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BraSiL É referÊnCia MUndiaL na 
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O tempo é o segredo de fazer tudo e bem feito. Não foi por acaso que chegamos até aqui.  Desde o início tínhamos esperança 
de conseguir progresso, o que fizemos foi abraçar a oportunidade de escrever 
para este grande mercado de abastecimento com credibilidade e isenção.

E no balanço de 200 edições, o maior valor não está na contabilidade e sim nos 
amigos e leitores que conquistamos neste tempo.

Assine o JE:  www.jornalentreposto.com.br/assine-ja
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CÁ ENTRE NÓS

Fevereiro passou e a euforia dos blo-
cos de carnaval pelos bairros da capital 
paulistana arrastou uma multidão de 
trabalhadores, estudantes, professores, 
atletas, pensadores, críticos que pinta-
ram e fantasiaram as ruas satirizando a 
política mundial. Brincaram no carnaval 
e os problemas, nós vamos resolver de-
pois da Folia de preferência hidratando 
o organismo com água de cocô e suco de 
laranja. Com a diminuição das chuvas, 
a colheita da batata ficou mais confortá-

vel, a qualidade do produto melhorou e 
o preço está favorável. O tomate também 
está em baixa e eles contribuem para a 
queda do preço dos legumes em geral. 
A dona de casa está feliz, ela vai à feira 
e com pouco dinheiro traz o carrinho 
cheio.

No próximo dia 31 de março, a As-
sociação de Apoio à Infância e Adoles-
cência, a popular escolinha da Ceasa vai 
completar 19 anos de vida, com a graça 
do nosso bondoso Deus e do apoio que 

recebemos dos nossos administradores 
da CEAGESP, que nos cedem o espaço 
físico e mais um convênio. Este ano, es-
tamos pleiteando a realização da Festa da 
Queima do Alho, que é um evento que 
já se tornou tradicional na nossa comu-
nidade, pois, todos que vivem em função 
do mercado têm laços de amizades com a 
nossa cultura gastronômica interiorana. 

Nesse dia, às 10 horas da manhã, as 
crianças, adolescentes, jovens e as mães 
da comunidade que participam das ati-

vidades curriculares. As nossas educado-
ras vão apresentar a todos uma amostra 
do trabalho desenvolvido com a galera, 
em nossa entidade social e agradecer 
também o convênio que foi firmado há 
mais de dois anos com a prefeitura de 
SP e hoje somos uma creche conveniada. 
Todos estão convidados a visitar a nos-
sa turma e saborear um pedaço de bolo 
da padaria Nativa acompanhado de suco 
de frutas que vocês não deixam faltar. A 
Nossa Turma agradece! 

MAIs UM ANO de sUcessO dA NOssA TURMA: PARABÉNs PARA A geNTe!
ManeLÃo
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SÃO PAULO É O SEGUNDO 
ESTADO A ADERiR AO AGRO+ 
DO MAPA

o Ministério da agricultura, 
Pecuária e abastecimento e o 
governo do estado de são Paulo 
lançaram no dia 20 de fevereiro, o 
Plano agro+ para os produtores 
paulistas. a adesão de são Paulo dá 
continuidade à meta do ministério 
levada, agora, aos estados de 
desburocratizar, simplificar e agilizar 
a vida dos produtores rurais. 

o rio Grande do sul foi o primeiro a 
lançar o plano agro+ estadual. agora, 
será a vez de são Paulo. rondônia 
está com o lançamento programado 
para 13 de março. o distrito federal 
está com lançamento agendado 
para a segunda quinzena de 
maio, durante a feira agrobrasília 
. os estados de Mato Grosso, 
Pernambuco, rio Grande do norte, 
bahia, rio de Janeiro e Goiás, já 
demonstraram interesse ou estão 
com seus planos avançados.

GOVERNO DO RN PAGA R$ 
2,4 MiLHÕES EM GARANTiA 
SAFRA À REGiÃO ii

o Governo do estado, por meio da 
secretaria de estado da agricultura, 
da Pecuária e da Pesca (sape), 
pagou no dia 19 de fevereiro,  a 
contrapartida do Garantia safra 
2015/2016 para a região ii. foram 
repassados r$ 2.468.502,00aos 
64 municípios que compõem a 
área. com o pagamento de r$ 
2.694.024,00 em dezembro do 
ano passado para os agricultores 
da região i, o investimento total 
do executivo no Garantia safra 
2015/2016 ultrapassa r$ 5,1 milhões. 
estima-se um impacto de r$ 46 
milhões na economia dos municípios 
das duas regiões.na primeira etapa, 
26.412 agricultores da região 
i, composta por 85 municípios, 
receberam o benefício. dessa vez, 
estão sendo beneficiados 24.201 
agricultores de 64 municípios que 
compõem a região ii.

ABERTA COLHEiTA DA MAÇÃ 
COM EXPECTATiVA DE 430 
MiL TONELADAS NO RS

vacaria, nos campos de cima 
da serra, sediou no dia 3 de 
fevereiro, a abertura oficial da 
colheita da maçã. a solenidade, 
que ocorreu no município que 
responde por pelo menos 50% 
da produção da fruta no rio 
Grande do sul, ocorreu na sede 
da embrapa e contou com a 
presença do governador José ivo 
sartori e do secretário estadual 
da agricultura, pecuária e 
irrigação, ernani Polo. de acordo 
com a associação Gaúcha dos 
Produtores de Maçã (agapomi), 
a produção é considerada  
excelente e o potencial de 
colheita está estimado em 430 
mil toneladas ante as 411 mil 
toneladas colhidas em 2016. no 
país, a expectativa é de sejam 
colhidas pelo menos 1 milhão de 
toneladas.

SANTANDER ABRE 
SEGUNDA LOJA COM FOCO 
NO AGRONEGÓCiO

o santander inaugurou no dia 
22 de fevereiro,  sua segunda 
loja totalmente voltada ao 
agronegócio no País. a partir 
desta data, o produtor rural da 
região de naviraí, sudoeste do 
estado de Mato Grosso do sul, 
receberá atendimento exclusivo e 
especializado. o espaço de negócios 
fica na Rua Alagoas, 252, Centro.

a loja de naviraí (Ms) é a segunda 
inauguração: no final de janeiro, 
um espaço foi aberto ao público 
em cristalina (Go). ainda estão 
previstas inaugurações – no 
primeiro trimestre - nas cidades de 
Posse (Go), campo novo do Parecis 
(Mt), canarana (Mt), Paragominas 
(Pa), balsas (Ma) e Primavera 
do leste (Mt). essas unidades 
se somam às 300 agências 
vocacionadas ao setor distribuídas 
por todo o País.

iNCENTiVO A PiSCiCULTURA 
EM LAGO DE HiDRELÉTRiCA 
É APROVADO NA CCJ

a produção de pescado em 
lagos de hidrelétricas poderá ser 
dispensada da obrigação de outorga 
para direito de uso da água, desde 
que ocupe até 0,5% da superfície 
do lago. Projeto que abre essa 
possibilidade foi aprovado no dia 
15 de fevereiro, na comissão de 
constituição, Justiça e cidadania 
(ccJ).

