
INFORMAÇÃO A seRvIÇO dO AgRONegócIO

an
o 

18
  -

  n
º 2

02
 - 

 a
br

il 
de

 20
17

 - 
r$

 14
,9

0

www.jornalentreposto.com.br

“está com preço de banana” 
não se encaixa mais com essa fruta
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ANUÁRIO ENTREPOSTO 2017
UMA MÁQUINA DE NEGÓCIOS

Desde que foi criado, o Anuário Entreposto produziu novos negócios na Ceagesp e se 
transformou em uma máquina de informação para o mercado.

Com a implantação de ferramentas digitais, o guia permitiu a comunicação entre usuários, 
computadores, tablets e celulares, ampliando seu acesso.

As empresas que desejam gerar negócios com atacadistas, compradores e produtores do 
maior entreposto da América Latina, a Ceagesp, não podem ficar de fora.

Consultem nosso departamento  comercial e saiba mais a respeito.

LIGUE: 11 3831.4875
www.anuarioentreposto.com.br
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a banana é a segunda fruta mais consumida no 
planeta, com 11,4 Kg/hab/ano

brasil é um dos principais produtores mundial de banana
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se alGuÉm te der uma banana, não se ofenda! 
A expressão utilizada pelos 

comerciantes “a preço de ba-
nana”, para que o consumidor 
compre o produto, já não pode 
mais se adequar a essa realida-
de. Sendo que, hoje, a fruta 
não tem mais essa característica 
que a fez, ao longo da história, 
ser um símbolo de preço bai-
xo. Então, o que se deve dizer 
no lugar, já que ela perdeu este 

posto? Qual fruta, nós pode-
mos utilizar?

O que de fato representa a 
banana pode ser a cor dourada 
que ela possui, ou seja, ela está 
mais para o ouro. O custo dela 
no mercado de hortifrúti está 
na mesma situação que o miné-
rio no mercado de valores, essa 
é a verdade no momento. O 
clima fez com que a fruta enca-

recesse no país inteiro, chegando 
a um patamar nunca alcançado 
antes. No Estado de São Paulo, 
um dos principais produtores do 
país, no ano passado, uma forte 
geada castigou, a região no Vale 
do Ribeira, no município de Re-
gistro e isso afetou diretamente a 
produção da fruta.  

Por causa do preço ainda 
em alta, outra expressão, que 

pode calar a boca de muitos é a 
usada de forma pejorativa para 
se referir a países da América 
Latina e Caribe: “República 
das bananas”.  Surgiu para de-
signar qualquer um dos países 
da América Central que, du-
rante a maior parte do século 
20, foram governados por dita-
dores que na prática eram títe-
res de grandes multinacionais 

da monocultura. 
Hoje, a banana é uma das 

frutas mais consumidas do 
mundo, ocupando a segunda 
posição, ficando atrás apenas 
da laranja. Várias expressões 
em referência a essa fruta pre-
cisa agora ser reformulada. Se 
alguém te der uma banana, 
aceite, porque isso pode ser um 
elogio!

Guilherme araujo

EDITORIAL



CÁ ENTrE NÓS

Na CEAGESP, passado o 
período da Quaresma, a San-
ta Feira do Peixe impulsionou 
as vendas do pescado que ficou 
temperado e acompanhado com 
o nosso limão, tomate e de di-
versas variedades. No próximo 
dia 7 de maio, a nossa querida 
CEAGESP estará em festa com 
a realização da primeira etapa do 
circuito gastronômico Queima 
do Alho. No evento, vão servir 
ao público: a deliciosa comida 
tropeira, preparada em grandes 
caldeirões, com arroz carreteiro, 
feijão tropeiro, paçoca de farinha 
de mandioca com carne seca so-
cada no pilão. 

Aprendemos com as pessoas 
das comitivas a origem do termo 

usado da queima do alho. O co-
zinheiro Xaropinho da comitiva 
Os Caipiras de Ibiúna, conta que 
no passado, quando as grandes 
boiadas eram conduzidas pelas 
nossas estradas, era tocado o ber-
rante acordando a peonada que 
arriavam os cavalos e iam contar 
o gado. O cozinheiro colocava 
no lombo dos burros, os uten-
sílios da cozinha e os alimentos 
partiam antes da boiada pegar o 
estradão. Ele trotava à frente fu-
gindo da poeira, quando ele se 
distanciava da manada, marcha-
vam umas três horas para achar 
um local, onde a boiada pudes-
sem beber água e descansar. Aí 
o cozinheiro tinha que preparar 
a comida para os boiadeiros de 

maneira rápida, prática e ficar 
saborosa.

30 comitivas estarão cozi-
nhando. Juízes estarão dando no-
tas à comida. No final, as 3 pri-
meiras receberão troféus e todos 
os demais participantes ganharão 
medalhas. Esse ano, vamos ter a 
presença da grande interpre-
te da música popular brasileira 
Luciana Melo, filha do saudoso 
cantor Jair Rodrigues que por 
muitas vezes nos brindou após 
uma partida de futebol cantan-
do majestade o sabiá, disparada, 
triste madrugada e deixa disso.  E 
mais uma galeria de bons artistas 
como Léo Santos, entre outros.        

Venha preparado para dan-
çar, entrar no clima com as 

academias de danças que vão 
prestigiar o nosso evento. Agra-
decemos a Deus por nos dar vida 
e bons amigos. Permissionários 
que estão nos ajudando com 
verba, tempero, alho e cebola, 
comprando ingressos para os 
seus colaboradores. Em especial 
a diretoria, a gerência da Com-
panhia que nos liberou espaço 
para o evento.  

Com a sua presença, dos 
seus familiares e amigos, ficará 
ótimo, venha para a festa, 07 
de maio das 10 às 17hrs convi-
tes antecipados Nossa Turma: 
3832-3366/3643-3737 (Kelly 
ou Pâmela), ou na Banca Quero 
Ler, em frente à padaria Nativa. 
Divulgação: Jornal Entreposto.     

cHegA FINALMeNTe AgUARdAdA FesTA dA QUeIMA dO ALHO NA ceAgesP
manelão
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A última edição do Jornal En-
treposto do mês de março: CEN-
TRAIS DE ABASTECIMENTOS 
AINDA TÊM DIFICULDADES EM 
ACEITAR PRODUTOS ORGÂNI-
COS, abordou as vantagens e as 
desvantagens desse tipo produto 
e o porquê poucas empresas tra-
balham com esses alimentos nas 
principais Ceasas do país. 

Para ressaltar o tema, foi en-
trevistado o diretor do Projeto 
Organics Brasil, Ming Liu. Ele co-
mentou sobre a situação econô-
mica que o orgânico chega a mo-
vimentar o país. Segundo o Ming, 
no ano passado, este segmento 
movimentou cerca de 3 bilhões de 
reais. Porém, o Brasil ainda está 
muito de alcançar resultados que 
hoje, outros países obtêm.

“O desafio do Brasil neste mo-
mento é trabalhar a conscientiza-
ção e educação do consumidor 
final sobre os valores que estão 
por trás de um produto orgânico, e 
aumentar a cadeia produtiva com 
novos produtores e produtos de 
maior valor agregado.  Na área 
de comércio internacional, infe-
lizmente o Brasil ainda está fora 
dos seus concorrentes, pois não 
celebrou ainda acordos de equi-
valência com outros países co-
mo o Canada tem com os Esta-
dos Unidos, Comunidade Euro-
peia, Suíça e Costa Rica” disse . 

Para conferir essa e as outras 
edições do jornal, elas já estão 
disponíveis no link Edição Virtual, 
www.jornalentreposto.com.
br/edicao-virtual, do site Jor-
nal Entreposto.

Ou use o leitor de QR CODE 
do seu celular parair direto ao link.

O presidente da Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo (CEAGESP) Johnni Hunter 
Nogueira está buscando através de 
parcerias, novidades para dentro da 
Ceasa. Em uma entrevista cedida ao 
Jornal Entreposto, ele esclareceu como 
uma de suas metas de trabalho.
“Fazer essas parcerias com o público-
privado trazendo benfeitorias para 

aqui dentro. Pois, eu tenho um 
relacionamento muito bom com a 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Econômico. Já liguei para o vice-
governador Márcio França, eu pedi 
aquela carreta que a Secretaria tem. É 
super interessante isso!”, mencionou 
Johnni Hunter. 
Algo que foi dito e realizado pelo 
presidente, sendo que do dia 18 até 

o dia 20 abril, ficou disponível para 
os trabalhadores e compradores 
da CEAGESP, a carreta móvel do 
Poupatempo. Quem pode compareceu 
até a unidade, pode realizar 
diversos serviços como atestado de 
antecedentes criminais, consultas a 
multas do Detran, situação dos créditos 
da Nota Fiscal Paulista, entre outros 
certificados.

POUPATEMPO NA CEAGESP
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Primeiro balizador de pre-
ços de alimentos frescos no 
mercado, o Índice CEAGESP 
é um indicador de variação de 
preços no atacado de Frutas, 
Legumes, Verduras, Pescado e 
Diversos. Divulgados mensal-
mente, os 150 itens da cesta 
foram escolhidos pela impor-
tância dentro de cada setor e 
ponderados de acordo com a 
sua representatividade. O Ín-
dice foi lançado em 2009 pela 
CEAGESP, que é referência na-

cional em abastecimento. 
ll O Índice de preços da 

CEAGESP encerrou fevereiro 
com alta de 5,78%. No primei-
ro bimestre do ano, o indicador 
acumula alta de 0,95%. Verdu-
ras registraram forte alta, segui-
da de legumes e diversos. Os 
demais setores apresentaram 
alta menor dos preços pratica-
dos, mesmo assim, superiores 
aos índices de inflação.
ll Já em janeiro, o Ín-

dice de preços da CEAGESP 

iniciou o ano com forte queda. 
Recuou 4,57%, impulsiona-
do principalmente pela queda 
dos preços de frutas e legumes. 
Vários produtos como tomate, 
batata, folhosas, entre outros, 
obtiveram, durante o início do 
mês de janeiro, preços inferio-
res ao custo de produção. As-
sim, houve descarte na lavoura 
e baixa remuneração ao produ-
tor rural.
ll O Índice de preços 

da CEAGESP encerrou março 

com elevação de apenas 0,05%. 
No primeiro trimestre do ano, 
o indicador acumula alta de 
1%. Para efeito comparativo, 
neste mesmo período em 2016, 
a alta acumulada chegava a 
16,42%. Portanto, o cenário 
para 2017 em relação aos níveis 
inflacionários é extremamente 
positivo para o consumidor. 
No acumulado dos últimos 12 
meses, o indicador registra re-
tração de 10,16% nos preços 
praticados. 

