIDo no ETSP

O País, por sua vez, é o terceiro 
maior comprador do salmão chi-
leno, atrás apenas do Japão e dos 
Estados Unidos. Pensando nesse 
mercado brasileiro, em 2012, o 
Ministério de Relações Exteriores 
do Chile, junto com a indústria 
de salmão chilena, criaram uma 
associação: a Salmón de Chile. 
Segundo os organizadores, a ideia 
foi promover e potencializar o 
consumo do pescado no mundo. 
O Brasil foi o País escolhido para 

o início de suas ações por ser o 
mercado com melhores projeções 
para a venda do produto.

“Aqui foi o país escolhido para 
o início de suas ações por ser o 
mercado com melhores projeções 
para a venda do produto sendo, 
atualmente, o terceiro mais im-
portante para a indústria chilena 
e, consequentemente, o prota-
gonista da produção aquícola 
do Chile, com um aumento de 
9% nos envios para o mercado 

brasileiro entre 2015 e 2016”, 
esclarece a diretora comercial do 
ProChile no Brasil, a María Julia 
Riquelme.

O Entreposto chegou a re-
alizar uma edição especial, no 
mês de julho do ano passado, 
mostrando todo o potencial da 
agricultura e do pescado chile-
no: A FORÇA QUE VEM DOS 
ANDES. Matéria que pode ser 
conferida na íntegra, na edição 
virtual: www.jornalentreposto.

com.br/edicao-virtual.
O salmão comercializado no 

Entreposto paulista é provenien-
te do Chile. Sendo que o país é 
o segundo maior produtor mun-
dial, ficando atrás apenas da No-
ruega. Em 2017, por exemplo, o 
salmão chileno chegou a render 
à Ceasa de São Paulo uma mo-
vimentação financeira de aproxi-
madamente R$ 56 milhões. Isso 
o coloca com uma participação 
do setor de 18%. 

PescAdO NA PÁscOA
As vendas de 
pescado aumentam 
consideravelmente, nesse 
período do ano, com a 
Páscoa. Entretanto, não 
somente as vendas que 
alavancam, mas também 
o preço. Isso por causa 
da grande procura nesse 
período, sendo que um dos 
itens mais procurado pelo 
consumidor, por exemplo, 
ficam entre o salmão e o 
bacalhau, seguido também 
pela tilápia, e os peixes 
da bacia amazônica como 
Pirarucu, Tambaqui e 
Pintado. 
No ano passado, por 

exemplo, nesta mesma 
ocasião, segundo os dados 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo - 
Fecomercio-SP, o setor do 
pescado teve um acréscimo 
de 9,28%. 
O bacalhau saithe esteve 
custando, em Belo 
Horizonte, entre R$ 32,90 
e R$ 65, uma diferença de 
97,57%, segundo os preços 
pesquisados entre os dias 
20 e 21 de fevereiro, nos 
principais supermercados, 
peixarias e no Mercado 
Central.
O período de maior 

comercialização, na Ceagesp, 
acontece, praticamente, 
em março. No ano passado, 
chegou a marca de 5 mil 
toneladas. Isso, devido ao 
feriado religioso e também 
pelo festival que acontece 
da Santa Feira do Peixe que 
fazem alavancar as vendas 
no ETSP. Além do evento 
que acontece, anualmente, 
na Semana Santa, os 
Festivais Gastronômicos 
da CEAGESP são outras 
atrações. A ideia, segundo 
os organizadores, é mostrar 
toda a variedade de 
produtos comercializados no 
Setor de Pescado.
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esTÁ TeRMINANdO A sAFRA 
dA seRIgUeLA

ÚLTIMA edIÇÃO dO JORNAL 
eNTRePOsTO

a edição anterior do entreposto do 
mês de fevereiro: MaDe in BraziL, 
PaÍs PrOCura Destaque eM 
MerCaDOs internaCiOnais 
Para exPOrtaçãO De Frutas, 
abortou sobre a situação do Brasil na 
fruticultura. isso porque, o País é um 
dos principais produtores de frutas do 
mundo, ficando na terceira colocação, 
atrás apenas da China e Índia, 
respectivamente. entretanto, em 
relação à exportação, infelizmente, a 
situação não é uma das melhores que 
colocam o Brasil no topo do ranking. 
sendo que ele ocupa, por incrível que 
pareça, somente a 23º colocação dos 
países exportadores.

Pensando nessa situação atual, o 
Ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento, MaPa, anunciou 
recentemente, no dia 04 de janeiro 
deste ano, um novo projeto com o 
objetivo que em dois anos, tenha 
um aumento de pelo menos 
50% do volume de exportações. 
“alguns gargalos impedem maior 
competitividade da fruticultura 
brasileira, por isso é importante à 
adoção de políticas de médio e longo 
prazos, compreendendo parceria 
público-privada em conexão com 
as demandas de mercado”, é o que 
afirma o assessor da Secretaria 
executiva do Mapa, ricardo 
Cavalcanti.

a expectativa, então, da abrafrutas 
- associação Brasileira dos Produtores 
exportadores de Frutas e Derivados 
é de que, com este projeto, as 
exportações de frutas brasileiras 
alcancem a marca recorde de us$ 1 
bilhão até o fim de 2019. “Com o plano 
que está sendo elaborado pelo MaPa 
juntamente com a abrafrutas e as 
diversas cadeias envolvidas no setor, 
as exportações brasileiras de frutas 
serão alavancadas e devem crescer de 
forma significativa nos próximos dois 
anos”, é o que ressalta o presidente da 
associação, Luiz roberto Barcelos. 

Para conferir essa e as outras edições 
do jornal, elas já estão disponíveis no 
link edição virtual: 

www.jedigital.com.br

A Ceagesp fica localizada em um es-
paço amplo de mais de 700 mil me-
tros quadrados, contendo mais de 3 
mil empresas atacadistas e varejis-
tas que comercializam diversos pro-
dutos hortifrutigranjeiros, além de 
flores e pescados. Encontrar o que 
precisa na Central de Abastecimen-
to de São Paulo pode ser uma tare-
fa não tão fácil assim, caso não tenha 
um bom guia em mãos ou até mes-

mo pelo celular.
O Anuário Entreposto é uma impor-
tante ferramenta de busca desses es-
tabelecimentos. Uma maneira fácil e 
rápida de localização, seja por empre-
sa ou por produto. 
Este guia virtual pode ser consultado 
por nome da empresa ou por produto. 