O projeto de Lei modifica a lei 
que instituiu a Política nacional de 
recursos Hídricos para a liberação 
da outorga também para parques 
aquícolas que ocupem até esse 
percentual do corpo d’água nos 
açudes e barragens.

o texto acaba ainda com a 
exigência de registro e de inspeções 
navais prévias para instalação de 
plataformas nos empreendimentos, 
obrigação prevista na lei de 
aquicultura e Pesca.

Profa Dra. Clarissa Damiani
Doutora em Ciência dos Alimentos pela 

Universidade Federal de Goiás

Você, meu caro leitor, con-
corda com a afirmativa que aca-
bou de ler? Ela te incomoda? Já 
parou para pensar na quantidade 
de nutrientes que descartamos 
todos os dias? Comemos a ba-
nana e jogamos a casca no lixo; 
descascamos a cenoura ou a abo-
bora e jogamos as cascas no lixo, 
e assim por diante... Jogamos nu-
trientes ricos no lixo e pagamos 
por esses mesmos nutrientes nas 
farmácias em forma de capsulas 
de vitaminas, minerais e fibras.

Vamos refletir um pouco so-
bre esse assunto que, tanto eu 
como você, temos a prática, diá-
ria, de alimentar o lixo. Descarta-
mos alimentos que poderiam nos 
nutrir, mas ao invés de aprovei-
tarmos tudo do que ele nos for-
nece, jogamos ao lixo a melhor 
parte...

Resíduos de alimentos ou co-

produtos são aquelas substancias 
ricas em matéria orgânica que são 
geradas após o processamento de 
uma matéria prima, como frutas 
e hortaliças. Na agroindústria é 
comum essa pratica de descarte 
de cascas, talos e sementes na pro-
dução de sucos, néctares, polpas 
de frutas, doces, etc, assim como 
na industrialização de hortaliças 
e leguminosas. Esses resíduos 
geram quantidades elevadas de 
lixo orgânico, chamando a aten-
ção para o problema ambiental 
e econômico. Atualmente, tem 
empresas que são contratadas 
para dar um fim nestes resíduos/
coprodutos, transformando-os 
em adubo/compostagem ou ali-
mentação animal. Mas será que é 
o melhor caminho para esse tipo 
de resíduo? O que eles têm de in-
teressante? Sabe-se que as cascas, 
sementes, talos possuem subs-

tancias tão ou mais ricas do que 
aquilo que convencionalmente 
ingerimos.

Para você ter uma noção do 
que estou falando, em alguns 
processamentos de frutas, pode-
-se descartar ate 70% em cascas 
e sementes, resíduos estes fonte 
de compostos naturais que po-
deriam ser utilizados em outros 
produtos industrializados, enri-
quecendo-os nutricionalmente 
com minerais, vitaminas, antio-
xidantes, fibras, elementos que 
todos nos procuramos consumir 
para termos uma alimentação 
saudável. Cito, ainda, que eles 
podem ser fontes de aromati-
zantes e/ou corantes de origem 
natural que podem substituir os 
sintéticos utilizados em muitos 
produtos que consumimos. 

Descartamos alimentos num 
cenário em que é necessário o 

aumento da produção destes 
para uma população cada vez 
mais crescente. “Falta comi-
da e não tem como aumentar a 
produção porque falta espaço”, 
já ouviram isso? Temos que pa-
rar de jogar “alimento” no lixo. 
O que hoje tratamos como lixo 
pode virar matéria-prima para 
diversos produtos alimentícios. 
Assim, o aproveitamento desses 
resíduos assume papel estratégico 
porque não só ajuda a resolver o 
sério problema de descarte, como 
agrega valor aos produtos produ-
zidos pela indústria.

A redução de resíduos e a 
utilização econômica dos mes-
mos, aliada ao desenvolvimento 
de tecnologias para minimizar 
as perdas nos processos produ-
tivos, pode contribuir, de forma 
significativa, para a economia do 
país e diminuição dos impactos 

ambientais. No entanto, a classe 
empresarial e população preci-
sam comprar a ideia de aprovei-
tar esses coprodutos. 

Pode estar se perguntando: o 
que eu tenho a ver com o desper-
dício/descarte desses resíduos pe-
las agroindústrias? Primeiramen-
te isso atinge seu bolso. Quanto 
mais perda se tem durante o 
processamento de um suco, por 
exemplo, mais oneroso esse pro-
duto sairá para o consumidor, 
porque alguém tem que pagar 
por este prejuízo. Se a indústria 
utilizar dessas cascas, sementes 
etc, menos perda financeira terá 
e, possivelmente, proporcionará 
um produto mais acessível finan-
ceiramente, com melhor qualida-
de nutricional; por outro lado, a 
indústria não pode utilizar destes 
residuos/coprodutos se não have-
rá comprador. 

“TEMOS QUE PARAR 
DE ALIMENTAR O 
LIXO...”
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CEAGESP iNiCiA NOVO FESTiVAL EM MARÇO

A CEAGESP lança no dia 2 de março o Festival do Camarão e 
Massas Ceagesp, dando sequência aos eventos gastronômicos de 
2017 no Entreposto Terminal São Paulo. Este novo evento, que vai 
até 30 de abril, traz as opções de camarão que vêm fazendo suces-
so, desde 2013, nos Festivais do Pescado e Frutos Mar, promovidos 
pela companhia, com as novidades em massas preparadas pelo 
Chef Juliano Braz, responsável pela cozinha dos Festivais Gastro-
nômicos.

Por R$ 64,90, o público vai poder comer à vontade todas as 
opções de pratos com camarões e massas, além de várias outras 
novidades do cardápio. O novo Festival vai manter sempre uma 
receita feita com peixe, que mudará toda a semana, sem contar os 
camarões e as diversas ofertas de pratos de massas produzidas na 
própria cozinha do Espaço Gastronômico CEAGESP.