Ao escolher qualquer produ-
to, o consumidor, geralmente, 
utiliza muitas das vezes de recur-
sos naturais como o tato, o cheiro 
e principalmente o olhar. A apa-
rência se torna algo importante 
na hora da compra. Porém, nem 
sempre o que está com uma apa-
rência feia está, aparentemente, 
estragado e nem sempre aquele 
alimento com um visual bonito 
se encontra com uma qualidade 
boa. Um exemplo disso, é o caso 
da berinjela e de outros alimen-
tos como o tomate. O permissio-
nário Enio Kiyohara explica, bre-
vemente, o que pode acontecer 
com o fruto.

“A mosca coloca o seu ovo 
na flor da berinjela. Essa flor vai 
se transformar no fruto e a lar-
va também se desenvolverá lá 
dentro. Então, muitas das vezes, 
quando se pega o legume, não 
tem nada por fora, está intacto.

Você pode verificar minucio-
samente, mesmo até com uma 
lupa, não será encontrado furo 
nenhum. Porém, ao cortá-la, ela 
vai estar com o bicho em seu in-
terior. E quando o fruto está com 
pequenos buracos foi porque, a 
larva saiu de dentro para fora e 
não ao contrário. Isso geralmente 
acontece quando não é pulveriza-
do. Por causa do excesso de chu-
va, a pulverização perde o efeito 
da aplicação” explica Enio. 

Por isso, vale a pena ressal-
tar que nem sempre aparência é 
tudo!

sOBe e desce dOs PReÇOs

NÃO vÁ PeLA 
APARÊNcIA... 

GARANTiA-SAFRA: 123 MiL 
AGRiCULTORES FAMiLiARES 
VÃO RECEBER O SEGURO

mais de 123 mil agricultores 
familiares de oito estados 
brasileiros vão começar a receber 
o garantia-safra no mês de abril. 
o pagamento do seguro, referente 
a safra 2015/2016, foi liberado 
no dia 12 de abril, pela secretaria 
especial de agricultura familiar e do 
desenvolvimento agrário (sead). 
para esses agricultores estão sendo 
disponibilizados aproximadamente 
r$ 21 milhões para pagamento da 
primeira parcela do garantia-safra. 

Os beneficiários moram em 
157 municípios dos estados de 
alagoas, bahia, ceará, minas gerais, 
pernambuco, paraíba, piauí e rio 
grande do norte. todos se inserem 
na região da superintendência do 
desenvolvimento do nordeste 
(sudene), área que o programa 
atende por estar sistematicamente 
sujeita a perda de produção em 
função das condições climáticas.

a bahia é o estado com o maior 
número de agricultores familiares 
do brasil. segundo dados do último 
censo do instituto brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
são aproximadamente 675 mil 
produtores dessa categoria no 
território. com a portaria publicada 
hoje, 74.301 agricultores baianos, de 
78 municípios, serão beneficiados. 

SECRETARiAS DEVEM 
AMPLiAR ACESSO A 
FiNANCiAMENTOS 

parceria entre duas secretarias 
do governo do estado de 
são paulo pode alavancar o 
empreendedorismo do homem do 
campo em todo o território paulista 
- utilizando a capilaridade das 
casas da agricultura. os secretários 
arnaldo jardim, de agricultura e 
abastecimento, e josé luiz ribeiro, 
do emprego e relações do trabalho, 
se reuniram na sede da pasta 
agrícola, na capital, no dia 11 de 
abril, para discutir a união entre as 
duas secretarias para levar o banco 
do povo a todos os municípios 
paulistas.

o objetivo é utilizar a estrutura 
das casas da agricultura, presentes 
em todos os municípios do estado, 
para oferecer ao produtor rural os 
serviços do banco do povo – como 
empréstimos de até r$ 20 mil 
para pessoas físicas e r$ 25 mil 
para associações e cooperativas. 
“o público das duas secretarias é o 
mesmo neste caso, o empreendedor 
rural”, apontou arnaldo jardim, 
lembrando ainda que “é um 
trabalho conjunto importante, 
queremos principalmente estimular 
a agroindústria, que tem gerado 
muitos empregos”.

ACOMPAMHE O BALANÇO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS  
NESTE PRIMEIRO TRIMESTRE NO ENTREPOSTO 





12ª EDiÇÃO DA SANTA FEiRA DO PEiXE

A iniciativa teve o apoio da 
Associação dos Comerciantes 
Atacadistas de Pescados do Es-
tado de São Paulo (ACAPESP), 
dos permissionários do Frigorífi-
co de São Paulo (FRISP) e tam-
bém da Sampa Foods. O evento 
anual, que sempre antecede o 
feriado religioso, começou no 
dia 10 e celebrou até o dia 13 de 
abril. Com uma variação vasta de 
pescado disponível para o consu-
midor, o destaque ficou por con-
ta da tainha e do filé de merluza.

Os que estiveram presentes, 
nos quatro dias da Feira, pude-
ram se desfrutar não somente 
das opções de peixes, camarões 
e outros frutos do mar, mas 
também de várias de barracas 
contendo acarajé, comida japo-
nesa, paella, crepe francês, so-
pas, espetinhos de carne, boli-
nhos de bacalhau e muito mais 
em um só local.

Mesmo com uma situação 
financeira apertada para os bra-

sileiros, a 12ª edição conseguiu 
atrair um público considerado. 
Muitos, graças aos que sempre 
acompanham de perto, ano a 
ano, a Santa Feira do Peixe na 
CEAGESP. 

O aposentado Edgar de 
Sousa, morador da região da 
Vila Leopoldina, aproveitou 
para trazer a sua esposa, Olga 
Marinho, já no primeiro dia do 
evento. “Vim ver o preço do 
pescado, cheguei aqui por volta 
das 16hrs e quero ver com cal-
ma e curti tudo o que está dis-
ponível no mercado. Vou ana-
lisar, em um só dia, e comprar 
talvez o linguado para fazer 
aquele assado ou algo parecido 
para o dia da Semana Santa”, 
explicou o aposentado.

O preço, por exemplo, do 
bacalhau do Porto saiu por R$ 
64,99/kg, no varejo (peça inteira 
e sem corte). Lembrando que os 
produtos tiveram a quantidade 
limitada por cliente.

A TRADiCiONAL SANTA FEiRA DO 
PEiXE ChEGOU A SUA 12ª EDiÇÃO 
NA COMPANhiA DE ENTREPOSTOS E 
ARMAzéNS GERAiS DE SÃO PAULO, A 
CEAGESP.

MUDANÇA DA SECRETARiA 
DA PESCA PARA O 
MiNiSTéRiO DA iNDÚSTRiA 
CAUSA DiVERGÊNCiA

a mudança da secretaria de 
aquicultura e pesca do ministério 
da agricultura para o ministério 
da indústria foi avaliada de 
formas diversas durante a 
audiência pública promovida 
pela comissão de agricultura 
e reforma agrária (cra), no 
dia 05 de abril. os críticos da 
transferência apontaram maior 
afinidade da secretaria com a 
pasta da agricultura, enquanto 
os favoráveis indicaram que a 
medida pode ser estratégica sob 
o ponto de vista industrial. a 
transferência foi determinada pelo 
governo no dia 13 de março, por 
meio de um decreto.

para o senador dalírio beber 
(psdb-sc), que propôs a audiência 
pública, a mudança é um 
retrocesso. ele disse que o ideal é 
manter a secretaria no ministério 
da agricultura, por uma questão 
de afinidade com a área. Segundo 
o senador, o ministério hoje é 
um órgão de excelência, que 
detém todo o conhecimento dos 
processos do agronegócio. dalírio 
beber lembrou que apresentou 
um decreto legislativo para sustar 
a transferência da secretaria.

PRESiDENTE DO 
iBGE Diz QUE CENSO 
AGROPECUÁRiO 2017 
SERÁ SiMPLiFiCADO MAS 
EFiCiENTE

o presidente do instituto 
Brasileiro de Geografia e 
estatística (ibge), paulo rabello 
de Castro, afirmou, no dia 19 de 
abril, que o censo agropecuário 
2017, previsto para começar em 
outubro, será o melhor censo do 
setor já realizado pelo instituto em 
termos de qualidade. A afirmação 
foi feita durante participação em 
audiência pública da comissão 
de agricultura e reforma agrária 
(cra).

de acordo com paulo rabello, 
mesmo com um corte de mais 
de 50% no orçamento destinado 
ao censo, o ibge irá manter o 
rigor metodológico e os temas 
essenciais para o levantamento.

“faremos muito com pouco. 
em termos de qualidade esse vai 
ser o melhor censo agro de todos 
os tempos no IBGE. Eficiente, 
rápido, seguro. serão cerca de 5 
milhões de propriedades visitadas, 
26 mil recenseadores e 100 dias 
de trabalho por entrevistador”, 
explicou.
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feira atacadista de pescado É referÊncia para o paulistano
A segunda maior feira ata-

cadista de pescado da América 
Latina fica localizada, na cidade 
de São Paulo, mais precisamente, 
na Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, a 
CEAGESP. Em um espaço amplo 
de 27 mil m², onde, por dia são 
comercializadas, em média, 200 
toneladas de peixes de 97 espécies. 
Sendo que os de água salgada re-
presentam 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 
permissionários trabalhando de 
terça a sábado, oferecendo os pro-
dutos frescos pela manhã, das 2h 
às 6h, aos que comparecem na Av. 
Dr. Gastão Vidigal, 1946, no bair-
ro da Vila Leopoldina. A entrada é 
feita pelo Portão 15 da Rua Xavier 
Krauss.