Navegue e conheça: 
link curto:  bit.ly/je-anuariodigital

ANUÁRIO ENTREPOSTO

Durante o mês de março, o artigo 
“FRUTAS DA ÉPOCA: POR QUE 
DEVO COMPRÁ-LAS?”, foi o mais 
acessado do site Entreposto. A 
Nutricionista, Personal Diet e Coach 
Nutricional Nathália D’Abruzzo 
colaborou, pela primeira vez, com 
o Entreposto e escreveu um artigo 
de extrema importância sobre as 

frutas da época. Pós-Graduada 
em Nutrição Clínica, ela possui 
experiência em atendimentos 
individuais e em grupo. Confira essa 
matéria na íntegra: 

FRUTAS DA ÉPOCA: POR QUE 
DEVO COMPRÁ-LAS?
link curto:  bit.ly/je-frutasdeepoca

O MAIS CLICADO DO MÊS

Quando bate aquela fome, não é fá-
cil manter o peso e controlar a von-
tade de comer coisas gordurosas, 
principalmente, a ingestão de doce. 
A Graduada em Nutrição e Pós-Gra-
duada em nutrição esportiva, Camila 
Paco escreveu um artigo para o site 
do Entreposto falando sobre o tema, 

“SUBSTITUA O DOCE PELA FRU-
TA”. Nele, ela dá dicas de como saciar 
a fome sem a necessidade de exage-
rar com alimentos ricos em gorduras. 
Vale a pena ler: 
SUBSTITUA O DOCE PELA 
FRUTA
link curto:  bit.ly/je-docepelafruta

VALE A PENA LER

O aposentado Severino 
Sousa mandou uma foto 
para Entreposto mostrando 
o pé de seriguela em sua 
fazenda, em Pilar do Sul 
(SP). Essa fruta que é bem 
pequena e tem o sabor bem 
adocicado está terminando 
a safra.
A seriguela também é 
comercializada na Ceagesp 
e pode ser encontrada, na 

empresa Campal Frutas e 
Legumes, que fica localizada 
na Pavilhão MFE-B, BOX 49 
e 50. A caixa, por exemplo, 
varia de 1 a 1,5 kg e a média 
de preço fica por conta de 
10 a 12 reais. 
Faça que nem o 
Severino e mande suas 
fotos mostrando a 
produção, atendimento@
jornalentreposto.com.br

 O Jornal Entreposto é uma excelente opção 
de leitura para quem se interessa pelo mundo do 
agronegócio e alimentação. Sempre com notícias 
atualizadas e de grande relevância. A edição virtual é 
simples e objetiva facilitando qualquer busca   

Camila Paco, nutricionista
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INFORMAÇÃO A seRvIÇO dO AgRONegócIO - www.entrepostonews.com.br

país procura destaque em 
mercados internacionais para 
exportação de frutas

Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCM-
SO
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)
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A orquídea, além da beleza que en-
canta, é uma das flores que mais rende fi-
nanceiramente para a Ceagesp. De acordo 
com o balanço realizado pela Companhia 
de abastecimento do Estado de São Paulo, 
em 2017, foram mais de 51 milhões de 
reais. Isso a coloca na primeira colocação e 
na terceira em relação ao ranking por pro-
dutos em toneladas do setor. De janeiro a 
dezembro do ano passado, foram comer-
cializadas mais de 1,5 mil t. Os dois itens 
mais vendidos: Tuia (2,8 mil t); e crisân-
temo (2 mil t).

A média de preço, no mês de fevereiro 
ficou por volta de R$ 42,12. A partir do 
mês de abril, segundo a tabela de sazo-
nalidade, é o período que a produção no 
Entreposto paulistano começa a ficar forte 
e permanece assim até o mês de outubro. 

O município de Mogi das Cruzes que 

fica, na região metropolitana de São Pau-
lo, com aproximadamente 163 mil habi-
tantes, por exemplo, é um dos maiores 
produtores de flores do País. De acordo 
com os dados da Secretaria de Agricultu-
ra, a produção de Orquídeas é de 2,5 mi-
lhões de vasos por ano, o que representa 
algo em torno de 80% da Produção Na-
cional. 

A novidade é que, recentemente, en-
tre os dias 16 a 18 de março, aconteceu a 
maior exposição de orquídeas de São Pau-
lo, a 98ª Exposição de Orquídeas da Asso-
ciação Orquidófila de São Paulo (AOSP). 
O evento gratuito aconteceu no Edifício 
Bunkyo, da Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência Social, no 
bairro da Liberdade. Com mais de mil 
espécies em floração, a exposição reuniu 
espécies raras e exóticas. 

oRQUÍDEa, BELEZa QUE 
MoVIMEnTa aS VEnDaS 
no ETSP
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TRABALHAMOS COM TODOS OS

PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL

PME Porte I

27R$
,00

mensais por beneficiário

Porte II

23R$
,00

mensais por beneficiário

Individual

49R$
,00

mensais por beneficiário

PF
no boleto

Individual

45R$
,08

mensais por beneficiário

PF
no cartão
15% DE DESCONTO.
CARÊNCIA DE 24H 
PARA TODOS OS 
PROCEDIMENTOS

11 98279-0156

11 94747-1358 11 97376-6540

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves

Consultores

 wagnergoncalves.consultor@hotmail.com

COBERTURA:       
Urgência – 24 horas (inclusive aos sábados, domingos 
e feriados)   
Consultas       
Limpeza, profilaxia e aplicação de flúor
Raios-X panorâmicos e periapicais    
Tratamento de gengiva     
Tratamento para crianças     
Tratamento de canal      
Restaurações – obturações (de resina ou amálgama)  
Cirurgias – extrações (incluindo o dente do siso)  
Próteses unitárias – provisórias e definitivas, 
conforme RN 211 da ANS 

NOVAS COBERTURAS ADICIONAIS:
Clareamento de dente desvitalizado
Mantenedor de espaço fixo e móvel
Radiografias de ATM
Fechamento de diastemas
Telerradiografia frontal
Dessensibilização dentária
Enxertos gengivais e ósseos
Cirurgia com finalidade de tracionamento dentário
Documentação periodontal básica e em mídia digital
Instalação de aparelho ortodôndico

casadocorretor

11 4172-511511  2245-3008
11  2245-3009
11  2245-3010

É de conhecimento de todos os 
vínculos que unem o Brasil e o Chile. 
Uma relação comercial que perdura a 
mais de 20 anos, regida pelo Acordo de 
Complementação Econômica 35 entre 
o Chile e o Mercosul, o que permitiu, 
nesse período, um aumento de inter-
câmbio comercial em 3 vezes, sem dú-
vida, uma evolução positiva para am-
bos. Nós chilenos, também, nos vemos 
beneficiados, como por exemplo, com 
a indústria automobilística brasileira, 
e, por sua vez, o consumidor brasileiro 
soube apreciar a qualidade dos alimen-
tos chilenos: desfrutar do azeite extra 
virgem, brindar com vinho de qualida-
de, ou apreciar os intensos sabores dos 
frutos do mar do Chile. 

O salmão chileno é um grande 
exemplo, já que é um dos pescados mais 
consumidos no Brasil. Só em 2017, o 
Chile exportou mais de US$ 580 mi-
lhões de salmão, aumento de 11% em 
comparação ao ano anterior. E isso se 
reflete no acesso do consumidor final, 
tal como indicam os relatórios Euro-
monitor, as vendas nos supermercados 
aumentaram 18% entre 2014 e 2016. 