Neste ano, começou mais cedo a sua temporada de eventos 
gastronômicos. Em janeiro, foi a estreia da Edição Verão do Festival 
do Pescado e Frutos do Ma, que terminou no último dia 26 de feve-
reiro. Durante oito semanas, cerca de 16 mil pessoas passaram pelo 
Festival e consumiram aproximadamente 10 toneladas de peixes e 
frutos do mar, das quais 4 toneladas somente de camarão.

O Festival de Camarão e Massas Ceagesp também funcionará 
de quinta a domingo, nos mesmos horários do Festival anterior. 
Crianças até 5 anos, não pagam. De 6 a 10 anos, pagam metade do 
valor do Festival. A partir de 11 anos, pagam o valor total.

A entrada para os Festivais continua sendo pelo Portão 4 (Av. 
Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oes-
te de São Paulo). O estacionamento, no mesmo local, tem preço 
fixo de R$ 10 (mediante carimbo da organização).

José Carlos Videira

anTÔnio CarLoS do aMaraL fiLho deiXa 
a PreSidÊnCia da CeaGeSP

Antônio Carlos do Amaral 
Filho já não faz parte da presi-
dência da Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo – CEAGESP. O mo-
tivo de sua saída, ainda não foi 
justificado pelo ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, órgão responsável pela 
administração do ETSP. Porém, 
desde janeiro, Amaral não pre-
side.

O jornal Entreposto teve a 
oportunidade de entrevistá-lo, 

em julho do ano passado, pou-
cos dias de sua posse ao cargo. 
Na ocasião, ele mencionou so-
bre seus projetos para o Entre-
posto paulista e sobre o tempo 
que poderia permanecer à fren-
te do maior mercado atacadista 
da América Latina e o terceiro 
maior do mundo, a CEAGESP.

“Eu sei que eu tenho totais 
condições de deixar melhor o 
mercado. Essa é uma de minhas 
ações de início. Na medida em 
que os governos Federal e Esta-

dual decidirem que eu tenho que 
sair daqui, eu vou fazer de tudo 
para que isso seja uma transição 
exitosa”, comentou Amaral.

Porém, no dia 19 de janeiro, 
houve uma manifestação pacífi-
ca contra a mudança da presi-
dência, já que segundo os orga-
nizadores do protesto, essa seria 
a quarta troca em um período 
curto, um pouco mais de um 
ano. De acordo com o comuni-
cado da assessoria de imprensa, 
já foi empossada, no início de 

fevereiro, a nova diretoria da 
CEAGESP, com a entrada do 
advogado Johnni Hunter No-
gueira como diretor presidente, 
em substituição a Antônio Car-
los do Amaral Filho. No cargo 
de diretor técnico operacional 
permanece o engenheiro Luiz 
Concilius Gonçalves Ramos, e 
na diretoria administrativa e fi-
nanceira está à frente o bacha-
rel em administração Francisco 
Eiji Wakebe, em substituição a 
Christian Lombardi.

Acompanhe
pela internet

Na última edição do Jornal 
Entreposto, o assunto aborda-
do foi à influência climática na 
produção agrícola. Como o verão 
colabora ou prejudica a safra e 
qual a expectativa dos agricul-
tores. A equipe do Jornal teve a 
oportunidade de entrevistar o 
meteorologista da Climatempo 
Alexandre Nascimento. Ele expli-
cou como o trabalho executado 
por ele ajuda a antever as insta-
bilidades e diminuir as perdas na 
agricultura. 

Acompanhamos à visita do 
Cônsul do Japão, Takashiro 
Nakame. Foi a primeira vez que 
o Cônsul esteve no maior mer-
cado atacadista da América Lati-
na e o terceiro Maior do Mundo, 
a CEAGESP. Takashiro ficou im-
pressionado com a estrutura do 
Entreposto paulista. 

Mostramos a história da em-
presa Ramirez Agrícola, os prin-
cipais produtos comercializados, 
a safra de pequi e como é para a 
proprietária Lígia Pires adminis-
trar o empreendimento em um 
mercado predominantemente 
masculino.

E aproveitando que já estamos 
no verão, clima com temperatu-
ras altas, a dermatologista Dra. 
Bruna Graziano escreveu um ar-
tigo orientando o risco de quei-
maduras na pelo ao tocar com al-
gumas determinadas frutas, Fito-
fotodermatoses. 

Você pode acompanhar essa 
e outras matérias na íntegra, 
além de edições anter iores 
através do nosso site: www.
jornalentreposto.com.br,  na 
Edição Virtual. 

Última 
edição 
do Jornal 
Entreposto

Ceagesp
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SedeS - SeÇÃo 
de eConoMia e 
deSenvoLviMenTo 
da CeaGeSP 

 Ao contrário dos últimos 
anos, 2017 será, sem dúvida, 
um ano bastante positivo. O 
volume comercializado deverá 
retornar a normalidade. O atual  
cenário econômico positivo, as 
condições climáticas, câmbio, 
fim do perigo de escassez de 
água, tudo parece caminhar no 
sentido correto este ano..   

JE – Há quanto tempo que você trabalha 
na CEAGESP e como é a rotina de traba-
lho no maior mercado atacadista da Amé-
rica Latina e o terceiro maior do Mundo?
FLÁVIO - Este ano, eu completo 25 anos 
de CEAGESP.  Apesar de alguns trabalhos 
rotineiros, cada dia é uma surpresa. Uma 
grata surpresa já que adoro exercer esta ati-
vidade! A atuação de um profissional na 
área econômica vai desde uma simples en-
trevista até um estudo sofisticado de viabili-
dade econômica, análises contratuais, entre 
outros. Como lidamos muito com infor-
mação de  mercado, nós nos relacionamos 
com praticamente todos os elos da cadeia 
de produção e comercialização, além, é cla-
ro, de estudantes, donas de casa, órgãos de 
governo, de pesquisa, etc. Assim, todos os 
dias, temos um  contato novo, um trabalho 
diferente.