O pescado da CEAGESP já 
virou uma referência para os pau-
listanos e até mesmo muitos citam 
o setor como a principal ida ao 
Entreposto. E não ficam de fora os 
grandes profissionais da cozinha, 
um exemplo disso é o chef renoma-

do Henrique Fogaça, que também 
é jurado de um reality show de 
culinária transmitido pelo grupo 
Bandeirantes, o MasterChef . Na 
ocasião, Henrique Fogaça cedeu 
um tempo de uma agenda lotada 
para falar com o Jornal Entreposto.  
A entrevista foi realizada no mês de 
novembro de 2016. “No começo 
da minha profissão, eu já conheci a 
CEAGESP, pois, lá é o lugar onde 
chegam todos os peixes e os hor-
tifrútis. Então é muito importante 
para um cozinheiro ter este conhe-
cimento da importância deste lu-
gar”, ressalta Fogaça ao Jornal. 

Outro apreciador do pesca-
do é o Deputado Estadual de São 
Paulo, Coronel Camilo. Frequen-
tador assíduo do ETSP. “Frequen-
to a CEAGESP e o que mais me 
impressiona ali é a qualidade dos 
alimentos fornecidos aos consumi-
dores. São todos alimentos muito 
frescos e eu, particularmente, que 
gosto bastante de frutos do mar. 
Eu sei como são itens frescos e com 
grande procura,” esclarece o Depu-
tado. 

Para qualquer consumidor, a 

hora da compra é um momento 
muito importante. Por isso, com 
um leque de opções sobre o que 
levar. É preciso tomar alguns de-
vidos cuidados. A assessora técnica 
de Pesca, Piscicultura e Meio Am-
biente da Emater-MG, Vanessa 
Gaudereto orienta como deve estar 
o peixe. “No caso dos locais que 
vendem peixe fresco, o produto 
deve estar coberto por uma camada 
espessa de gelo. Indicamos que, na 
hora de fazer a compra no super-
mercado, ele deve ser o último item 
da lista, para não ficar muito tem-
po fora do ambiente refrigerado. o 
peixe deve estar com olhos brilhan-
tes, salientes, sem manchas brancas 
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 brilhan-
tes. Já as escamas, devem estar bem 
aderidas ao corpo, além de terem 
aspecto brilhante e sem mancha”, 
esclarece Vanessa Gaudereto.

De acordo com os dados estatís-
ticos realizados pelo departamento 
SEDES - Seção De Economia e 
Desenvolvimento do Entreposto 

paulista, de janeiro a dezembro 
de 2016, foram comercializadas, 
os exatos 48.787,90 toneladas de 
peixes. O que coloca o pescado no 
quinto lugar no ranking dos seto-
res da Central de Abastecimento. 
Dentro desse segmento, a sardinha 
ocupa a primeira colocação com 
9.705,09 t, pescada e tilápia vêm 
logo, em seguida, com 8.909,97 t e 
4.398,64 t, respectivamente.

O período de maior comerciali-
zação aconteceu, praticamente, em 
março com a marca de 6.369,64 
toneladas no mês. Isso, devido ao 
feriado religioso e também pelo 
festival que acontece da Santa Fei-
ra do Peixe que fazem alavancar as 
vendas no ETSP. 

Neste ano de 2017, o balanço 
fechado do mês de março, o se-
tor de pescados registrou alta de 
1,81% em relação a fevereiro. As 
principais elevações foram do cas-
cote (21,8%), namorado (10,8%), 
betara (9,9%) e pintado (6,4%). 
As principais quedas foram do 
atum (-17,6%) e pescada tortinha 
(-5,9%).

Além do evento que acontece, 

anualmente, na Semana Santa, os 
Festivais Gastronômicos da CE-
AGESP são outras atrações, to-
das, sucesso de público. A ideia, 
segundo os organizadores, é mos-
trar toda a variedade de produtos 
comercializados no Setor de Pes-
cado. Em janeiro, por exemplo, 
foi a estreia da Edição Verão do 
Festival do Pescado e Frutos do 
Mar CEAGESP, que terminou 
no dia 26 de fevereiro. Durante 
as oito semanas, mais de 16 mil 
pessoas passaram pelo Festival e 
consumiram aproximadamente 
mais de 10 toneladas de peixes e 
frutos do mar, das quais 4 tone-
ladas somente de camarão. Sen-
do que recentemente, aconteceu 
o Festival de Camarões e Massas, 
que foi até o dia 30 de abril. Para 
quem quiser conhecer os Festi-
vais, o atendimento funciona das 
quintas e sextas, das 18h à meia-
noite; aos sábados, abre para o al-
moço, das 11h30 às 17h, e para o 
jantar, das 18h à meia-noite. Aos 
domingos, funciona das 11h30 
às 17h. O acesso é pelo portão 4 
da CEAGESP.
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Vale do ribeira, maior 
reGião produtora de 
bananas do estado

 A bananicultura se 
estabeleceu na região devido 
às condições climáticas 
favoráveis, como inverno 
pouco intenso, chuvas bem 
distribuídas ao longo dos anos 
e proximidade aos grandes 
mercados consumidores. 
Outro fator importante foi 
a instalação da cultura nas 
várzeas de terras férteis ao 
longo do Rio Ribeira de Iguape 
e posterior expansão para 
áreas de terras secas, além 
da disponibilidade de mão-de-
obra para as lavouras.   

JE – O Vale do Ribeira é uma região pro-
dutora muito forte na agricultura, princi-
palmente, com a banana. O que essa fruta 
representa, economicamente, para a região?
Gilson Fantin - Segundo o último le-
vantamento do IEA (Instituto de Econo-
mia Agrícola) de 2016, o Vale do Ribeira 
possui 33 mil hectares de banana, equiva-
lendo a 75 % das áreas agrícolas da região, 
com uma produção de 800 mil toneladas 
de fruta por ano, movimentando cerca de 
R$900 milhões. A bananicultura é uma 
grande geradora de empregos diretos e 
indiretos e contribui sobremaneira para 
movimentar a economia de toda a região. 
Registro, como município produtor e cen-
tro comercial do Vale do Ribeira, também 
é beneficiado pela agricultura da banana.

JE – Por que essa fruta se adaptou muito 
bem com o município de Registro?
Gilson Fantin - A bananicultura se es-
tabeleceu na região devido às condições 
climáticas favoráveis, como inverno pouco 
intenso, chuvas bem distribuídas ao longo 
dos anos e proximidade aos grandes mer-
cados consumidores. Outro fator impor-
tante foi a instalação da cultura nas várzeas 
de terras férteis ao longo do Rio Ribeira 
de Iguape e posterior expansão para áreas 
de terras secas, além da disponibilidade de 
mão-de-obra para as lavouras.

JE – No ano passado, o Vale do Ribeira 
passou por uma geada que prejudicou a 
produção de banana. Estamos no período 
de temperaturas mais baixas, existe algum 
planejamento para evitar grandes prejuí-
zos? 
Gilson Fantin - Como a geada é um 
evento climatológico e, portanto, impossí-
vel de controlar, não há planejamento ofi-
cial para evitar grandes prejuízos. O que 
se pode fazer, de acordo com agrônomos, 
é implantar alguns métodos de mitigação 
para diminuir os danos, como formação 

de barreiras físicas com o objetivo de di-
minuir os efeitos da geada de vento. 

JE – A cidade promove todos os anos, a 
feira da banana, a FEIBANANA, consi-
derado o maior evento nacional. A última 
edição aconteceu recentemente, no mês de 
março, você esteve presente no evento ou 
em alguma das edições?
Gilson Fantin - Estive presente em to-
das as edições da FEIBANANA, mesmo 
antes de ser prefeito. 

JE – Há um acompanhamento, em mé-
dia, por ano, de quantas bananas são pro-
duzidas na região?
Gilson Fantin - O IEA junto com a 
CATI divulga um levantamento subjetivo 
das culturas. No caso da banana, tivemos a 
produção de 826.081 toneladas em 2014; 
813.734 toneladas em 2015; e 798.714 
toneladas em 2016. 

JE – A prefeitura possui parcerias ou ações 
para beneficiar a produção de bananas no 
município?
Gilson Fantin - A prefeitura conta 
com a parceria da ABAVAR (Associação 
dos Bananicultores do Vale do Ribeira), 
Sindicato Rural e Cooperativa Família do 
Vale, que estão envolvidos direta ou indi-
retamente na produção de banana.

JE – Quais são os investimentos realizados 
pela gestão para alavancar a agricultura lo-
cal e beneficiar o agricultor?
Gilson Fantin - A Prefeitura tem trato-
res e implementos agrícolas para atender 
os agricultores familiares do município e 
adquirimos um caminhão prancha para 
facilitar o deslocamento destes maquiná-
rios. Além disso, temos profissionais para 
fornecer assistência técnica aos produtores 
e promovemos cursos e oficinas voltadas 
para o agricultor em parceria com o Sindi-
cato Rural e o SENAR.

o vale do ribeira é a maior região produtora de 
banana no estado de são paulo. responsável 
por quase 90% da produção paulista. Sendo que 
a bananicultura é uma das principais fontes de 
renda para os moradores locais e de muitos em-
preendimentos agrícolas que retiram, da cidade 
de registro, a fruta para a comercialização. 
grandes empresas que atuam dentro da ceagesp 
possuem a produção rural, nesta cidade, que fica 
há 200 km de distância da capital paulista, com 
aproximadamente 56.123 habitantes. 
conhecido como a “capital do vale” ou “capital 
do Chá”, este município tornou-se oficialmente o 
marco da colonização japonesa no estado de são 
paulo, por ter sido a primeira localidade a receber 
imigrantes japoneses interessados em investir em 
produção própria neste estado. 
o prefeito de registro, Gilson Fantin esteve 
disposto a receber o jornal entreposto e nessa 
conversa, ela falou sobre as características da 
região para favorecer o plantio de bananas.

entrevista
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SEAD PREPARA 
PROPOSTAS PARA A 
PRiMEiRA REAF 2017

aconteceu do dia 18 até o dia 
20 de abril, em brasília, a xlix 
seção nacional da reunião 
especializada da agricultura 
familiar do mercosul 
(reaf). o encontro reuniu 
representantes do governo e 
da sociedade civil para, juntos, 
proporem encaminhamentos 
e novos temas para a agenda 
de discussão da xxvi reaf 
e da i conferência regional 
da agricultura familiar do 
mercosul ampliado, realizada 
em junho, em santiago do 
chile, no marco da presidência 
pro tempore da argentina. 

de acordo com rafael 
martins dias, analista técnico 
de políticas sociais da 
assessoria internacional, a 
sead tem o papel de coordenar 
a participação do governo 
brasileiro na reaf e buscar a 
participação ativa de outros 
ministérios na construção 
das propostas brasileiras para 
este semestre, ao lado das 
organizações da sociedade 
civil. “neste sentido, nosso 
trabalho tem focado na 
capacitação destes técnicos de 
governo e dos representantes 
da sociedade civil para garantir 
uma participação brasileira 
com maior qualidade”.