Mas claro, este crescimento não foi 
gratuito. Para ganharmos a confiança 
do consumidor brasileiro houve uma 
união de esforços entre as empresas ex-
portadoras de salmão e o setor público, 
que foi materializado através de nossa 
marca Setorial “Salmón de Chile”.

O esforço realizado pelas empresas 
da marca setorial “Salmón de Chile” foi 
imprescindível para enaltecer a presen-
ça deste nobre produto nos diferentes 
mercados. Se compararmos os últimos 
cinco anos, a exportação de salmão chi-
leno para o Brasil, cresceu quase 20%. 
Através de campanhas massivas tais 
como publicidade em meios tradicio-

nais (revistas, via pública, etc), redes 
sociais e eventos como cooking shows e 
degustações, se buscou a disseminação 
dos atributos do salmão chileno, fazen-
do com que o consumidor final fosse 
capaz de reconhecer a versatilidade do 
pescado e arraigar a cultura de que o 
salmão pode perfeitamente fazer parte 
mesa do brasileiro no dia a dia. 

Efetivamente conseguimos grandes 
resultados, mas sabemos que ainda há 
muito por fazer e temos a missão per-
manente de aperfeiçoar cada aspecto, 
na medida do possível. Portanto, como 
país, nós estamos comprometidos a 
seguir aprofundando nossos laços e a 
preferência do consumidor. 

Também existem eventos de grande 
envergadura que geram circunstancias 
que permitem acercar ainda mais os 
produtos chilenos do Brasil. A ativida-
de mais próxima é a Feira Apas 2018, 
um dos encontros de negócios e exibi-
ção mais importantes do setor super-
mercadista do Brasil. A feira terá inicio 
no dia 07 de maio e contará com a pre-
sença de 19 exportadores chilenos que 
trarão seus mais recentes lançamentos. 

Sinceramente, é motivo de orgulho 
que a produção chilena seja preferida 
por tantas pessoas dentro de um mer-
cado tão competitivo como o do Brasil. 
Contar com uma participação de mer-
cado em torno de 95% é um grande 
resultado do trabalho que temos rea-
lizado nos últimos anos, mas também 
é uma grande responsabilidade: Nossa 
única alternativa é continuar traba-
lhando duramente para manter-nos 
dentro das preferências alimentícias 
dos brasileiros. Os produtores chile-
nos assim como as instituições estatais 
se esforçam dia a dia para honrar esta 
relação.

SaLMÃo Do ChILE: Do PaCÍFICo 
PaRa aS MESaS BRaSILEIRaS 

MaRÍa jULIa RIQUELME  
DiretOra COMerCiaL DO CHiLe 
nO BrasiL
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A Associação Brasileira de Fo-
mento ao Pescado (ABRAPES) 
foi criada em 2016 e é constitu-
ída por indústrias, importadores, 
exportadores, distribuidores, tra-
dings e varejistas. A ABRAPES 
tem como finalidade ampliar o 
consumo de pescado no Brasil e 
fortalecer as empresas do setor.

No que tange à regulação da 
cadeia, o Ministério da Agricul-
tura (MAPA) vem realizando 
um importante trabalho em prol 
do pescado comercializado no 
Brasil. O novo Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal 
(RIISPOA), instituído pelo De-
creto nº 9.013/2017, e o Regu-
lamento Técnico de Identidade 
e Qualidade de Peixe Congelado 
(RTIQ) – objeto da Instrução 
Normativa MAPA nº 21/2017 – 
são exemplos disso. 

Essas legislações garantem 
ao consumidor maior qualidade 
do pescado, contribuindo para 

aumentar a confiança nos pro-
dutos disponíveis nos pontos de 
vendas. Dessa forma, a ABRA-
PES preza pela prevalência da 
isonomia quanto à fiscalização 
dos diferentes elos do setor, com 
vistas à garantia do produto co-
mercializado em todo o território 
nacional. 

A Associação apoia e in-
centiva a produção de pescado 
nacional, porém acredita que a 
produção brasileira não é capaz 
de suprir a demanda existente no 
mercado interno, tanto em quan-
tidade como em espécies. Assim, 
as importações surgem com o 
objetivo de elevar e diversificar 
a oferta de pescado no mercado 
doméstico.

Segundo os dados do Ali-
ceweb, em 2017 foram impor-
tadas aproximadamente 383.627 
toneladas de pescado. Os prin-
cipais países fornecedores, em 
termos de volume, foram: Chile 
(83.102 tons), Marrocos (60.545 

tons), China (49.009 tons), 
Vietnã (46.069 tons) e Argentina 
(38.355 tons). Até fevereiro de 
2018, entraram no Brasil cerca 
de 71.805 toneladas de pescado, 
com destaque para produtos ad-
vindos de Chile (16.275 tons), 
China (11.449 tons), Marrocos 
(9.659 tons), Noruega (7.256 
tons) e Vietnã (6.366 tons).

A recuperação da economia 
brasileira acompanhada de uma 
inflação controlada e juros mais 
baixos são fatores que favorecem 
a elevação do consumo e dos in-
vestimentos. Uma consequência 
disso é o incremento dos produ-
tos disponíveis nas prateleiras. O 
consumo doméstico de pescado, 
em torno de 14 kg/habitante, 
ainda é menor que a média mun-
dial, que atinge cerca de 20kg/ha-
bitante, todavia cresce a cada ano. 

Tendo em vista que o peixe é 
uma opção mais saudável de pro-
teína animal, oferecendo vários 
benefícios à saúde, seu consumo 

também cresce à medida que os 
hábitos alimentares da população 
se tornam mais saudáveis. Além 
disso, o acesso a produtos pron-
tos para consumo e as diferentes 
formas de preparo possibilitam a 
realização de refeições rápidas e 
saborosas. Nesse sentido, ações 
de promoção, como a Sema-
na do Peixe – coordenada pelo 
Comitê da Cadeia Produtiva da 
Pesca e da Aquicultura da FIESP 
(COMPESCA) e com apoio da 
ABRAPES –, são fundamentais 
para incentivar o consumo e tor-
nar o peixe uma proteína presen-
te no dia a dia dos brasileiros. 