JE– Qual a importância do departamento 
SEDES - Seção de Economia e Desenvolvi-
mento para o Entreposto Paulista?
FLÁVIO - Basicamente, a SEDES - Se-
ção de Economia e Desenvolvimento da 
CEAGESP atua em pesquisa, tratamento 
e divulgação de informações. As informa-
ções são extremamente importantes para 
a tomada de decisão, quer seja no âmbito 
interno, pelos gestores da CEAGESP, por 
exemplo, quer seja para o produtor rural re-
alizar o planejamento da produção agrícola. 
Não há planejamento e melhor tomada de 
decisão sem uma informação ágil e eficaz. 
É isso que a equipe da SEDES persegue 
diariamente! Ano passado, por exemplo, 
disponibilizamos no portal da CEAGESP 
as informações de entrada de cada permis-
sionário. O acesso tem aumentado mês a 
mês e tem nos permitido aperfeiçoar o le-
vantamento de entrada de produtos basea-
da nas Notas Fiscais. É um serviço gratuito 
que está disponível no Portal, mesmo que 
o  permissionário imprime o seu Boleto de 
cobrança para pagamento. Este trabalho, 
por exemplo, visa coibir o comércio clan-

destino e o uso do nome do permissionário 
para fins ilícitos, como o desvio de merca-
dorias. Aliás, fica o convite para que todos 
os permissionários acessem e confiram suas 
informações de entrada.
JE - Como são divulgadas as informações 
sobre o balanço geral obtido pelo ETSP?
FLÁVIO - A SEDES desenvolve e divul-
ga diversos estudos econômicos e de pes-
quisa desde a década de 60, antes mesmo 
da CEAGESP ocupar as instalações atuais. 
O boletim informativo diário traz maior 
transparência às negociações, as séries his-
tóricas permitem ao produtor rural planejar 
a produção, trazendo maior equilíbrio aos 
preços praticados, o Índice CEAGESP que 
acompanha a evolução mensal  nos preços 
de uma cesta com 150 produtos e virou re-
ferência no mercado atacadista,  além dos 
balanços globais e setoriais, rankings e di-
versos outros estudos desenvolvidos pela 
equipe da SEDES com a ajuda de outras 
áreas da empresa.  

JE – A economia brasileira está tendo uma 
leve melhora, mesmo assim, o momento 
é de cautela. A comercialização na CEA-
GESP foi prejudicada fortemente nos últi-
mos anos?  
FLÁVIO - Ao contrário dos últimos anos, 
2017 será, sem dúvida, um ano bastante 
positivo. O volume comercializado deverá 
retornar a normalidade. O atual  cenário 
econômico positivo, as condições climáti-
cas, câmbio, fim do perigo de escassez de 
água, tudo parece caminhar no sentido cor-
reto este ano. 

JE - Existe uma grande diferença em tra-
balhar em uma repartição pública e uma 
privada?
FLÁVIO - Uma empresa pública, de eco-
nomia mista como a CEAGESP, sofre as 
consequências burocráticas da administra-
ção pública. Não há como fugir dos neces-
sários controles  impostos pelo Governo e 
órgãos de controle. Já na iniciativa privada, 

a tomada de decisão é mais ágil. Fica mais 
fácil corrigir rumos ou decisões equivoca-
das quando se trabalha na iniciativa priva-
da. Mas isso não é motivo para deixar de 
realizar as atividades com excelência. É isso 
que tentamos praticar apesar de algumas 
dificuldades.

JE – Você já teve a oportunidade de conhe-
cer outras Ceasas e alguma experiência ad-
quirida, em outro Entreposto ou empresas, 
já foi utilizada na CEAGESP?
FLÁVIO - Já conheci algumas Centrais do 
país, da América latina em nome da CEA-
GESP e na Europa, por exemplo, por conta 
própria. As pesquisas pela internet também 
estão disponíveis e  facilitam este trabalho. 
Cada mercado tem suas especificidades. 
É óbvio que podemos implantar algumas 
boas ideias vistas em algumas Centrais 
como Rangis, Barcelona, Bogotá, entre ou-
tras, mas, temos que entender e aplicar à 
nossa realidade. 

JE – Na sua concepção, sobre a mudança 
do Entreposto para outra região e sendo 
administrada pela iniciativa privada pode-
ria melhorar a situação econômica da CE-
AGESP?
FLÁVIO - Acho a localização do entre-
posto de São Paulo extremamente privi-
legiada. Estamos perto de praticamente 
todas as rodovias que cruzam o estado, dos 
principais centros de produção do estado 
e inserido no maior polo consumidor do 
país. Não é pouca coisa! Necessitamos, sem 
dúvida, de investimentos para a completa 
modernização do entreposto. Instalações 
físicas, rede viária, cabeamento, internet, 
energia, estacionamentos... Não há como 
conviver com um entreposto concebido 
na década de 60  e seus altíssimos custos 
e precária infraestrutura. Mas a mudança 
de endereço, da forma que está proposta, 
não me parece ser a melhor alternativa, 
principalmente para os pequenos e médios 
permissionários. 

flávio Godas é pós-graduado em administração 
de negócios com sistemas integrados pela 
fundação Getúlio vargas e graduado em ciências 
econômicas pela Universidade sant’anna. atua 
como analista econômico e coordena a seção de 
economia e desenvolvimento, desde 1999.  foi 
Membro titular da comissão de ética da ceaGesP 
de 2008 a 2012 e representante dos funcionários 
no conselho de administração da ceaGesP no 
período 2013 a 2015. experiência na gestão de 
pessoas, desenvolvimento e análise de projetos, 
estudos econômicos e informação de mercado.  
com um currículo extenso e uma rotina puxada, 
flávio conseguiu ceder um pouco de seu tempo 
para conversar com o Jornal entreposto e falar 
sobre o potencial econômico que envolve o maior 
mercado atacadista da américa latina e o terceiro 
maior do Mundo, a ceaGesP.
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Q
uem nunca ouviu 
falar da expres-
são ou até mesmo 
mencionou: isso é 
moleza que nem 

mamão com açúcar? Pois bem, 
um dito popular que quer dizer 
que algo é muito fácil de fazer. 
A verdade é que a fruta, além de 
ser doce, como diz já diz o dita-
do, também é saudável e rica em 
nutrientes. “O mamão apresen-
ta a frutose como principal car-
boidrato, que é mais saudável do 
que a tradicional sacarose (açú-
car branco). Ele ainda possui fi-
bras solúveis e, mesmo docinho, 
previne diabetes e obesidade”, 
afirma a nutricionista Betânia 
de Andrade.

E isso vem ganhando o pa-
ladar dos brasileiros. “Eu adoro 

o mamão, principalmente, para 
utilizar como vitamina. Como 
eu tenho uma rotina bem agi-
tada e preciso de um café bem 
reforçado, procuro sempre colo-
car no meu cardápio, logo pela 
manhã”, comenta a advogada 
Luíza Sousa.