GARANTiA-SAFRA: 123 MiL 
AGRiCULTORES FAMiLiARES 
VÃO RECEBER O SEGURO

omais de 123 mil agricultores 
familiares de oito estados 
brasileiros vão começar a receber 
o garantia-safra no mês de abril. 
o pagamento do seguro, referente 
a safra 2015/2016, foi liberado 

no dia 12 de abril, pela secretaria 
especial de agricultura familiar 
e do desenvolvimento agrário 
(sead). para esses agricultores 
estão sendo disponibilizados 
aproximadamente r$ 21 milhões 
para pagamento da primeira 
parcela do garantia-safra. 

Os beneficiários moram em 
157 municípios dos estados 
de alagoas, bahia, ceará, 

minas gerais, pernambuco, 
paraíba, piauí e rio grande do 
norte. todos se inserem na 
região da superintendência 
do desenvolvimento do 
nordeste (sudene), área que 
o programa atende por estar 
sistematicamente sujeita a perda 
de produção em função das 
condições climáticas.

a bahia é o estado com o 

maior número de agricultores 
familiares do brasil. segundo 
dados do último censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e estatística (ibge), são 
aproximadamente 675 mil 
produtores dessa categoria 
no território. com a portaria 
publicada hoje, 74.301 agricultores 
baianos, de 78 municípios, serão 
beneficiados. 

FAO RECONhECE 
TRABALhO DA EPAGRi 

o projeto “sistematização, 
promoção e difusão das 
tecnologias alinhadas à 
produção integrada da banana 
no estado de santa catarina”, 
conduzido pela epagri na 
estação experimental de itajaí 
(eei), foi reconhecido fao 
como uma boa prática para o 
desenvolvimento sustentável. 
ele passou a integrar a 
plataforma digital mantida pela 
organização, que dissemina 
e compartilha iniciativas 
replicáveis desenvolvidas no sul 
do brasil.

melhor qualidade dos 
frutos, mais produtividade, 
conservação do solo e redução 
no uso de agrotóxicos são 
alguns dos resultados dessa 
prática. “o reconhecimento 
da fao é uma divulgação 
importante das atividades que 
foram e estão sendo realizadas 
pela equipe de fruticultura da 
epagri em itajaí. o mundo vai 
ter acesso a esse conteúdo, pois 
ele será traduzido também para 
o espanhol, francês e inglês”, 
destaca o pesquisador andré 
beltrame.
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brasil É um dos 
principais produtores 
mundial de banana
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A banana é um dos itens imprescin-
díveis, que não pode faltar, na lista de 
compra dos brasileiros. Independente 
se seja em supermercado, sacolão, fei-
ra. A verdade é que a fruta está sempre 
presente na sacola ou no carrinho. Com 
o sabor bem adocicado, ela é consumi-
da de diversas maneiras. Um exemplo é 
como o advogado Ricardo Pereira que 
aproveita o final de semana, tempo livre 
para praticar aquela corrida para manter 
a mente e o corpo em equilíbrio, pre-
para. “Depois de uma série de exercí-

cio, eu gosto de fazer uma alimentação 
bem balanceada, com uma vitamina de 
banana acompanhada com aveia e mel. 
Pois, ela rica em fibras, potássio. Costu-
mo, também, utilizá-la com cereais pela 
manhã”, ressaltou Ricardo.  

A fruta além de saborosa, ela faz 
muito bem à saúde. “Ela tem muito 
açúcar, mas também tem muitas fibras 
e essas fibras não deixam que você ar-
mazene gordura no organismo e ajuda 
na saciedade. Pode ser preparada de vá-
rias formas, in natura, vitaminas, doces, 

polpas e até em comidas salgadas”, é o 
que explica a nutricionista Karin Hono-
rato. 

Na edição anterior do Jornal Entre-
posto, do mês de março: CENTRAIS 
DE ABASTECIMENTOS AINDA 
TÊM DIFICULDADES EM ACEITAR 
PRODUTOS ORGÂNICOS, o tema 
foi abordado sobre as vantagens e des-
vantagens da produção sem a utilização 
de defensivos agrícolas. E a banana or-
gânica é uma das frutas bem utilizada 
neste tipo de plantio sem o agrotóxico.

ll De acordo com FAO - Organiza-
ção das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura, a banana é a segunda fruta 
mais consumida no planeta, com 11,4 kg/
hab/ano, perdendo apenas para a laranja, 
com 12,2 kg/hab/ano. São mais de 125 
países que se dedicam ao cultivo da ba-
nanicultura. O que faz o Brasil não ficar 
de fora dessa lista, pelo contrário, já que 
tem um destaque importante na produção 
mundial. Ficando entre os cinco maiores 
produtores do mundo. Na verdade, o país 

oscila entre a terceira e a quarta colocação 
com a Filipina. À frente, estão as conso-
lidadas Índia com 27,5 milhões e China 
com 12 milhões, ambas com produção em 
toneladas. 

Por ano, o Brasil chega a produzir 
aproximadamente 7 milhões de t, em 
uma área de mais de 470 mil ha. Segun-
do o IBGE, em 2016, a safra nacional foi 
de 6.962.134t, maior que o ano anterior, 
mas a previsão para este ano de 2017 é um 
pouco menor, uma variação negativa de 

quase -2.6 %, com 6.778.043t. 
No ano de 2015, as exportações brasi-

leiras somaram 95,7 mil toneladas, o que 
geraram um montante de US$ 35,4 mi-
lhões de dólares. Sendo que no primeiro 
bimestre de 2016, foram comercializadas 
para o exterior mais de 16 mil toneladas 
da fruta, segundo os dados do Serviço de 
Comércio Exterior – Secex. Os principais 
destinos: Uruguai (45,6%); Argentina 
(30,1%); e o Reino Unido (8,3%) para 
onde são comercializadas. 

ll Já no cenário nacional, a Bahia 
é o principal estado produtor da fruta, 
com 15,67% de participação da produ-
ção nacional. Em seguida vem de perto 
São Paulo com 15,21% e Minas Ge-
rais 10,24%. Entretanto, quem possui 
a maior cidade produtora de banana é 
Santa Catarina. O município de Coru-
pá, além de produzir mais de 150 mil to-
neladas por ano, também, possui a fruta 
mais adocicada do país. “O sabor se deve 
à combinação do clima, relevo e tempe-
ratura da região. Com um tempo maior 
para se desenvolver e amadurecer, a ba-
nana acaba acumulando mais minerais e 

açúcares e esse é o segredo da banana da 
região de Corupá”, diz em nota a Secre-
taria de Agricultura e Pesca do Estado de 
Santa Catarina. 

As condições de clima (temperatura, 
umidade relativa, precipitação e insola-
ção) favorecem que a produção seja dis-
tribuída durante todo o ano, atenden-
do, de forma regular, às necessidades de 
consumo. Porém, em 2016, em todos os 
Estados, principalmente na região Sudes-
te, o preço da banana pesou na cesta dos 
brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE. O úl-
timo levantamento mostra que, no ano 

passado, o preço da fruta aumentou cer-
ca de 27% em todo o país. No estado de 
São Paulo, ela ficou 15% mais cara. Já no 
Estado do Pará, houve uma alta nos pre-
ços de mais de 11% nos últimos 12 me-
ses. Por exemplo, uma dúzia que custava 
R$ 6,20 em fevereiro de 2016 passou a 
custar R$ 7,58 em março deste ano.

Segundo a Embrapa, no mercado 
brasileiro, os cultivares mais importantes 
são: Cavendish (grupo que inclui Na-
nica, Nanicão e Grande Naine), Prata, 
Maçã e Ouro. Outras variedades também 
encontradas com certa frequência são: 
Prata-Anã, Pacovan, Branca e da Terra.

Guilherme ArAujo

CENÁRIO NACIONAL

CENÁRIO INTERNACIONAL

PAíS OSCiLA ENTRE A TERCEiRA E A QUARTA COLOCAÇÃO COM A FiLiPiNA. À 
FRENTE, ESTÃO AS CONSOLiDADAS íNDiA COM 27,5 MiLhõES DE T E ChiNA 
COM 12 MiLhõES DE T, SEGUNDO A EMBRAPA
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ll De acordo com a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, por meio do Instituto de Eco-
nomia Agrícola (IEA), a região do Vale do 
Ribeira, em Registro, é a maior região pro-
dutora de banana no Estado de São Paulo. 
Ela representa cerca de 60% da área plan-
tada, 70% da produção paulista e a produ-
tividade (24,2 t/ha) é 13,0% maior do que 
a média estadual.  Entretanto, o clima em 
2016, com as baixas temperaturas registra-
das em junho influenciaram, diretamente, 
na qualidade de alguns produtos no Esta-

do, causando prejuízos e consequentes au-
mentos de preço. O impacto da geada foi 
tão grande que o prejuízo deve ser sentido 
pelos produtores até o ano que vem. “Foi 
praticamente tudo perdido. O gelo vem 
em cima da banana e escurece muito a 
fruta e ela não madura. Já quando fica ma-
dura, apodrece. E tem ainda aquelas que 
mesmo a geada não caindo em cima, por 
estar muito o frio, o sol bate nela depois e 
enche de pinta preta. Isso para o mercado 
não é interessante”, explica o produtor ru-
ral Alan Campos da Silva.

SÃO PAULO

ll De acordo com a análise do Bole-
tim Hortigranjeiro da CONAB - Compa-
nhia Nacional de Abastecimento do mês 
de março deste ano, a banana, em geral, 
apresentou queda de preços na maioria 
dos mercados, com leve queda da oferta 
na maior parte dos entrepostos em relação 
a fevereiro de 2016. O percentual de que-
da registrado foi de 12,08% na Ceagesp/
ETSP, 16,22% na CeasaMinas, 31,53% 
na Ceasa/PR, 10,93% na Ceasa/DF e 
20,78% na Ceasa/AC, e as altas foram de 
22,80% na Ceasa/PE, 20,32% na Ceasa/

CE e 3,04% na Ceasa/ES.
Os principais municípios do país na 

quantidade ofertada de banana para as 
Ceasas, em fevereiro de 2017, são: Santa 
Leopoldina, em Espírito Santo, Jaíba, em 
Minas Gerais e Vicência em Pernambuco.  