Muito tem sido feito em favor 
da cadeia de pescado para assegu-
rar o acesso da população a pro-
dutos variados e de qualidade. A 
ABRAPES se empenha para que 
o pescado comercializado no País 
seja de excelência e com preços 
acessíveis ao consumidor, favo-
recendo assim o consumo desta 
importante proteína.

o PanoRaMa Do CoMÉRCIo DE PESCaDo no BRaSIL

MÁRCIo oRTEGa 
PresiDente Da aBraPes



TERMoTÉCnICa TEM SoLUÇÕES PaRa a Co nSERVaÇÃo DE FLVS
a termotécnica é a maior indústria transformado-
ra de ePs da américa Latina e líder no mercado 
brasileiro deste segmento. a solução conjunta que 
apresentaremos a seguir, as conservadoras DaCol-
heita e o Upally, podem reduzir significativamente 
o custo do frete aéreo na exportação.
as conservadoras DaColheita ampliam o shelf-life 
das frutas, verduras e legumes (FLvs). Produzida 
em ePs, proporciona menor perda de peso pela 
desidratação e mantém o teor vitamínico das FLvs 
por mais tempo. 
sua produção iniciou em 2010, com conservadoras 
específicas para uva que, em pouco tempo, se 
transformaram em um case de sucesso na região 
do vale de são Francisco. no mês de março, foi 
lançado novas opções de conservadoras, agora 
específicas para manga, frutas de caroço e figo, 
com detalhes sob medida para suas necessidades. 
em breve, lançaremos mais opções para outras 
culturas, que já estão em estudo com nossa 
equipe técnica.
a termotécnica também lançou novos modelos 
da base de movimentação, o upally, destinados 
ao transporte e armazenamento de FLvs, tanto 
para o mercado interno como para exportação via 
aérea. O upally é um palete feito de ePs, que pesa 
cerca de 3,5kg. O mesmo produto, feito em madei-
ra, ultrapassa os 30kg. ao utilizar o upally, há uma 
redução no peso da base de movimentação de até 
90% se comparado ao de madeira. além disso, o 
Upally não apresenta riscos de danificar o produto 
transportado com as farpas ou fiapos de madeira 

ou plástico.
Outros clientes usam o upally na linha de 
produção para movimentações internas, pois o 
manuseio e empilhamento das bases vazias são 
realizadas manualmente pelos colaboradores, sem 
a necessidade de empilhadeiras, reduzindo os cus-
tos de hora/homem/empilhadeira, entre outros.
Dentro de câmaras frias o upally possui uma 
carga térmica menor que o palete de madeira, por 
exemplo, que consome inúmeras vezes menos frio 
(tecnicamente falando, libera menos calor ou ca-
lorias de energia/pallet) e consequentemente gera 
uma considerável redução de consumo de energia 
elétrica nas câmaras frias, despesa relevante em 
todas as operações. a solução conjunta (conser-
vadoras DaColheita e upally) pode reduzir em até 
30% o custo do frete aéreo.
Pensando na questão de conservação de frutas, 
verduras e legumes, o entreposto conversou com 
nivaldo Fernandes de oliveira, Diretor superin-
tendente da termotécnica.

E- Como a Termotécnica se plane-
jou/preparou para desenvolver pro-
dutos que atendam à exportação?
Nivaldo Fernandes - Atualmente, 
as FLVs são exportadas no ponto 
do consumo, o chamado “ready to 
eat”, e, desta maneira, precisam de 
melhor acondicionamento e prote-
ção, para ampliar seu shelf life. São 
produtos nobres, sensíveis, que não 
podem sofrer danos no processo de 
distribuição, logística e armazena-
gem. O conceito de perecibilidade 
está muito presente para esses pro-
dutos, o que faz com que essa cadeia 
se mova em busca de soluções para 
a tecnologia da conservação e pre-
servação. São produtos transporta-
dos via frete aéreo e os custos en-
volvidos na exportação precisam ser 
constantemente reavaliados.
As soluções da Termotécnica leva-
ram em considerações essas ne-
cessidades do mercado exportador. 
Tanto a conservadora DaColheita 
quanto a base de movimentação 
Upally geram impactos positivos na 
redução dos custos de frete, trazen-
do ganhos importantes, que geram 
competitividade.
 
E - Como a Termotécnica trabalha 

para atender o mercado do agrone-
gócio, principalmente FLVs, que são 
tão sensíveis na conservação e no 
transporte?
Nivaldo Fernandes - Frequente-
mente visitamos feiras e eventos, 
tanto no Brasil quanto no exterior, 
para avaliar nossa participação no 
mercado e verificar como podemos 
evoluir. Ao estudar o segmento do 
agronegócio, entendemos que um 
dos grandes desafios dos nossos 
clientes e parceiros é ampliar o shelf 
life das FLVs e percebemos que o 
nosso produto, feito a partir do EPS, 
agrega valor a este desafio. Pesqui-
samos, estudamos e apresentamos 
soluções ao mercado. Mas não para-
mos por ai. Continuamos em busca 
de mais oportunidades e melhorias.
 
E - O Brasil é um dos principais pro-
dutores de frutas do mundo, mas a 
exportação acaba o deixando atrás 
de muitos países. Como utilizar os 
eventos internacionais, por exem-
plo, como referência ? 
Nivaldo Fernandes - Há três anos, 
iniciamos nossas participações em 
eventos internacionais, com a Inter-
pack, a Fruit Logística e a Fruit At-
traction. Nosso objetivo é, sempre, 
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TERMoTÉCnICa TEM SoLUÇÕES PaRa a Co nSERVaÇÃo DE FLVS
Há mais de 30 anos, Oswaldo Silva da 
Rocha deu início a uma das maiores 
distribuidoras de mexerica do País: 
“Distribuidora de Frutas Rocha”. 
Empreendimento que nos dias 
atuais, tem na sua direção o patriarca 
fundador e seus três filhos: Oswaldo 
Rocha Filho, Fernando Rocha e 
Rodrigo Rocha. São os responsáveis 
pelo trato e zelo das fazendas 
produtoras de mexerica, laranja e 
goiaba, situadas em importante polo 
agrário do Estado de São Paulo: a 
região do Vale do Ribeira, há cerca de 
200 Km da Capital.
Toda a produção dos ROCHA é 
acompanhada e cuidada com muita 
eficiência e técnica, destacando-se 
que, desde a escolha das mudas,  
preparação da terra, cultivo e 
safra, tudo é acompanhado por 
profissionais experientes, os quais 
priorizam a produção como um todo, 
em especial a consciência na utilização 
de defensivos agrícolas, sempre 
utilizados com equilíbrio e após 
análises e estudos de aplicabilidade, a 
fim de evitar contaminações, excessos 
e riscos à saúde pública.
Através de mão de obra própria, 
produto de labor de mais de 150 
funcionários, as safras são colhidas, 
tratadas e destinadas em veículos 
próprios também à CEAGESP, onde 
a Distribuidora de Frutas Rocha 
está sediada no Pavilhão HFN, 
box 166, situado na Av. Dr. Gastão 
Vidigal, 1946, Vila Leopoldina. Daí, os 
produtos são vendidos para todo País, 
retirados por centenas de clientes 
abastecedores do mercado nacional 
de frutas, motivo de orgulho para os 
ROCHA.