De acordo com os dados da 
Embrapa - Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária, no Bra-
sil, são produzidos dois tipos de 
mamão: o papaia (havaí) e o for-
mosa. O período de cultivo do 
mamoeiro pode ser plantado em 
qualquer época do ano. A planta 
exigente muita água, tanto no 
período de crescimento quanto 
no período de produção. Sem ir-
rigação as mudas devem ser leva-
das para o campo no início das 
chuvas e plantadas em dias nu-

blados ou chuvosos. O mamão 
possui uma casca muito fina, fa-
cilmente danificável, e pequenas 
lesões durante o manuseio são 
portas de entrada para microor-
ganismos. Portanto, é necessário 
efetuar tratamento dos frutos 
após a colheita. 

Segundo o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – Sebrae, a polpa do 
fruto maduro é usada na indús-
tria de alimentos para produ-
ção de conservas, geleias, sucos 
e néctares, combinados ou não 
com outras frutas tropicais, 
além de purê, pelo processo as-
séptico ou na forma congelada. 
No Brasil, os principais métodos 
de industrialização são compo-
tas, purê asséptico – em pequena 
escala – e fruta cristalizada.

Guilherme arauJo

ll Na Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo – CEAGESP, de 
acordo com o Balanço de Aná-
lises e Estatísticas da Comercia-
lização, em 2016, o mamão é 
uma fruta tão importante que 
ela é umas das principais que 
movimenta a economia do En-
treposto paulista.  É o terceiro 
produto do ranking por volume 
financeiro, perde apenas para a 
maça e a laranja, primeira e se-
gunda posição respectivamente. 
De janeiro a dezembro do ano 
passado, por exemplo, rendeu 
um valor total de aproximada-
mente 354 milhões de reais. O 
que representa algo, em torno, 
de 4% na participação no que é 
comercializado no setor de fru-
tas, na central de abastecimento 
de São Paulo.

Já no mês de janeiro deste, 
o mamão teve uma queda nos 
preços das principais Ceasas 
do Brasil. Segundo o Boletim 
Hortigranjeiro de 2017, fo-
ram as Centrais de São Pau-
lo (10,82%), Minas Gerais 
(12,16%),Distrito Federal 

(8,25%,), Paraná (9,57%), 
Pernambuco (10,22%) e  Cea-
rá(5,18%) que obtiveram redu-
ção do preço na fruta. 

De acordo com o relatório, 
a cultura do mamão ainda colhe 
os frutos do castigo da falta de 
chuvas, influenciada hoje tam-
bém pela severa crise econômi-
ca severa vivenciada no país. A 
seca no norte de Minas Gerais, 
Espírito Santo e sul da Bahia, 
somada à crise econômica, se 
faz sentir ainda e compromete 
a qualidade, comercialização, 
a magnitude da área plantada, 
os investimentos nas áreas pro-
dutoras, os custos de produção 
e a rentabilidade da cultura da 
fruta, mesmo com aumento 
discreto da oferta no mês de 
dezembro em alguns entrepos-
tos atacadistas. O mamão, por 
sua vez, apesar da alta da oferta 
em vários mercados apresentou 
variação negativa na maior par-
te das cotações de preços. 

O volume das exportações, 
no agregado, está em alta. A 
quantidade exportada foi 35% 
maior em relação ao mês ante-

rior, e 17,03% maior em rela-
ção a dezembro do ano passado. 
Para o mamão papaya, o quan-
titativo no acumulado anual en-
viado ao exterior até dezembro 
de 2016 foi de 37,9 mil tone-
ladas, montante 4,67% inferior 
em relação ao mesmo período 
do ano passado, e o valor rece-
bido marcou 43,09 milhões de 
dólares, valor 1,34% menor em 
relação ao período em questão. 
Esse volume pode aumentar no 
ano que vem, dependendo da 
produtividade e da qualidade 
do mamão, além da decisão dos 
produtores arriscarem investi-
mentos num contexto de crise 
interna, incerteza climática e 
baixo capital de giro. É o que 
conclui o relatório da CONAB.

Outro dado importante, na 
Ceasa de Espírito, de acordo 
com o levantamento de Proce-
dência do Produto, disponível 
para consulta no site do Entre-
posto, o mamão teve uma en-
trada de 9.951.217kg na cen-
tral de abastecimento. Sedo que 
desse total, 1.195.607 vieram 
somente do Estado da Bahia.

COMERCIALIZAÇÃO DO MAMÃO 
NAS CEASAS DO BRASIL
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BraSiL É referÊnCia 
MUndiaL na ProdUÇÃo e 
eXPorTaÇÃo de MaMÃo
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ll O Estado da Bahia é 
a maior região produtora do 
país, com 795 mil toneladas, 
acompanhada de Espírito Santo 
com 400 mil toneladas e Ceará 
com 98 mil toneladas, núme-
ros obtidos em 2014, segundo 
o levantamento realizado pelo 
IBGE. Porém, no ano passado, 
a produção não foi nada ani-
madora, principalmente, para 
os capixabas, já que a seca que 
atingiu o Estado e fez com que 
reduzisse a produção em 70%. 
“Olha numa condição normal, 
nós estaríamos colhendo em 
torno de 1.200 toneladas de 
papaia por mês. Com a redu-
ção em função da seca, nós es-
tamos colhendo hoje em torno 

de 300, 320 toneladas. Pratica-
mente um quarto da produção 
normal”, explica Geraldo Fere-
guetti .

O Estado de São Paulo já 
teve uma parcela muito impor-
tante no cenário da produção 
do mamão no país. O municí-
pio de Monte Alto, região me-
tropolitana de Ribeirão Preto, 
era conhecido como a capital 
brasileira do mamão. Tinha até 
o slogan: “comprem o famoso 
mamão de Monte Alto”. Po-
rém, na década de 60, a fruta 
foi devastada por uma praga, 
classificada como “mosaico do 
mamoeiro” e isso fez com que 
São Paulo perdesse o posto para 
outros Estados. “Teve uma do-

ença atacada por um vírus e aí o 
mamão foi migrado para outros 
Estados como Espírito Santo e 
Bahia”, explica Hélio Watana-
be, engenheiro agrônomo da 
Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo 
– CEAGESP.

De acordo com o levanta-
mento realizado pelo Instituto 
de Economia Agrícola, hoje, 
as regiões de Tupã e Dracena 
concentram a maior parte da 
produção do Estado. Em 2016, 
por exemplo, o Estado chegou 
a produzir cerca de 2 milhões 
da fruta. Um leve resultado po-
sitivo, já que  no ano anterior, 
em 2015, a produção foi de 1,5 
milhão. 