Segundo a Ceasa de Santa Catarina, 
aproximadamente 85% da banana consu-
mida aqui é de produção catarinense. Em 
virtude do inverno rigoroso do ano ante-
rior desencadeou o aumento expressivo 
por quilo do produto e com consequência 
diminuição do consumo.  

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO

ll No maior mercado atacadista da 
América Latina, a Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de São Paulo, 
a CEAGESP, a banana é uma das frutas 
mais comercializada na Central de Abaste-
cimento. De acordo com o balanço reali-
zado pelo Entreposto paulista, de janeiro a 
dezembro de 2016, foram comercializadas 
63.878,44 toneladas. O que a coloca entre 
os 20 produtos mais procurados. Ficando 
na 11ª posição com uma participação de 
quase de 4% no setor de frutas.  

De acordo com a Seção de Economia 

E Desenvolvimento – SEDES, o preço 
médio, por exemplo, da banana nanica, 
em 2016, ficou por volta de R$ 2,37 o 
kg. Tendo o mês de dezembro do ano 
passado obtendo o maior valor, com R$ 
3,24 e maio, o menor preço com R$ 1,52 
o kg. Já em 2017, os primeiros meses de 
janeiro e fevereiro, o valor está bem aci-
ma se comparado com o mesmo período 
do ano passado. Sendo que, neste ano, 
ficaram R$ 2,71 e R$ 2,27 respectiva-
mente. Enquanto, em 2016, R$ 1,67 e 
R$ 1,60. 

CEAGESP

ll Aquela expressão de que “está 
com preço de banana” não se encai-
xa mais com essa fruta. Isso, porque, 
o preço da banana pesou na cesta dos 
brasileiros, segundo o IBGE. O último 
levantamento mostra que, em 2016, o 
preço da fruta aumentou cerca de 27% 
em todo o país. 

“Está muito caro e não dá mais para fa-
zer aquela feira como antigamente. É Tris-
te, mas é a realidade, tudo aumenta nes-
te país. Você gasta mais e leva de menos. 
Mesmo assim, apesar do preço, eu estou 

levando a banana, porque, eu adoro comer 
depois do almoço, mas estou comprando 
em pouca quantidade”, esclarece o vende-
dor Roberto Pereira. 

No estado de São Paulo, ela ficou 15% 
mais cara. Na Craisa - Companhia Regio-
nal de Abastecimento Integrado de Santo 
André, segundo a Companhia, na primei-
ra semana de novembro do ano passado, o 
preço médio do quilo da banana estava em 
R$ 5. Sendo que no mesmo período em 
2015, para se ter ideia, o quilo da fruta era 
vendido por R$ 3,24.

CONSUMIDOR

Produção Nacional

· 6 962 134 toneladas em uma área 478.060 ha
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· Nanica

· Prata
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· Terra
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· Minas Gerais 10,24%

Principais Municípios por produção

· Corupá – SC - 150.346 toneladas

· Bom Jesus da Lapa – BA - 130.267 toneladas

· Luiz Alves – SC - 127.100 toneladas

Exportação

· 95,7 mil toneladas, em 2015, o que geraram um montante de 

US$ 35,4 milhões de dólares 

Principais Países de exportação

· Uruguai (45,6%), 

· Argenna (30,1%) 

·  Reino Unido (8,3%)
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A empresa Joraik Frutas já 
existe há mais de 50 anos com 
a exportação de bananas para 
Argentina e Uruguai. Quem ini-
ciou essa empreitada foi o senhor 
Jorge José Haiek, lá na região do 
Vale do Ribeira, no município de 
Miracatu, a 139 km de distância 
da capital paulista. Depois de 
atuar com a comercialização para 
fora do país, foi a vez de investir 
fortemente, no mercado inter-
no.  Através do saudoso Reginal-
do José Haiek e seu irmão Jamil 
José Haiek, filhos do fundador, 
o empreendimento começou as 
atividades, em 1988, no maior 
mercado atacadista da Améri-
ca Latina e o terceiro maior do 
mundo, a CEAGESP. 

Reginaldo Haiek administrou 
de perto o empreendimento, que 
fica localizado no pavilhão AMI, 
Box 51. O que ele aprendeu com 
o pai, transmitiu para o seu filho, 
Carlos Eduardo Haiek que, hoje, 
na terceira geração, é um dos só-
cios proprietários, junto com o 
seu primo Sérgio Haiek. “Eu tive 
um excelente professor. Ele se de-
dicou há mais de 40 anos nesse 
trabalho, Então ele adquiriu uma 
bagagem e se transformou em 
um mestre nesse segmento para 
saber como lidar melhor com o 
produtor”, relembra Carlos Edu-
ardo.

Reginaldo faleceu, recente-
mente, no dia 28 de dezembro 
de 2016. Muito conhecido pelos 
permissionários do Entreposto 
paulista. Seu filho ressalta a ma-
neira de como ele trabalhava no 
comércio. “Sempre com hones-
tidade, ética no trabalho, tendo 
caráter, o respeito, tanto com o 
produtor quanto ao cliente”, dis-
se o proprietário.

A empresa de âmbito familiar 
está em sua terceira geração. Po-
rém, já estão se preparando para 
dar continuidade aos negócios. 
Isso por parte de Sérgio Haiek, 
pois, para o Carlos, ainda é mui-
to cedo, já que seu filho é muito 
novo.

A Joraik Frutas possui três 
segmentos: exportação, pro-
dução e comercialização de 
bananas. A propriedade rural 
continua no Vale do Ribeira, 
mas desta vez, no município de 
Registro. Em 2016, a região so-
freu com uma forte geada e isso 
prejudicou muito a safra. Porém, 
a expectativa é positiva para este 
ano de 2017.

“Ano passado, nós tivemos 
uma temperatura que chegaram 
até o zero grau, mas se correr 
dentro do cronograma climá-
tico, a fruta ela vai ter uma boa 
aparência e um bom padrão de 
coloração. A partir de agosto, 
ela já começa a sofrer, por causa 
que nesse período já temos baixas 
temperaturas. Então, ela começa 
a ter problema na aparência e não 
na qualidade” disse. 

O valor da banana, em todo 
o país, estava bem alto. O con-
sumidor sentiu no bolso na hora 
de ir realizar as compras. “Esteve 
um preço muito positivo para a 
banana, em matéria de produ-
ção foi o maior desastre desde os 
30 anos da empresa. Isso afetou 
muito, tanto que a banana, no 
ano passado, chegou a 60 reais a 
caixa. Foi um valor nunca alcan-
çado antes”, esclarece Carlos.

Além de produzir, a empresa 
compra também de Santa Cata-
rina, Espírito Santo, Rio Grande 
do Norte, Bahia. Utilizando pro-
dutos de outros estados, princi-

JORAIK FRUTAs 
cOMeRcIALIZA 
BANANAs PARA 
MeRcAdO INTeRNO 
e eXTeRNO dO PAÍs

palmente do Norte e Nordeste, a 
banana sofre menos por causa do 
frio. Mesclando um pouco dessas 
regiões com a fruta daqui. Isso 
faz com que a Joraik diminua 
bem as perdas, assim contribui 
para que não tenha desperdício, 
já que muitos consumidores vão 
pela aparência da fruta.

Normalmente, as bananas, 
elas são embaladas em caixas, por 
volta de 21 quilos que vêm em 
caminhões das regiões produto-
ras, totalmente verdes, chegam à 
CEAGESP, ao estabelecimento, 
onde elas são descarregadas e ar-
mazenadas em uma câmara fria. 

Elas ficam por 48 horas, depois, 
elas já estão aptas para a comer-
cialização.

Os tipos de bananas vendidas 
pela empresa são: a nanica, a pra-
ta, a maça, a terra e a ouro. Para 
realizar a distribuição da fruta, o 
comércio utiliza de frotas terceiri-
zadas tanto para mercado interno 
quanto ao exterior. No cenário 
nacional, atende principalmente 
todo o estado de São Paulo e a 
região Norte do país. Nas ven-
das para o exterior, o Uruguai é 
o principal comprador. “No caso 
da Argentina, eles se abastecem 
do Brasil, no momento em que 

nós estamos com os preços fa-
voráveis. O caso do Uruguai já é 
um cliente que carrega o ano in-
teiro. Ele já possui uma demanda 
que o mercado necessita, já que é 
um país pequeno”, explica Carlos 
Eduardo Haiek.

Por causa da localização, aqui 
na região Sudeste, o clima in-
fluencia, diretamente, na produ-
ção da fruta. Caso, por exemplo, 
se a empresa estivesse em um es-
tado da região Nordeste, já que 
o clima é mais estável, seria pos-
sível exportar a fruta para mais 
países, como por exemplo, para 
a Europa.

edson magário(esquerda) reginaldo haiek (direita). ArQuiVo PeSSoAl



E quem iniciou o empreen-
dimento de ramo familiar foi o 
Oswaldo Silva da Rocha, que ainda 
está em plena atividade à frente da 
empresa. Hoje, ela é administrada 
de perto pela segunda geração, com 
os filhos: Oswaldo Rocha Filho, 
Fernando Rocha e Rodrigo Rocha. 
Além da mãe, Vera Lúcia Rocha. 
A terceira geração ainda é muito 
nova, mas há o interesse por parte 
dos sócios para continuar com o 
legado da família. 

A empresa comercializa diver-
sos produtos, tendo a mexerica 
do rio, conhecida nacionalmente 
como mexerica Rocha, como car-
ro-chefe. Porém, outros itens como 
a laranja, a goiaba, a banana são 
encontradas em um espaço amplo, 
que fica localizado no Box 166, do 
Pavilhão HFN, na Av. Dr. Gastão 
Vidigal, 1946, Bairro de Vila Le-
opoldina, Zona Oeste da Capital 
paulista. Esta última fruta citada, a 
banana, em especial, são vendidas 
as do tipo prata e a nanica. Sendo 
que essa é a mais procurada no 
ETSP. 