O carro chefe da Família é a mexerica 
rio, também conhecida de mexerica 
carioca, porém há anos vêm sendo 
chamada de MEXERICA ROCHA. 
Conhecida nacionalmente e produzida 
em larga escala. Com safra de abril 
a novembro, chega à extraordinária 
marca de mais 600 mil caixas 
introduzidas à venda em todos os 
Estados da Federação. Não é à toa 
que Oswaldo Rocha é chamado de o 
“Rei da Mexerica”.
Tem muita qualidade no segmento 
da laranja seleta e da goiaba. Embora 
não atinjam os patamares da 
mexerica, inegável é o fato de que 
esses produtos também têm grande 
aceitação no mercado. E para falar da 
produção de mexerica, fica apropriada 
a menção da capacidade empresarial. 
Com o advento de fatores climáticos 
que contribuem para o insucesso 
da safra, tal como a geada, Oswaldo 
Rocha Filho dá a receita: “O desbaste 
ou raleio é uma das fases mais 
importantes, se não a mais. Com 
uma seleção manual escolhemos os 
melhores frutos que irão permanecer 
nos pés, enquanto que os outros 
são removidos para um melhor 
desenvolvimento da fruta”, disse.
O processo de colheita até a chegada 
à mesa do consumidor passa por 
um processo rigoroso: toda a fruta 
colhida é lavada e processada em 
maquinário próprio de higienização 
e esterilização de fungos e bactérias 
e, por fim, embaladas em caixas 
adequadas para seu transporte. No 
Packing House é feita a seleção da 
fruta e dado seu destino. Escolher os 
produtos Rocha significa consumir 
produtos de boa qualidade. 

O LegAdO dOs ROcHA

conhecer as tendências internacio-
nais junto dos demais integrantes 
dessa cadeia produtiva. A cada par-
ticipação em um evento como este, 
temos a oportunidade de conhecer 
e estreitar laços com produtores, 
fornecedores e parceiros, entender 
quais são as necessidades de cada 
elo desta complexa cadeia, que tem 
que caminhar junta.
 
E - Como foi para empresa participar 
da Fruit Logística?
Nivaldo Fernandes - Foi extrema-
mente positivo, pois a solução que 
levamos é integrada aos vários elos 
da cadeia. Houve uma boa recepti-
vidade, muitos profissionais vieram 
interessados em conhecer os pro-
dutos Termotécnica, conservadora e 
pallet.
Outro aspecto positivo na nossa par-
ticipação foi o esclarecimento para o 
mercado internacional a respeito da 
logística reversa e da reciclagem do 
EPS. Muitos profissionais desconhe-
ciam que o EPS é um plástico 100% 
reciclável e lá tivemos a oportunida-
de de esclarecer este assunto com 
bastante seriedade, o que deixou 
muitos dos nossos clientes e inte-
ressados mais tranquilos.

Detalhamos o Programa Reciclar 
EPS que, em 10 anos, já reciclou mais 
de 35 mil toneladas de EPS pós-con-
sumo, o que equivale a 1/3 de todo o 
EPS que é reciclado no Brasil. Inclu-
sive, realizamos contato com alguns 
gerenciadores de resíduos na Euro-
pa para assegurar aos presentes a 
condição da reciclagem do EPS em 
seus países de origem.
 
E- Empresas de outros países já ade-
riram as frutas sendo enviadas com 
as conservadoras DaColheita?
Nivaldo Fernandes - Nossa solução 
foi aceita pelo mercado internacio-
nal. Existe um grupo de exportado-
res de frutas que já está utilizando e 
enviando suas frutas nas conserva-
doras DaColheita e no Upally para 
Portugal, Alemanha, Holanda, Espa-
nha e Estados Unidos.
 
E - Quais são as perspectivas de ex-
portação dos produtos Termotécni-
ca para os próximos meses/anos?
Nivaldo Fernandes - Nossa expec-
tativa é que os benefícios e dife-
renciais das nossas soluções sejam 
cada vez mais percebidos e, assim, 
aumente a competitividade no mer-
cado brasileiro e internacional.

RoDRIGo RoCha
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As medidas de governo 
para a mudança de local do 
Ceasa paulistano da CEA-
GESP estão a todo vapor. 
A proposta é incorporar o 
comércio da zona cerealista 
ao novo entreposto. 

Quatro empresas en-
tregaram suas propostas 
para a construção da ‘Nova 
Ceasa’, no último dia 16 
de março. Cada uma delas 
ofereceu um espaço para a 

localização do novo entre-
posto.

Cada empresa 
apresentou estudos de:

lAlternativa locacional 
lModelagem técnica de 
construção e implantação 
do novo entreposto (custo 
x tempo de implantação)
lModelagem operacional 
(gestão e dimensionamen-
to para volume de transa-

ções comerciais)
lModelagem econômico-
financeira (modelo de ne-
gócios viável) 
lModelagem jurídica (mo-
delo de estruturação do ne-
gócio, aspectos tributários, 
questões regulatórias, ou-
tros aspectos relevantes).

O melhor modelo deve 
ser definido em 60 dias e a 
localização proposta ainda 
é passível de mudança.

O nOvO CEaSa

Empresa

Município

Localização

Área construída

Área total

Investimento

Benvenuto Engenharia 
e Companhia Paulista 
de Desenvolvimento 

São Paulo

Junção dos trechos Nor-
te e Oeste da Rodoanel 
- Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães

482 mil m2 e o 
investimento de R$ 1,3 
bilhão

2 milhões de m2

R$ 1,3 bilhão

Consórcio Ideal 
Partners, Ideal Partners 
Assessoria Financeira, 
Athie Wohnath 
Urbanismo Paisagismo 
e Arquitetura, Azevedo 
Sette Advogados 
Associados, BMP Infra, 
FPA Posicionamento 
e Estartégia em 
Comunicação

Santana do Parnaíba

Acesso Rodoanel Oeste 
e Rodovias Castello 
Branco e Anhaguera

1 milhão de m2

4 milhões de m2

R$ 2,2 bilhões

Consórcio Fral

Barueri

Terreno da Lagoa de 
Carapicuíba em Barueri, 
próximo a Osasco, 
acesso pelo Rodoanel 
Oeste

864 mil m2

1,9 milhão de m2

R$ 2,3 bilhões

Consórcio Nesp

São Paulo

Rodovia dos 
Bandeirante com 
acesso pelo Rodoanel 
Oeste

Não definido

4 milhões de m2

R$ 1,5 bilhão

 InFoRMaÇÕES PUBLICaDaS EM www.CEaGESP.GoV.BR
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reFriGeraçãO De Frutas e 
HOrtaLiças nO etsP Da CeaGesP

Aqui estão alguns dos 
primeiros resultados do es-
tudo sobre a refrigeração 
de frutas e hortaliças no 
ETSP, que levantou infor-
mações junto aos atacadis-
tas e fez algumas observa-
ções e medidas no local. 

O estudo seguiu as 
seguintes etapas:

1. Levantamento das in-
formações já existentes no 
DEMAN - Departamento 
de Manutenção
2. Visita a cada pavilhão 
para verificação e localiza-
ção no pavilhão (endereço e 
planta baixa)
3.  Entrevista do usuário da 
empresa proprietária da câ-
mara
4.  valiação da câmara.