CENÁRIO NACIONAL

MAMÃO 
FORMOSA 

vs 
MAMÃO 
PAPAIA

llO mamão formosa é um pouco 
menos laranja, possui um aroma 
fraco e baixo teor de açúcar. Se-
gundo o especialista, ele é um 
pouco menos calórico – uma fa-
tia contém 48 calorias – e possui 
criptoxantina, substância que se 
transforma em vitamina A. 

Já o mamão papaia é campeão 
em fibras, que ajudam a regular o 
funcionamento do intestino. Além 
disso, é rico em carotenoide lico-
peno, que ajuda a manter a saúde 
a próstata. É mais alaranjado e um 
pouco mais calórico - 57 calorias 
para uma porção média da fruta.

ll O Brasil é o segundo 
maior produtor e exportador 
de mamão, com uma produção 
anual de aproximadamente 1,5 
milhão de toneladas. Possui uma 
área de 32 mil hectares e expor-
ta a fruta para países da Europa 
e principalmente, dos Estados 
Unidos. Ficando atrás, apenas 
da Índia com uma produção de 
5 milhões de toneladas. Só no 
primeiro mês deste ano, em ja-
neiro, 3,5 mil toneladas foram 
exportadas para outros países, 
o que representa um volume de 
30% maior em relação ao mes-
mo período do ano anterior, se-
gundo a Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex).

O país tem destaque no ce-
nário internacional, tanto que 
recentemente, em fevereiro, o 
mamão de Linhares, município 
do Espírito Santo, participou 
de uma feira de frutas em Ber-

lim, na Alemanha. José Rober-
to Macedo Fontes é o diretor 
técnico-executivo da Associação 
Brasileira dos Produtores e Ex-
portadores de Papaya (Brapex). 
“É uma oportunidade que essas 
empresas têm para trabalhar o 
relacionamento comercial. As 
exigências europeias vão além 
da qualidade intrínseca do pro-
duto, ou seja, elas são levadas 
em consideração também a qua-
lidade ambiental e social desses 
produtos. Então é uma forma 
de as empresas compartilharem 
formas de produção com outras 
companhias e estreitarem laços 
comerciais com elas, além de ex-
por seus lançamentos próprios e 
ampliar seu mercado”, ressaltou 
Fontes.

Além da Europa, segundo a 
Brapex, a venda da fruta vai ga-
nhar eficiência devido a mudan-
ças nas regras de inspeção, o que 

também vai tornar o produto ca-
pixaba mais competitivo. Foram 
anos de negociação, que culmi-
naram com a assinatura do novo 
Plano de Trabalho Operacional 
para o programa de Exportação 
de Mamão do Brasil para os Es-
tados Unidos. Além da Brapex, 
o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento(MAPA) 
e o Departamento de Agricultu-
ra dos Estados Unidos (USDA) 
também estiveram envolvidos na 
atualização das normas. Dados 
do setor mostram que o Espírito 
Santo exporta em média 12 mil 
toneladas de mamão por ano, 
sendo que 25% desse total vão 
para os Estados Unidos. “Com 
as mudanças, vamos ter melhor 
aproveitamento operacional nas 
empresas e nas lavouras. Tam-
bém vamos ganhar agilidade nos 
processo”, explica o diretor exe-
cutivo da Brapex, Franco Fiorot.

CENÁRIO INTERNACIONAL
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O abacate está em plena sa-
fra no Brasil. Produzido em larga 
escala nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Espírito Santo 
e em pequenas quantidades nos 
municípios cearenses de Tian-
guá, São Benedito e Ubajara, a 
fruta apresentou uma queda nos 
preços de 40% na Centrais de 
Abastecimento do Ceará (Ceasa 
Ceará). 

A safra do abacate inicia em 
fevereiro e segue até julho. O 

produto vendido em janeiro por 
R$ 5,00, o quilo, pode de ser en-
contrado no entreposto de Ma-
racanaú por R$ 3,00 agora em 
fevereiro.

Odálio Girão, analista de 
mercado da Ceasa-CE, ressalta 
que, atualmente, há três varieda-
des de abacate ofertadas na Ce-
asa: o geada, também conhecido 
como barbieri ou limeirão, o pri-
mavera e o betânia. Estes tipos de 
abacate, geralmente, apresentam 

uma maior demanda no mercado 
por possuírem menor quantidade 
de gordura em sua composição. A 
fruta pode ser degustada in natu-
ra, em vitaminas ou sucos, além 
de ser utilizada como ingrediente 
de diversas receitas. O analista de 
mercado da Ceasa informa que a 
safra destas variedades de abaca-
te inicia- se em fevereiro e segue 
até o mês de julho, consequente, 
o preço da fruta tende a cair no 
mercado.

A Centrais de Abastecimen-
to do Estado de Santa Catarina 
(Ceasa/SC) é o novo parceiro 
do Serviço Social do Comércio 
(Sesc) para execução do Progra-
ma Mesa Brasil. Os boxistas e 
produtores rurais que vendem 
seus produtos na Ceasa/SC po-
derão contribuir com alimentos 
excedentes ou fora dos padrões 
de comercialização que serão do-
ados para mais de 250 famílias 
atendidas na Companhia e 170 
instituições sociais cadastradas 

na Grande Florianópolis.
O Sesc terá um espaço den-

tro da Ceasa para recolher  e se-
lecionar os alimentos e atender 
as famílias carentes. O Programa 
Mesa Brasil é uma rede nacional 
de bancos de alimentos contra a 
fome e o desperdício, que acaba 
contribuindo para promoção da 
cidadania e melhoria da qualida-
de de vida de pessoas em situação 
de pobreza.

Segundo o presidente da Ce-
asa/SC, Agostinho Pauli, a parce-

ria entre a Companhia e o SESC 
quer melhorar a qualidade de vida 
de famílias carentes, trazendo dig-
nidade e possibilidade de inclusão 
social. Outro fator importantíssi-
mo é a reeducação dos boxistas e 
produtores rurais para o controle 
do desperdício de alimentos.

Para mais informações sobre a 
doação de alimentos para famílias 
carentes e instituições sociais, faça 
contato com o Programa Mesa 
Brasil através do número: 0800-
643 4363.