A região produtora, de onde 
vem a fruta, fica no Vale do Ribei-
ra, nos municípios de Registro e 
de Pariquera-Açu, a 200 km e 215 
km, respectivamente, de distancia 
da capital paulista. “É uma região 

que tem muita umidade, e que se 
adaptou muito bem para o cultivo 
da banana. Ela fica em uma posição 
estratégica entre os estados de Curi-
tiba e São Paulo. Então você conse-
gue atender tanto a região sudeste 
e sul do país”, explica, Oswaldo 
Rocha Filho. 

Na propriedade rural, há pro-
fissionais em cada área, inclusive 
um consultor técnico agrícola que 
auxilia a empresa nas necessidades 
da produção. Um exemplo é na 
utilização consciente de defensivos 
agrícolas e de análises de estudos 
sobre a aplicação adequada do pro-
duto na lavoura. O Vale do Ribeira, 
infelizmente, sofreu em 2016, uma 
influência muito forte no clima e 
isso prejudicou muito os produto-
res da região. E isso também afe-
tou a produção da empresa Frutas 
Rocha. “Tivemos um período de 
geada, em Registro, por causa disso 
tivemos uma perca muito grande 
da safra. Este ano, tivemos um pre-
ço muito alto para a banana. Posso 
dizer que o mercado dessa fruta é 
muito instável, uma hora está em 
alta outra em baixa. Mas depois de 
junho, julho, o preço já começa a 
cair novamente”, ressalta Oswaldo 
Rocha Filho. 

Além das condições climáticas, 
outros fatores incidem, diretamen-

te, na produção da fruta. Pensando 
nisso, a empresa procura minimi-
zar as perdas. “A banana, ela ama-
durece muito rápida, então, ela é 
vendida no tempo certo. Isso acaba 
evitando ao máximo a questão de 
desperdício. Toda a parte de co-
lheita é feita através de tratores e 
carretas que carregam o produto, 
o cacho da banana até a Packing 
House, [espaço onde fica armaze-
nado]. Neste lugar é feita a seleção 
da fruta, nessa parte que é separa-
da, tendo assim uma perca bem 
baixa,” disse Oswaldo Filho. Da 
lavoura até a CEAGESP, são mais 
de 150 funcionários trabalhando 
diretamente na produção. Mesmo 
no período de crise financeira que 
o país vem passando, a empresa 
permaneceu com o mesmo quadro 
de profissionais. Para atender o co-
mércio em geral, principalmente, 
as quitandas e hipermercados. A 
empresa utiliza de frotas próprias, 
caminhões equipados e frigorifica-
dos para realizar o abastecimento. 
Para se destacar, em um mercado 
disputado da CEAGESP, sendo 
que é o maior mercado atacadista 
da América Latina, é preciso ter 
um planejamento e trabalhar com 
o marketing da empresa. Não é à 
toa que ela está há tanto tempo na 
Central de Abastecimento.

LegAdO dOs ROcHA 
TRAZ dO vALe BANANAs 
seLecIONAdAs PARA 
ceAgesP
A Distribuidora Frutas Rocha está, há mais 30 anos, na 
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo, a CEAGESP. 
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PIMENTA POSSUI PRODUÇÃO 
FORTE NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

D
e acordo com tabela de sazona-
lidade disponível no site da CE-
AGESP, a comercialização de 
pimenta a partir do mês de abril 
começa a ficar estável depois 

de um período forte no primeiro trimestre des-
te ano. Essa especiaria é utilizada por diversos 
povos desde o mundo antigo, e representa boa 
parte do segmento de condimentos, temperos e 
conservas. Ela é tão importante que ocupa uma 
posição de destaque do ranking de produtos 
pelo volume em toneladas na Central de Abas-
tecimento de São Paulo. Ficando entre os 20 
itens mais comercializados, no Setor de Legu-
mes. Sendo que foram 5.297,78 t, entre os me-
ses de janeiro a dezembro de 2016, no ETSP. 

Segundo a Embrapa, o mercado para as 
pimentas in natura é fortemente influenciado 
pelos hábitos alimentares de cada região do 

Brasil e elas fazem partes de vários pratos tra-
dicionais. Os estados da região Sul são prova-
velmente os que menos consumem pimentas 
in natura no País, havendo uma preferência pe-
las formas processadas, como molhos, conser-
vas e pimentas desidratadas. Na região Sudes-
te, consome-se principalmente a pimenta do-
ce do tipo americana, pimenta ‘Cambuci’, ‘Ma-
lagueta’ e ‘Cumari Vermelha’. Na região Nor-
deste, predominam as pimentas ‘Malagueta’ e 
‘De Cheiro’.

Já na região Norte, as pimentas mais apre-
ciadas são a ‘Murupi’, ‘Cumari do Pará’ e a ‘De 
Cheiro’; na região Centro-Oeste, tradicional-
mente, são cultivadas e consumidas as pimen-
tas ‘Bode’, ‘Malagueta’, ‘Cumari do Pará’, ‘De-
do de Moça’ e mais recentemente a ‘De Chei-
ro’, anteriormente importada do Pará e atual-
mente já cultivada em Goiás.

O 
chuchu se produz melhor 
em clima quente e úmido. 
Ele está entre as 10 horta-
liças mais consumidas do 
Brasil. O chuchuzeiro não 

suporta temperaturas baixas, sendo que o 
ideal ficaria algo em torno de 18°C a 27°C. 
Ele pode ser cultivado em locais ensolara-
dos, ou em sombra parcial no início do cul-
tivo, desde que haja uma boa luminosidade. 
A colheita dura em média de 90 a 120 dias 
após o plantio.

O Estado de São Paulo produz por ano 
100.000 toneladas de chuchu, em 2.000 
hectares de plantio distribuídos por 21 regi-
ões agrícolas e 56 municípios. A produção 
está bem concentrada nas regiões agrícolas 
de Bragança Paulista, São Paulo e Registro. 
Em cada uma dessas regiões um município é 
o grande produtor: Amparo na Região Agrí-
cola de Bragança, Iguape em Registro e São 
Paulo na Região Agrícola de São Paulo, con-
centram 77% da produção paulista.

Em Amparo, os produtores criaram há oito 
anos a Cooperativa dos Produtores de Chu-
chu, uma das poucas voltadas para a hortali-
ça. Além de treinar os agricultores, a coopera-
tiva passou a dar suporte técnico, e estimulou 
a seleção e embalagem. “Uma coisa simples, 
que foi a mudança da embalagem de madei-
ra para a de plástico, forrada com papel, re-
sultou em ganho de qualidade”, diz o pesqui-
sador. Segundo Souza Filho, os cooperados 
que investiram na embalagem passaram a ter 
um diferencial de preço, em razão do ganho 
de qualidade. 

O chuchu está entre os 30 produtos mais 
comercializados em geral no ETSP. Já no se-
tor de legumes, ele ocupa a quinta posição. 
Segundo o balanço realizado pela CEAGESP, 
em 2016, o legume teve um volume aproxima-
damente 50 mil em toneladas de janeiro a de-
zembro do ano passado. Segunda a tabela de 
sazonalidade da CEAGESP disponível no si-
te da Companhia, a safra do chuchu começa 
a partir do mês de abril.

O 
repolho é uma hortaliça de cli-
ma frio, sendo que algumas 
variedades cultivadas podem 
sobreviver mesmo quando a 
temperatura chega a -10°C 

por curtos períodos de tempo. Algumas va-
riedades cultivadas de repolho estão adapta-
das a climas mais quentes e toleram tempe-
raturas mais altas. Existe um aproveitamento 
considerável de produtividade no plantio de 
híbridos, devido ao espaçamento menor e ao 
crescimento padronizado das plantas. Este 
tipo de plantio possui uma resistência maior, 
mais rendimento por área, maior produtivida-
de, resultando em menos perdas finais.

Para a nutricionista Rafaela Sampaio, a 
verdura é muito boa para o corpo todo. “O 
repolho roxo, por exemplo, contém antociani-
nas, substâncias protetoras do coração. Por 
outro lado, o branco compensa na quantida-
de de vitamina A, no ácido fólico e no po-
tássio. o ideal é comê-lo cru ou apenas le-
vemente cozido. O calor destrói parte dos 
seus compostos anticancerígenos” explica 
a nutricionista. 

Além de ser nutritiva, a hortaliça é pro-
duzida em grande escala, porém sobre de 
perda do produto. De acordo com o profes-
sor de. Eng. Agr. Wilson Itamar Godoy, por 
causa da ineficiência da logística, no Brasil 

se perde de 10 a 20% no transporte. Sendo 
que basicamente caminhões devem trans-
portar em caixas de papelão, sacos de ania-
gem ou polietileno de 25 a 32 kg; A granel, 
exige que o veículo tenha a carga protegi-
da com lona, para que não haja ação do sol, 
chuva e outros fenômenos meteorológicos 
sobre a carga.

De acordo com a tabela de sazonalidade 
da CEAGESP, a produção de repolho co-
meça a ficar forte a partir do mês de abril até 
o mês de maio. O Estado de São Paulo é o 
maior produtor da hortaliça do país, o que 
corresponde por 22% de toda a safra nacio-
nal. Segundo o último levantamento da SE-
AB – Secretaria de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento, o Estado produz 322,7 
mil toneladas por ano. Tendo a principal re-
gião produtora fica em Sorocaba, na cidade 
de Piedade. Sendo que Piedade é a maior 
fornecedora de repolho para a CEAGESP, a 
unidade de Sorocaba.

No Entreposto paulista, a hortaliça está 
entre os 20 produtos mais comercializados 
na Central de Abastecimento. De janeiro a 
dezembro de 2016, foram mais 50 mil tone-
ladas. No setor de verduras, ela ocupa a se-
gunda posição, ficando apenas atrás da Al-
face com a comercialização de 54 mil tone-
ladas, no mesmo período.