Na avaliação da câmara 
foram caracterizados a lo-
calização da câmara na em-
presa, o tipo de câmara (cli-
matização, congelamento 
e refrigeração, a tempera-
tura (externa, interna e do 
produto), a organização da 
câmara (limpeza, presença 
de água e gelo, paletização, 
roupa apropriada), os equi-
pamentos (relógio de luz, 

gerador de energia, mate-
rial de construção, revesti-
mento, exaustão de etileno, 
ralo, dispositivo de abertu-
ra interna, termômetro ex-
terno, interruptor externo).

A entrevista dos 
atacadistas com câmara 

levantou:

llA proporção por origem 
dos produtos armazenados 
na câmara: importado ou 
nacional
llA utilização de câmaras 
fora da CEAGESP: própria e 
alugada
llA proporção do produ-
to refrigerado e carga seca 
na chegada ao mercado, de 
acordo com a origem
llA proporção de produto 
mantido sob refrigeração 
de acordo com a origem e 
tipo de carga: seca ou refri-
gerada
llA proporção de produ-
to armazenado, dentro ou 
fora da CEAGESP, de acordo 
com a origem: importado 
ou nacional
llA suficiência de espaço 
na câmara
llOs produtos armazena-
dos na câmara
llA vantagens e desvan-

tagens do armazenamento 
dentro e fora da CEAGESP.

Foram registradas 310 câ-
maras, sendo entrevistados 
os responsáveis por 261 câ-
maras. Uma parte das em-
presas (16%) se recusaram 
a dar entrevista.

Aqui estão alguns dos 
resultados:

llA maior parte das câma-
ras é de refrigeração (83%), 
seguidas pelas de climati-
zação (13%) e de congela-
mento (4%).
llA maior parte das em-
presas em todos os pavi-
lhões utiliza câmara própria 
na CEAGESP. Nos pavilhões 
HF 5% possuem câmara 
própria fora. Nos pavilhões 
MF 2% possuem câmara 
própria fora e 7% câmara 
alugada. O MFEB possui 
100 câmaras instaladas.
ll161 das empresas entre-
vistadas (62%) consideram 
suficiente o espaço para ar-
mazenamento refrigerado.
llOs pavilhões AMG, APA, 
APD e HFO utilizam as suas 
câmaras de refrigerando 
apenas para produtos de 
origem nacional. 

llAs temperaturas médias 
do produto armazenado 
foram de 12o C nas câmaras 
de climatização, de -5o C 
nas de congelamento e de 
4o C nas de refrigeração.
llAs vantagens de utili-
zação de câmara na CEA-
GESP foram em ordem de 
importância: logística, ma-
nutenção da qualidade da 
mercadoria e de estoque do 
produto.
llAs únicas desvantagens 
levantadas na utilização 
das câmaras de refrigera-
ção foram a falta de espaço 
físico e os custos com ener-
gia elétrica.
llA utilização de cãmara 
própria fora da CEAGESP 
apresentou coomo princi-
pal vantagem o volume ar-
mazenado e como principal 
desvantagem  os custos 
com logística.
llO aluguel de câmaras só 
foi considerado vantajoso 
por 8,5% dos entrevistados 
e as razões foram espaço 
para armazenagem e logís-
tica simplificada. 
llRevestimento de piso, 
parede e teto de material 
liso, resistente e imperme-
ável e ausência de ralo para 
escoamento de água foi 

constatado em 91% das câ-
maras. 
llDispositivo de seguran-
ça para abertura interna na 
câmara foi observado em 
92% das câmaras. 
ll93% possuem termôme-
tro externo e interruptor de 
segurança. 
ll92% estavam organiza-
das, limpas e livres de acu-
mulo de água e gelo. 
llTodas possuem tempe-
ratura monitorada. 
ll0% utilizam roupa apro-
priada no acesso as câma-
ras. 
ll16% das empresas com 
câmara possuem medidor 
de consumo de energia elé-
trica.
ll28% possuem gerador 
de eletricidade. 
ll33% possuem sistema 
de exaustão para gás etile-
no. 

O levantamento foi fei-
to, no segundo semestre 
de 2017, pelo estudante de 
agronomia Victor Oliveira 
Castelão, estagiário do Cen-
tro de Qualidade, Pesquisa 
e Desenvolvimento com a 
colaboração do Departa-
mento de Manutenção da 
CEAGESP.
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O Custeio Digital atingiu a expressiva 
marca de R$ 1 bilhão em operações rurais 
liberadas até o momento. A solução inédi-
ta, lançada pelo BB em fevereiro de 2017 
para contratações de custeio agrícola e pe-
cuário via mobile e tablet, tem recebido 
manifestações de elogio e reconhecimento 
dos mais de 3 mil produtores atendidos 
pela novidade Brasil afora. A ferramenta 
está disponível no aplicativo para dispo-

sitivos móveis e nela o produtor rural faz 
o encaminhamento de suas propostas de 
financiamento, de forma simples e intui-
tiva. Somente nos meses de janeiro e feve-
reiro de 2018, ela foi responsável por 10% 
do volume total desembolsado pelo cus-
teio rural no Banco. O resultado chama 
atenção para a boa aceitação deste público 
em relação a alternativas digitais. 

Uma das principais fabricantes de tra-
tores do mercado brasileiro, a Agrale parti-
cipou da 17ª da FEMAGRI, em Guaxupé 
(MG). Foi a estreia, em feiras, da nova li-
nha de tratores Agrale nas cores prata com 
detalhes em vermelho, únicos do mercado 
a utilizar pintura metálica com padrão au-
tomotivo.

A nova linha de tratores foi apresenta-
da em janeiro deste ano com o slogan Tra-

dição Que se Renova, que resume a força 
e o dinamismo da Agrale no segmento 
Agrícola, onde atua há 55 anos. O novo 
padrão proporcionará melhor visibilida-
de da Agrale no campo, pois as cores do 
conjunto são exclusivas no mercado brasi-
leiro. São os únicos do mercado a utilizar 
pintura metálica com padrão automotivo, 
característica que proporcionará maior 
durabilidade e resistência à pintura.

CUSTEIo RURaL aTInGE R$ 1 BI PELo 
aPLICaTIVo Do BanCo Do BRaSIL

aGRaLE aPRESEnTa noVoS 
TRaToRES na FEMaGRI 2018



A DAF Caminhões Brasil traz para o merca-
do mais uma opção de cor para os modelos 
CF85 e XF105. O novo tom leva o nome de 
Green Metallic e já pode ser encontrado em 
todas as concessionárias da rede. Voltado 
para operações de curtas e médias distân-
cias, o CF85 possui capacidade técnica de 
até 60 toneladas e pode ser adquirido nas 
versões 4x2 e 6x2 com motorização 360 cv 

ou 410 cv. Suas configurações atendem di-
versos segmentos do mercado, como cego-
nha, carregamento de insumos agrícolas e 
cargas fracionadas. Já o XF105 tem capaci-
dade técnica de 60 a 80 toneladas, de acor-
do com cada versão, e possui as configura-
ções 4x2, 6x2 ou 6x4 em duas opções de mo-
torização: 460 cv e 510 cv. 