PreÇo do aBaCaTe Cai 40% na CeaSa-Ce

aLiMenToS eXCedenTeS na CeaSa/SC 
SerÃo doadoS Para faMÍLiaS CarenTeS

PeSQUiSa da aPTa 
Pode aUMenTar eM 
50% a ProdUÇÃo de 
BaTaTa-doCe

Uma das frutas que está 
em plena safra nesse mo-
mento é o limão. Como a fru-
ta gosta de clima quente, ela 
se desenvolve bem entre 23 
e 32 graus, principalmente 
em regiões com alta umida-
de relativa do ar, que tornam 
os frutos mais suculentos. A 
Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Pau-
lo, a CEAGESP, disponibiliza 
no site, uma tabela com a sa-
zonalidade dos produtos co-
mercializados no Entreposto 
paulista. Nesta relação mostra 
o limão Taiti, até o mês de abril 
com uma produção muito for-
te. No mês de fevereiro, a fru-
ta permaneceu no grupo dos 
produtos que ficaram com os 
preços em baixa. Segundo o 
relatório levantado: Análises E 
Estatísticas Da Comercializa-
ção Na Rede De Entrepostos 
2016, de janeiro a dezembro, 
o limão é o quinto no ranking 
de produtos pelo volume em 
toneladas.

A Agro Comercial Barão, 
empresa localizada na CE-
AGESP, o limão Taiti fica em 
torno de 12 a 15 reais a caixa 
com 12 quilos.Em outras Cen-
trais de Abastecimento, como 
a Ceasa de Minas Gerais, a CE-
ASAMINAS, a fruta também 
está em conta e com preços 
melhores que em 2016, nesse 
mesmo período. “No ano pas-

sado, nesta época, o preço es-
tava melhor para o produtor, 
chegando a até R$ 30, o saco 
de 20 quilos. Atualmente te-
nho vendido de R$ 15 a R$ 20, 
que é o preço mínimo para o 
produtor cobrir os custos e ter 
alguma renda”, explica o pro-
dutor José Fábio Guimarães.

De acordo com previsão 
divulgada pelo Centro de Es-
tudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), da Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
o mercado de limão em 2017 
deverá apresentar maior ofer-
ta e frutos de melhor quali-
dade, em relação ao ano de 
2016. A expectativa toma por 
base o clima mais favorável 
no ano passado, bem como 
o bom desenvolvimento das 
floradas nos pomares de São 
Paulo, um dos principais esta-
dos produtores do país.

A queda de preço em 2017, 
com boa oferta neste início 
de ano, tem sido influencia-
da pelos valores mais altos 
pagos em 2016, o que esti-
mulou muitos produtores a 
investirem no plantio. Segun-
do os técnicos do Cepea/USP, 
mesmo no período de pico de 
oferta (janeiro a março), as 
cotações no ano passado fi-
caram em patamares conside-
rados elevados para a época, 
impulsionados ainda pela de-
manda aquecida da indústria.



A Ceasa Paraná movimentou no úl-
timo ano 1,16 milhão de toneladas de 
hortigranjeiros, através das suas cinco 
unidades no Estado – Curitiba, Londri-
na, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. 
Segundo a Divisão Técnica e Econômi-
ca – Ditec, da Ceasa Paraná, esse volume 
é 6,1% superior ao comercializado pelas 
unidades em 2015.

Para Natalino Avance de Souza, dire-
tor presidente da Ceasa Paraná, “o cres-
cimento do volume de comercialização 
de 2016 é significativo diante ao período 
econômico com os indicadores negativos 

no país”. “As ações que estão sendo rea-
lizadas, em conjunto com os produtores 
e permissionários atacadistas que atuam 
nas nossas unidades, apresentaram bons 
resultados”, afirma o dirigente.

As orientações, por exemplo, sobre as 
boas práticas de comercialização, tanto 
na armazenagem como na distribuição 
dos produtos, valorizam ainda mais esse 
importante setor da nossa economia. “E 
em se tratando de hortigranjeiros, esses 
cuidados devem ser redobrados para que 
evitemos desperdício de alimentos”, diz o 
presidente da Ceasa.

Através do programa Adubo Sus-
tentável, o Centro de Abastecimento e 
Logística de Pernambuco (Ceasa/PE) 
vem atendendo atendido os pequenos 
agricultores do Estado e programas go-
vernamentais e institucionais. No dia 17 
de fevereiro, a equipe o programa doou 
cerca de 15 sacos de adubo, cerca de 300 
kg do produto, para o Centro de Serviço 
Integrado de Saúde da 

Prefeitura do Recife, que oferece gra-
tuitamente serviços de terapia integradas 
pelo SUS, como: yoga, massagem, acu-
puntura e defesa pessoal.  O produto 

será utilizado na implantação da horta de 
plantas medicinais como: hortelã, alfava-
ca e artemísia onde irá atender toda a po-
pulação que mora no bairro do Engenho 
do Meio e comunidades vizinhas.

O coordenador clinico, Dr. Julio Lins, 
explica a importância do adubo para a 
implantação da horta fitoterápica. “Com 
o auxilio do Ceasa através da doação do 
composto,  nos poderemos implantar a 
nossa horta para produzir mudas que os 
moradores vão levar para cultivar em suas 
casas e assim manter o tratamento tanto 
fisiológico quando terapêutico”, afirma. 

A diretoria técnica operacional da 
Central de Abastecimento do Piauí (Ce-
api) divulgou, no dia 21 de fevereiro, o 
boletim de comercialização do entrepos-
to referente ao mês de janeiro de 2017. 
De acordo com dados apresentados no 
relatório, ao todo, foram comercializa-
das 35.027,6 toneladas de hortifrútis no 
mercado.

Banana, laranja, melancia, maçã e 
melão foram as frutas que tiveram desta-
que nas vendas do primeiro mês do ano. 
Já a cebola, abóbora, tomate, alho e ba-

tata foram as verduras e legumes que fo-
ram mais vendidas no local. O somatório 
dos quinze produtos mais vendidos no 
entreposto totalizou, em janeiro, 22.904 
toneladas.

Segundo o boletim, o destaque na 
comercialização está no grupo Frutas Na-
cionais. Ao todo, só no mês de janeiro, 
foram vendidas no entreposto cerca de 
15.428,2 toneladas destes alimentos. Já 
o grupo Frutas Importadas somaram um 
total de 4.060 toneladas.