PRODUÇÃO DO CHUCHU COMEÇA 
PARA VALER NO MÊS DE ABRIL

NO MÊS DE ABRIL SE INICIA SAFRA 
DO REPOLHO

safras



BeLeZA QUe se eNcONTRA NA 
FLOR de dÁLIA

PROPRIedAdes QUe cULTIvAM 
FRUTAs seRÃO ceRTIFIcAdAs PeLO 
gOveRNO de MINAs geRAIs

A Dália é uma flor oriunda do México 
e é encontrada em vários formatos e com 
cores diferentes. Por possuir uma vida lon-
ga e uma beleza estonteante, geralmente, 
ela é utilizada em jardins de residências, 
chácaras, praças e parques. Segundo os 
organizadores do evento que acontece 
anualmente, no mês de março, a Festa da 
Dália da Ipelândia Home, o maior jardim 
do Brasil contendo essa flor, fica na cidade 
de Suzano, região metropolitana de São 
Paulo. 

O engenheiro agrônomo, doutor em 
produção e tecnologia de sementes de flo-
res e plantas ornamentais Fábio Alessandro 
Padilha Viana explica os procedimento 
desde o plantio até a comercialização. 

“As Dálias são desenvolvidas a partir de 
sementes são plantas anuais comumente 
vendidas com cores misturadas. Já plantios 
com uso de tubérculos permitem obter 
flores de um tom escolhido previamente. 

Na hora da compra, opte pelos tubérculos 
maiores, para produção de flores grandes e 
abundantes. Assegure a aquisição de exem-
plares saudáveis, sem cortes e sinais de apo-
drecimento na superfície, partes amoleci-
das ou secas”.

Uma curiosidade é que a flor ainda 
conta com outras utilidades, como por 
exemplo, as pétalas são comestíveis e as raí-
zes podem ser cozidas para consumo como 
hortaliça ou para extração de extrato doce, 
chamado de dacopa.

Segundo a tabela de sazonalidade dis-
ponível no site da CEAGESP, março e 
abril são os meses que começam a produ-
ção a ficar forte da Dália. A comercializa-
ção dessa flor no Entreposto paulista, de 
janeiro a dezembro de 2016, foi de quase 
2 toneladas, de acordo com o balanço re-
alizado pela Companhia. O preço médio, 
neste mesmo período, ficou por volta de 
nove reais, o maço da flor.

Um novo programa do Governo de 
Minas Gerais dará início neste ano ao pro-
cesso de certificação de, pelo menos, 120 
propriedades produtoras de frutas. A ação 
faz parte do Certifica Minas Frutas, criado 
com o objetivo de incentivar a utilização 
de boas práticas agrícolas, além de atender 
à demanda dos consumidores, que estão 
cada vez mais exigentes, em busca de ali-
mentos saudáveis.

O Certifica Minas Frutas foi lançado 
no final do ano passado pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, em parceria com a 
Emater-MG, Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária de Minas Gerais (Epamig) e o 
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). 
A metodologia é a mesma já utilizada com 
sucesso no Certifica Minas Café, que conta 
com mais de 1300 propriedades certifica-
das no Estado.

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 2245-3000

11 4172-5115 ramais 334 - 335 -336
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As vendas de caminhões en-
cerraram em março com 4,1 
mil unidades, o que represen-
ta aumento de 57% frente as 
2,6 mil unidades de fevereiro e 
queda de 15,3% se confrontado 
com as 4,8 mil de março do ano 
passado. No trimestre foram co-
mercializadas 9,7 mil unidades, 
diminuição de 26,3% contra as 
13,1 mil de 2016.

A produção em março foi 

de 5,9 mil caminhões, superior 
em 12% com relação as 5,3 mil 
unidades de fevereiro e de 5,1% 
se analisado com as 5,7 mil de 
março de 2016. Nos três meses 
transcorridos deste ano, 15,7 
mil unidades deixaram as linhas 
de montagem, aumento de 4% 
ao se comparar com as 15,1 mil 
de igual período do ano passa-
do.

 Já as exportações em mar-

ço apresentam crescimento de 
25,2% – 2,7 mil caminhões 
foram negociados com outros 
países no mês anterior, enquan-
to 2,1 mil foram exportados em 
fevereiro. Na análise contra as 
1,6 mil de março do ano pas-
sado, o balanço é superior em 
67,4%. No acumulado, a eleva-
ção foi de 42,4%, com 5,8 mil 
unidades exportadas este ano e 
4,1 mil no ano passado.

A Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São 
Paulo, a CEAGESP, é o maior 
mercado atacadista da Améri-
ca Latina e o terceiro maior do 
mundo. Ela abastece, por exem-
plo, desde o pequeno feirante lo-
cal até os grandes hipermercados 
e sacolões do Brasil inteiro. Por 
isso, a movimentação de cami-
nhões que entram e saem é algo 
constante no Entreposto paulis-
ta. Em média, segundo a Com-
panhia, mais de 12 mil veículos, 
sendo carros e caminhões, trafe-
gam na Central de Abastecimen-
to diariamente.

Para conseguir realizar todo 

o trabalho de logística, muitas 
empresas utilizam de caminhões 
desde o segmento de leves até os 
semipesados dependendo da ne-
cessidade e do tipo do produto a 
ser transportado. Os comercian-
tes que trabalham no Entreposto 
paulista possuem frotas próprias 
e/ou terceirizadas para levar e 
trazer a mercadoria, muitas vezes 
de longa distância e até mesmo 
de outros países. 

Por isso a Scania possui ca-
minhões que atendem as neces-
sidades do mercado atacadista.  
O gerente de comunicação da 
Scania Márcio Furlan relata di-
retamente aos empresários da 

CEAGESP, as vantagens de pos-
suir, por exemplo, um P310. “O 
caminhão que vai tornar a opera-
ção mais rentável, fazer mais di-
nheiro e economizar ainda mais 
é o nosso caminhão P310 8x2. 
Trata-se do semipesado mais 
atualizado do mercado. Ele já sai 
de fábrica com caixa de câmbio 
leve de três posições com range 
e split acionado por interruptor 
na alavanca. Otimizada quan-
to ao peso e desempenho para 
transportes de longas distâncias, 
motor de 310 cv que garantem à 
economia de combustível. Além 
de possuir o maior torque da ca-
tegoria”, explica Márcio Furlan.

caminhão p310 da scania oferece 
todo recurso para abastecimento 
da ceaGesp

veNdAs de cAMINHÕes TÊM AUMeNTO de 
57% NO MÊs MARÇO, segUNdO ANFAveA

FORd veNce Os PRÊMIOs 
LóTUs 2017 de cAMINHÃO 
seMILeve e MÉdIO dO ANO 
cOM O F-350 e cARgO 1119

A Ford venceu o Prêmio Ló-
tus 2017 em duas categorias, de 
“caminhão semileve do Ano” 
com o F-350 e de “caminhão 
Médio do Ano” com o cargo 
1119. Realizado desde 1994 
pela editora Frota, o prêmio 
reconhece os fabricantes dos 
modelos que conquistaram a 
preferência dos compradores 
brasileiros no ano anterior com 
base no número de licencia-
mentos do Renavam.

“A importância do Prêmio 
Lótus está no fato de ser um 
retrato fiel do mercado, que re-
flete a aceitação dos produtos 
na visão dos clientes”, diz João 
Pimentel, diretor de Operações 
da Ford caminhões, que rece-
beu o troféu de José Augusto 
Ferraz, editor da editora Frota. 
“O F-350 é um exemplo da tra-
dição, confiança e robustez da 
marca. O cargo 1119, além des-
sas qualidades, mostra a ino-
vação da engenharia da Ford 
caminhões para aumentar a 
rentabilidade do transporta-
dor.”

O Ford F-350, modelo da 
série F, uma das linhas mais 
tradicionais do Brasil, venceu 
o Prêmio Lótus pelo segundo 
ano consecutivo, com 32,66% 
das vendas do segmento, e sua 

galeria já soma nada menos 
que 11 edições da premiação. 
Por suas características úni-
cas de versatilidade, ele conta 
com um grande número de 
admiradores, principalmente 
no interior do País, onde é usa-
do como veículo de carga e de 
passeio.

O conforto da cabine, o ro-
dado simples e a facilidade de 
operação são outros pontos 
fortes do F-350, que é equi-
pado com motor cummins de 
150 cv, freio ABs com eBd e 
ar-condicionado de série. com 
peso bruto total de 4.500 kg, 
também é usado em aplica-
ções como entregas fraciona-
das, serviços de manutenção e 
distribuição comercial de ata-
cado e varejo.

O cargo 1119 conquistou 
pelo terceiro ano seguido o 
troféu de “caminhão Médio 
do Ano”, com 28% das vendas. 
Por ter um peso bruto total 
diferenciado, de 10.510 kg, o 
modelo é classificado tecni-
camente como um caminhão 
médio pelo padrão da Anfavea, 
mas no mercado é considerado 
um veículo leve, segmento no 
qual tem a vantagem de levar 
uma tonelada a mais de carga 
que os concorrentes.

transporte
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Com o lançamento de um 
novo posto de trabalho para o 
motorista nos caminhões Ate-
go, Axor e Actros, com destaque 
para a nova geração de bancos, 
a Mercedes-Benz começa a an-
tecipar as novidades que serão 
grandes atrações da marca na 
Fenatran 2017, o Salão Interna-
cional do Transporte Rodoviário 
de Cargas.

“O novo posto de trabalho 
assegura um alto nível de er-
gonomia e facilita a operação 
no dia a dia do motorista, o que 
se traduz em maior conforto 
e produtividade”, diz Rober-
to Leoncini, vice-presidente de 
Vendas, Marketing e Peças & 
Serviços Caminhões e Ônibus 
da Mercedes-Benz do Brasil. “Ao 
trabalhar de uma forma mais 
cômoda e prática, o motorista 
obtém melhor desempenho do 

veículo, com mais segurança e 
economia, contribuindo assim 
para a redução de custos ope-
racionais e, consequentemente, 
para a rentabilidade da empre-
sa de transporte. Além disso, o 
bem-estar a bordo garante a 
tranquilidade e a satisfação do 
motorista”.

Novos bancos foram 
desenvolvidos para atender o 

biotipo do brasileiro

A nova geração de bancos é 
um ponto-chave da evolução no 
posto de comando dos motoris-
tas nos caminhões Atego, Axor e 
Actros. Tanto o banco do moto-
rista, quanto o do acompanhan-
te, foram concebidos e produ-
zidos pela equipe do Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico 
da Mercedes-Benz do Brasil, em 

parceria com fornecedores.
“Os novos bancos foram 

projetados de acordo com o 
biotipo do motorista brasileiro, 
priorizando o bem-estar e a sa-
tisfação de quem passa horas ao 
volante”, afirma Leoncini. 