A Scania realizou a entrega dos primeiros ca-
minhões equipados com a nova geração de 
motores da marca, no 20 de março, na fábri-
ca da montadora em São Bernardo do Cam-
po (SP). Os dois veículos, modelos R 450 e 
R 510, foram adquiridos pelo Grupo G 10 
durante a Fenatran. Os novos motores fazem 
parte do conceito de evolução contínua dos 
produtos Scania e têm potencial para atin-

gir redução de consumo de combustível de 
até 5%. 
O G 10 é um dos principais clientes da mar-
ca. Em 2017, foram mais de 200 unidades 
vendidas para o Grupo. Além dos novos mo-
delos R 450 e R 510, as últimas vendas tam-
bém envolveram os modelos R 440, nas con-
figurações 4x2 e 6x2, e o R 480, na configu-
ração 6x4.

Além de seis unidades do consagrado 
VW Delivery 10.160 a empresa acaba de 
adquirir também um VW Delivery 11.180. 
Os caminhões são equipados com plataforma 
de transporte de veículos e rodarão todo o 
Brasil, o que inclui operações rodoviárias, 
alcançando em média 10 mil quilômetros/
mês. Flexível para o transporte de cargas 
em diversas aplicações, a família Delivery 

conta com a agilidade que já se consolidou 
como referência no meio urbano e rodoviário. 
Atributos como espaço e ergonomia da 
cabine, associados à robustez, valorização 
na revenda e menor custo de manutenção, 
são destaques dos modelos, que atendem 
aos requisitos das normas de tráfego de VUC 
(Veículo Urbano de Carga).

A Volvo terminou 2017, mais uma vez 
na liderança brasileira do segmento de 
caminhões pesados. Mesmo em um ano 
em que a economia deu a passos lentos, 
com 26,9% de participação, é a quarta vez 
consecutiva que a Volvo fica à frente deste 
mercado, voltado para o transporte de longas 
distâncias e de cargas mais pesadas. Além 
da liderança de mercado, outro destaque 

da Volvo foi o desempenho do modelo FH, 
o caminhão pesado mais vendido do país, 
no ano de 2017. Foram emplacadas 4.505 
unidades do modelo, um crescimento de 27% 
em relação aos volumes registrados no ano 
anterior. A preferência dos caminhões Volvo 
também está relacionada aos avanços em 
conectividade promovidos pela marca. 

DAF CAMINHÕES LANÇA 
NOVA OPÇÃO DE COR PARA 
SEUS MODELOS

SCANIA ENTREGA PRIMEIROS 
MODELOS DE CAMINHÕES COM 
NOVAS MOTORIZAÇÕES

AUTOSERVICE LOGÍSTICA 
AUMENTA FROTA COM A FAMÍLIA 
DELIVERY

VOLVO É LÍDER EM CAMINHÕES 
PESADOS NO BRASIL PELA 
QUARTA VEZ CONSECUTIVA
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Composição nutricional: 
Em   comum,   frutas,   verduras   
e legumes possuem fibras 
alimentares, cuja necessidade 
diária é em  torno  de 14g  para 
cada  1000kcal   ingeridas, 
podendo isso variar  de  acordo  
com  idade e sexo da  pessoa.    
Um   consumo adequado   reduz  
o    risco  no desenvolvimento 
de algumas  doenças  como:     
doenças cardiovasculares,   
hipertensão  arterial,   diabetes   
melito e   algumas   desordens  
gastrointestinais     como    
gastrites   e   hemorróidas,   
por    exemplo. Além   disso,   
o   aumento    na ingestão  de    
fibras   melhora   os  níveis  de   
colesterol,  auxilia na  redução 
do peso corporal –quando 
colocado para modular apetite 
antes   das  refeições,    formando 
um “gel” no estômago — e  ainda  
atua  na  melhora  do  sistema 
imunológico. E não podemos 
esquecer o principal: por sua 
variada e rica composição ajuda na 
regularização intestinal e redução 
de alguns tipos de cânceres, 
principalmente de intestino. 

2. Praticidade: 
A salada em vidro foi   baseada   
na   teoria    de   “mason   jar”, isto 
é,  frasco  de  vidro  utilizado em 
conservas caseiras para  aumentar 
a durabilidade dos alimentos.    
Esta teoria   foi   colocada   em   
prática   por  uma blogueira 
vegetariana  nos Estados Unidos 
e desde então,  tem  corrido  o   
mundo.   Há   inclusive   empresas   
e   pessoas   já   comercializando 
uma vez  que,  proporciona  
a  todos a possibilidade de  
se  ingerir  saladas   mesmo  
quando  está “sem tempo” ou 
“ com preguicinha” ou “poucas 
habilidades culinárias”. É capaz de 
durar de 7 a 10 dias na geladeira. 
Com ela, você pode etiquetar e ter 
salada para almoço e jantar em 
casa e fora de casa todos os dias. 
Vamos aprender a montar?

CELEBRaR 
oS 100 anoS 
Da CaIPIRInha

Montagem
l Separe um vidro, 

preferencialmente, de boca larga e 
com uma tampa de boa vedação. 
Lave-o e seque bem.
l Separe os ingredientes e 

monte as camadas, conforme 
descrito abaixo. A  ordem  das  
camadas será do fundo para a 
boca do pote.
l Camada 5 – Verduras  ou  

leguminosas  mais  “pesadas”  
que  podem  ficar  em  contato 
com alimentos úmidos sem 
sofrer  grandes  mudanças. São 
exemplos:  feijão, grão de bico, 
cenoura, pimentão, pepino, broto 
de feijão, abobrinha etc. 
l Camada 4 – A seguir, são 

os  itens  como o tomate, milho, 
ervilha, etc.
l Camada 3 – Adicione folhas 

verdes e ingredientes  leves como  
espinafre,  alface,  rúcula,  repolho, 
escarola,   brócolis, erva-doce etc. 
Evite colocar  verduras cozidas, 
que soltem água. As folhas devem 
ter sido previamente higienizadas 
e precisam estar bem secas, pois 
a umidade  nas  camadas pode 
diminuir o tempo de validade do 

produto final.
l Camada 2 – É a vez dos 

pedacinhos leves: frutas, flores ou 
ainda mais folhas verdes.
l Camada 1 –  Pode ser 

composta de grãos (quinoa, por 
exemplo) ou sementes (linhaça, 
chia, girassol, gergelim, entre 
outras). Essa camada é opcional, 
pois algumas pessoas gostam de 
terminar somente com as frutas, 
flores ou folhas.
l Montadas as camadas, 

feche bem o pote e armazene na 
geladeira. Quando for se servir, 
vire o pote no prato, adicione 
o molho ou tempero de sua 
preferência e está pronto!

Observações
l Enquanto  não  for  o 
momento  de  servir,  não  
deixe que mexam no pote. Se a 
parte    seca de   folhas   entrar 
em contato com itens mais 
úmidos antes do previsto, não 
aguentará a acidez.
l Uma vez aberto o pote, este 
deve ser consumido ainda no 
mesmo dia.
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SALADA EM VIDRO: 
SAÚDE E PRATICIDADE PARA O DIA A DIA

CansaDO De saBer que Frutas, 
verDuras e LeGuMes sãO 
iMPOrtantes Mas nãO saBe 
O POr quê Ou ainDa nãO 
teM teMPO Para COLOCar eM 
PrátiCa? aPrOveite entãO Para 
Ler as DiCas Da nutriCiOnista 
natHáLia D’aBruzzO.

Nathália D’Abruzzo é Nutricionista, Personal 
Diet, Coach Nutricional com foco clínico e com-
portamental. Com experiência em atendimen-
tos individuais e em grupo, atua com com os 
mais diversos públicos, além de portadores de 
doenças crônicas como hipertensão e diabetes, 
cardiovasculares, gastrointestinais,  alergias e 
intolerâncias alimentares. Defende a importân-
cia de se buscar sabor e saúde, sem perder o 
prazer em comer. Trabalha a Nutrição  além da 
estética. Conheça mais dessa profissional no 
Facebook @dranathalia.nutri e pelo Instagram 
@nathalia.nutri.



O suco detox é uma denominação para bebidas 
que são compostas por componentes que 
possuem a finalidade de eliminar as toxinas 
prejudiciais ao organismo. Como isso? Por meio 
da combinação de alimentos com baixo teor 
calórico que dão resultado à receitas saudáveis 
e muito populares. Agora, que tal preparar um 
suco com ingredientes que são encontrados 
facilmente na Ceagesp. Lembrando que cada 
copo de 250 ml de suco tem aproximadamente 
118,4 calorias.

Ajuda a combater o colesterol, melhora o sistema 
circulatório e a pele. Contém ácido fólico, que auxilia na 
prevenção de efeitos congênitos (que nascem com a 
pessoa) e potássio. 
Estudo realizado em ratos mostrou que o consumo do 
abacate durante 30 dias reduziu os níveis de colesterol 
total e LDL e aumentou HDL. (Fonte, SciELO)
Essa fruta está super em alta e também em época de 
colheita o que melhora a qualidade.
É uma ótima sugestão para pré e pós treino, colação, 
lanche da tarde, ceia e pode ser preparado de diversas 
formas: vitaminas, molhos de salada e para carnes, 
sobremesas, guacamole, bolo, etc.. 

Ingredientes
l 1 folha de couve
l suco de ½ limão
l 1/3 de pepino sem casca
l 1 maçã vermelha sem casca
l 150 ml de água de coco

Preparo
l Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar 
e beber a seguir, de preferência sem açúcar. 

Ingredientes
l 1 abacate maduro
l 3 tomates sem sementes bem picadinhos
l 1 colher de sopa de coentro ou salsinha
l  cebola roxa bem picadinha
l 1 limão (suco)
l Sal a gosto

Preparo
l Retire a polpa do abacate, amasse com um garfo, 
Misture essa polpa com os tomates e cebola. Ao final, 
adicione o suco de limão, o sal e o coentro. 
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SUCO VERDE DE COUVE, LIMÃO E PEPINO

COMA AbACATE! 
riCO eM GOrDuras MOnOinsaturaDas e FiBras.

O Brasil possui cerca de 12% da 
água doce do planeta, sendo 
que é o item essencial para 
a vida e que, infelizmente, 
não chega a ser abastecida 
adequadamente a todos. 
Ainda mais, já que a agricultura 
consome 70% desse total.
Recentemente, aconteceu de 
18 a 23 de março, pela primeira 
vez, no Hemisfério Sul, o 8º 
Fórum Mundial da Água. 
Segundo os organizadores, o 
evento que acontece a cada 
três anos, tem o objetivo 
de aumentar a importância 
desse recurso natural, na 
agenda política dos governos e 
promover o aprofundamento 
das discussões, troca de 
experiências e formulação 
de propostas concretas para 
os desafios relacionados aos 
recursos hídricos.
O ministro Blairo Maggi, 
que esteve presente na 
cerimônia, ressaltou que 90% 
da produção agrícola vem 
de chuvas. “Nós fazemos 
a agricultura no Brasil sem 
irrigação, é apenas um 
aproveitamento natural da 
chuva que nós temos”, disse 
Maggi. 
Entretanto, o Brasil está entre 
os dez países com a maior área 
irrigada do mundo. Segundo 
o estudo feito pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), o 
uso da água na agricultura 
irrigada, atualmente no 
país é de 6,95 milhões de 
hectares (Mha) que produzem 
alimentos utilizando diferentes 
técnicas de irrigação. De 
acordo com a Organização 
das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura 
(FAO), os líderes mundiais são 
a China e a Índia, com cerca de 
70 milhões de hectares cada, 
seguidos dos Estados Unidos 
(26,7 Mha), do Paquistão (20,0 
Mha) e Irã (8,7 Mha).
A Secretária de Agricultura 
e Abastecimento do Estado 
de São Paulo disponibiliza 
o Programa Agricultura 
Irrigada Paulista para auxiliar 
o produtor rural a implantar 
ou modernizar o sistema de 
irrigação. O programa pode 
ser acessado via Fundo de 
Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap), o produtor 
pode buscar na linha 
Agricultura Irrigada Paulista 
o financiamento de até R$ 
500 mil, com o prazo de 
pagamento de até 96 meses 
– e carência de até 36 meses 
– com taxa de juros de 3% 
ao ano.

22 de MARÇO: dIA 
MUNdIAL dA ÁgUA

aGriCuLtura É resPOnsáveL POr 70% 
DO COnsuMO De áGua DisPOnÍveL e 
irriGaçãO PODe ajuDar a reDuzir

naThÁLIa RoSaLEn 
nutriCiOnista



COM APENAS UMA LARANJA POR DIA, 
OBTEMOS 100% DO QUE O ORGANISMO 

NECESSITA DE VITAMINA C

COM APENAS UMA VISITA POR DIA
NO PORTAL JE VOCÊ OBTÉM 100%

DAS INFORMAÇÕES QUE 
PRECISA SOBRE FLV

PREÇOS DIÁRIOS
CONSULTE DIARIAMENTE OS PREÇOS DISPONÍVEIS DO ATACADO

DE FRUTAS, VERDURAS, FLORES E PESCADO DA CEAGESP E OUTROS ESTADOS

www.jornalentreposto.com.br/precos-diarios

EMPRESAS ATACADISTAS
NAVEGUE PELO  ANUÁRIO ENTREPOSTO E VISITE AS PÁGINAS DE EMPRESAS

CONHEÇA OS PRODUTOS, LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DE CONTATO DIRETO

www.jornalentreposto.com.br/anuarioentreposto

EDIÇÃO VIRTUAL
LEIA ESTA EDIÇÃO DE FORMA AGRADÁVEL, COM NAVEGAÇÃO 

SIMPLES E  CONTEÚDOS ADICIONAIS

www.jornalentreposto.com.br/edicao-virtual