“O desenvolvimento local 
levou em conta as característi-
cas do transporte e os hábitos 
de quem dirige caminhão pelo 
imenso território nacional, o 
que foi captado em clínicas, 
pesquisas, demonstrações, 
eventos e test-drives, refor-
çando, mais uma vez, que se-
guimos à risca o compromisso 
do slogan ‘As estradas falam. 
A Mercedes-Benz ouve.’. Como 
resultado, oferecemos o melhor 
banco do mercado, feito aqui 
mesmo no Brasil e pensando 
nas expectativas e na satisfa-
ção dos nossos motoristas”.

Líder no mercado com caminhões 
sob medida para operação de coleta 
de resíduos, com cerca de 45% de 
participação, a MAN Latin Ameri-
ca sai na frente mais uma vez para 
atender ao segmento. A montadora 
acaba de lançar o VW Constellation 
17.230 Compactor em configuração 
especial: esse é o primeiro vocacional 

da indústria com transmissão mecâ-
nica a contar com sistema automá-
tico de partida em rampa, sem o uso 
de manetim. O veículo vem ainda 
com novo entre-eixo para mais pro-
dutividade.

“Esse é o segmento de nicho que 
mais cresce no Brasil e a Volkswa-
gen Caminhões tem o portfólio mais 

completo, com seis modelos sob me-
dida, para que o cliente possa sempre 
decidir pelo melhor custo total de 
operação para seu negócio”, destaca 
Ricardo Alouche, vice-presidente de 
Vendas, Marketing e Pós-Vendas da 
MAN Latin America.

É um modelo com tração 4x2, 
ideal para caixas compactadoras de 

15 metros cúbicos, com entre-eixo 
de 4.180 milímetros para gerar a me-
lhor distribuição da carga. O Cons-
tellation 17.230 Compactor tem 
ainda como diferencial o MAN D08, 
com o maior torque da categoria em 
motor de quatro cilindros, chegando 
a entregar 850 Nm e 226 cavalos de 
potência.

MERCEDES-BENz RENOVA COCKPiT 
DA LiNhA DE CAMiNhõES

vOLKsWAgeN cAMINHÕes LANÇA MOdeLO cONsTeLLATION 17.230

A DAF, uma das marcas líde-
res no mercado europeu de ca-
minhões, comemora 89 anos de 
história. Fundada em 1928 na 
cidade de Eindhoven, na Holan-
da, é subsidiária do grupo ame-
ricano PACCAR, sexta maior 
fabricante de caminhões do 
mundo, que também atua com 
as marcas Kenworth e Peterbilt.

Em 1973, a DAF foi a pri-
meira montadora a utilizar tur-
bo com intercooler, uma ino-
vação que atendia à demanda 
por motores mais potentes com 
menor consumo de combustível. 
Posteriormente essa tecnologia 
se mostrou indispensável para 
emitir gases menos poluentes. 
Sempre buscando inovar tam-
bém em comodidade, em 1994 o 
conceito da cabine Super Space 
definiu novos padrões em tama-
nho e conforto. No ano de 1996 
a americana PACCAR adquiriu 

as ações da DAF. E entre 2001 e 
2002 a empresa lançou as séries 
CF, LF e XF. 

Presente em mais de 100 
países a DAF aumentou sua 
participação no mercado eu-
ropeu de caminhões acima de 
16 toneladas em 2016 com 
15,5% de marketshare. A em-
presa chegou ao Brasil em 2011 
e, em dois anos, construiu sua 
planta em Ponta Grossa, no 
Paraná. A unidade está situada 
em um terreno de 2,3 milhões 
de m², a maior área do Grupo 
PACCAR. O espaço destinado 
à fábrica possui 270 mil m².  A 
unidade é responsável pela pro-
dução do extrapesado XF105 e 
o pesado CF85. Desde novem-
bro de 2015, a planta também 
produz os motores PACCAR 
MX, propulsor que integra os 
dois modelos de caminhões na-
cionais DAF.

daf comemora 89 
anos de histÓria 
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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

ceasas brasil

A Centrais de Abastecimen-
to do Estado de Santa Cataria 
(Ceasa/SC) encerra primeiro 
trimestre com crescimento nas 
vendas e queda nos preços para o 
consumidor. Nos primeiros três 
meses deste ano, o valor médio 
dos alimentos ficou em R$ 1,64 
por quilo, enquanto em 2016 o 
preço era de R$ 2,03 por quilo. 
A movimentação financeira da 
Ceasa/SC chegou a R$ 157 mi-
lhões no acumulado de janeiro a 
março, com a comercialização de 

aproximadamente 95,8 mil tone-
ladas de hortifrutigranjeiros.  

O preço dos hortifruti apre-
sentou queda de 19,5%, se com-
parado com o mesmo período 
de 2016. Produtos como batata 
inglesa, cebola, tomate, cenoura, 
maçã, melancia e mamão foram 
até 62,2% mais baratos do que 
no primeiro trimestre do último 
ano.

A queda nos preços é explica-
da pelos fatores climáticos e pela 
super safra em alguns produtos. 

Com preços mais atrativos, o 
diretor presidente da Ceasa/SC, 
Agostinho Pauli, espera atrair 
novos consumidores. “A Ceasa 
continuará a atrair novos pro-
dutores rurais para equilibrar os 
preços gerando recursos financei-
ros justos tanto paro o setor rural 
quanto para o mercado consumi-
dor, haja vista que nossos produ-
tos são até 17,49% mais baratos 
e com qualidade equivalente aos 
produtos de outros estados”.

Em março, o grupo da maçã 
nacional, que inclui principal-
mente as variedades gala e fuji, 
fechou o mês com preço médio 
de R$ 2,93/kg frente a R$ 3,77 
em fevereiro, no atacado do en-
treposto de Contagem. As ma-
çãs provenientes dos estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul responderam por 
95,2% do total da fruta nacional 
ofertada em 2016 na CeasaMi-
nas. Colhida basicamente de fe-
vereiro a abril, essa safra irá abas-
tecer o mercado interno durante 
todo o ano, já que a mercadoria 
é armazenada em câmaras de re-
frigeração.

O Rio Grande do Sul respon-
deu por 46,1% da oferta geral 
de maçã nacional no entreposto; 
Santa Catarina, por 41,7%; e Pa-
raná, por 7,4%.

No ano passado, os municí-
pios mineiros ofertaram 1,5% 

do total de maçãs nacionais no 
entreposto de Contagem. O 
volume ofertado se destaca em 
dezembro, quando a participa-
ção chega a 11,7% do total. De 
acordo com Ricardo Fernandes, 
chefe da Seção de Informações de 
Mercado da CeasaMinas, a oferta 
mineira é marcada principalmen-
te pela variedade eva.

Outra característica das ma-
çãs de Minas Gerais que chegam 
ao mercado é o preço menor em 
relação às provenientes do Sul 
do país. Em dezembro de 2016, 
por exemplo, o preço médio 
das maçãs no Mercado Livre do 
Produtor (MLP), espaço exclu-
sivo para os hortigranjeiros mi-
neiros, foi de R$ 2,13/kg. Já as 
mercadorias nacionais comer-
cializadas nas lojas atacadistas, 
provenientes basicamente do 
Sul, apresentaram preço médio 
de R$ 3,59/kg.

A Ceasa-DF apresentou o pro-
jeto da Unidade de Excelência em 
Agroqualidade e Aproveitamento 
Integral dos Alimentos. O objeti-
vo é que os alimentos que estejam 
parcialmente danificados possam 
ser aproveitados como polpa e se-
leta, descartando a parte imprópria 
para consumo. O produto ou sua 
parte que não puder ser consumido 
irá para compostagem, se transfor-
mando em adubo orgânico. O in-
vestimento estimado é de R$ 310 
mil e deve reaproveitar 100 tonela-
das de alimentos.

“Precisamos unir forças para 
combater o desperdício alimentar. 
Enquanto esses produtos vão para 

o lixo, milhares de pessoas passam 
fome”, ressaltou o secretário de 
Agricultura, José Guilherme Leal, 
ao pedir a colaboração da Ema-
ter-DF, Secretaria de Trabalho, 
Desenvolvimento Social, Mulhe-
res, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos e Secretaria de Justiça e 
Cidadania.

A unidade contará com espaço 
para seleção dos produtos e confec-
ção de minimamente processados, 
como seleta e polpas, além de uma 
sala de aula, para capacitar agricul-
tores, comerciantes e pessoas em 
vulnerabilidade social atendidas 
pela Fabrica Social e instituições ca-
dastradas no Banco de Alimentos.

preço da melancia e de outros hortifrÚtis 
estão em atÉ 62% mais baratos na ceasa sc

em safra, maçã nacional tem 
Queda de 22,3% no mÊs

O aplicativo Ceasa de Bolso 
desenvolvido pela Ceasa Ceará 
para beneficiar toda a cadeia pro-
dutiva em território nacional e 
internacional disponibiliza, atu-
almente, os preços praticados no 
entreposto de Maracanaú de 200 
produtos. A novidade agora é que 
além da versão para Android ele 
passa a estar disponível para usu-
ários da tecnologia IOS. Com o 
aprimoramento o aplicativo deve 

alcançar um público maior e faci-
litar o dia a dia daqueles que mo-
vimentam o setor hortigranjeiro.

Lançado em novembro de 
2016, a ferramenta possibilita 
com que em apenas alguns cli-
ques em um celular ou tablete 
o consumidor, comerciante ou 
produtor tenham acesso aos pre-
ços praticados na Ceasa Maraca-
naú.

Odálio Girão, Analista de 

Mercado da Ceasa, destaca que 
as informações que alimentam 
o aplicativo são coletadas dia-
riamente por uma equipe de 
pesquisa no entreposto de Ma-
racanaú e analisadas de forma 
sistemática. Ele explica que, 
atualmente, esses dados são 
encaminhados por e-mail para 
todo o Brasil e distribuídos no 
mercado, por meio do Boletim 
Diário impresso.

aplicatiVo do ceasa-ce de bolso está 
disponÍVel para Versão ios

ceasa-df apresenta projeto de 
unidade de aproVeitamento 
inteGral de alimentos