CeaSaS do ParanÁ TeM aUMenTo 
de 6,1% na CoMerCiaLiZaÇÃo

CeaSa doa adUBo Para o CenTro 
de ServiÇo inTeGrado de SaÚde 
da PrefeiTUra do reCife

CeaPi divULGa reLaTÓrio 
doS ProdUToS MaiS vendidoS

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 2245-3000
ramais 334 - 335 -336

11 4172-5115 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
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FRUTAMINA FAZ dO MAMÃO QUe 
veM dO esPÍRITO sANTO cHegAR 
A TOdO cANTO dO PAÍs

Frutamina é vitamina pura! Esse é o 
slogan utilizado pela Frutamina Comer-
cial Agrícola Ltda. O empreendimento 
que faz parte do grupo DeMarchi, está há 
mais de 13 anos atuando na Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo - CEAGESP. Localizada no pavilhão 
MFE-B, Box 1946, A empresa possui uma 
quantidade vasta de funcionários traba-
lhando fortemente na comercialização e 
distribuição de diversos produtos como 
melão, laranja, limão, entre outros itens 
para as principais redes de abastecimento 
do país. Por isso, há setores específicos com 
profissionais especializados em determina-
das mercadorias. É o caso, por exemplo, do 
mamão, fruta que está em plena safra. 

O gerente de vendas Eduardo Raimun-
do que está há sete anos na FrutaMina, é 
o responsável por coordenar um grupo for-
mado por oito pessoas para atender a de-
manda da comercialização do produto no 
Entreposto paulista. Sendo que os tipos: 
formosa e papaia são os carros chefes. “O 
setor de mamão, a rotatividade é muito 
grande, onde é difícil sobrar mercadoria 
para fazer estoque. Pois, chega à carreta e a 
venda quase é feita no dia. Se não for ven-
der no ato, sobra algo bem pouco para o 
outro dia” explica Eduardo Raimundo.

Através de uma parceria consolidada 
com a Norte frut, a empresa FrutaMina 
consegue adquirir o melhor produto da 
região. A fruta é colocada em um Packing 
House, ou seja, local, galpão, ou qualquer 
instalação destinada a embalar, empacotar 
ou encaixotar os produtos hortifrútis. Ela 
vem da região produtora de Espírito Santo, 
no município de Linhares, que é conside-
rada a maior cidade produtora do país. O 
tempo de viagem demora no máximo dois 
dias. Sendo que a frota é terceirizada pela 

empresa, porém os caminhões utilizados, 
eles são todos refrigerados para trazer o ma-
mão na temperatura ideal. ”A fruta chega 
em perfeito estado, pois, como é uma via-
gem curta, a fruta não é danificada. A tem-
peratura vem algo em torno de 8 a 10ºC 
dentro do caminhão ”, é o que esclarece 
Eduardo. 

O mamão é colocado em uma embala-
gem de papelão e inserido em uma rede de 
isopor. E ainda é envolvido em um papel. A 
fruta é banhada por um produto, uma cera 
específica, para que mantenha a maturação 
por mais tempo. Tudo isso, para que não 
seja danificada facilmente, ralando na caixa 
durante o manuseio dentro da empresa, ou 
no carregamento, transporte e na colocação 
na prateleira.

”A maturação, ela tem ser sempre verde, 
a fruta abrindo a cor, já querendo amarelar, 
o ideal é chegar nessa coloração. A fruta ver-
de é mais para viagem, mas tem clientes que 
preferem ela mais madura”, disse o gerente.

O setor de frutas é o grande responsável 
pela movimentação da economia na CEA-
GESP. De acordo com o Departamento de 
Seção de Economia e Desenvolvimento, em 
2016, somente este segmento representou 
algo em torno de 50% do que é comercia-
lizado dentro da Central de Abastecimento. 
Apesar da economia brasileira estar tendo 
uma leve melhora, o ano de 2016, foi mui-
to positivo para a empresa FrutaMina, prin-
cipalmente para o segmento de mamão. 
”Deu uma falta muito grande de mamão, 
uma seca muito forte no Espírito Santo e 
chegou à fruta aqui e a gente vendeu de 
uma forma que batemos o recorde. Hoje, 
a fruta está estável, o custo deu uma subida 
de um dia para o outro. Porém, uma varia-
ção normal, porque depende da demanda, 
do clima,” conclui Eduardo Raimundo.

redação

CLASSIFICAÇÃO DE MAMÕES 
ATRAVÉS DE SOFTWARE

PERÍODO DE COLHEITA E 
PÓS-COLHEITA DO MAMÃO

É 
possível fazer a seleção de ma-
mões através do processamento 
de imagens empregando equipa-
mentos de baixo custo na aqui-
sição dos dados. Isto pode per-

mitir automação de processos de seleção e 
classificação de produtos agrícolas para pe-
quenos produtores ou pequenos comercian-
tes. É possível fazer a diferenciação entre fru-
tos de diferentes variedades que apresentam 
formato variado e a classificação de frutos 
por coloração por meio de processamento 
de imagens. 

Dessa forma é possível selecionar fru-
tos de diferentes variedades, diferentes ní-
veis de maturidade, entre outros. Para isso é 
necessário o uso de luz difusa, câmera CCD, 
computador e mamões, que são objetos de 
estudo. Para processamento das imagens 
pode-se utilizar o software Imagem.

Durante a maturação, os frutos sofrem 
importantes mudanças em suas caracterís-
ticas. Essas mudanças podem ser obser-
vadas por parâmetros indicativos da matu-
ridade dos frutos, tais como Sólidos Solú-
veis Totais (SST), PH, Acidez Total Titulá-
vel (ATT), clorofila, massa, diâmetro e mó-
dulo de elasticidade (que está relaciona-
da à firmeza do fruto). A característica que 

mais influencia no julgamento do consumi-
dor quanto ao grau de maturação do fruto é 
a coloração da casca, sendo também uma 
característica usada como indicador de co-
lheita. As mudanças de cor estão associa-
das às alterações físico-químicas durante o 
processo de amadurecimento. 

A coloração de frutos e hortaliças está 
relacionada com a quantidade dos pigmen-
tos clorofila e carotenoides presentes nos 
cloroplastos e cromoplastos e compostos 
fenólicos presentes nos vacúolos (CHITAR-
RA; CHITARRA, 2005).  

Outra mudança que ocorre é a degrada-
ção de clorofila durante o amadurecimen-
to do fruto. Sendo assim, o teor de clorofi-
la é também um índice de maturidade im-
portante pré e pós-colheita, por exemplo, 
para as maçãs. Zdunek e Herppich (2012) 
analisaram a relação entre a atividade do 
Biospeckle (técnica óptica que utiliza laser 
e processamento de imagens para avaliar 
frutos) e conteúdo de clorofila em maçãs. 
Para isso utilizaram três métodos não des-
trutivos para estimar as alterações no teor 
de clorofila dos frutos. Lino, Sanches e Fa-
bbro (2008) utilizaram o processamento de 
imagens para a identificação de cores em li-
mões e tomates.

A
s qualidades organolépticas dos 
frutos dependem das condições 
de cultivo, da época de colheita, 
respeitando um estádio de matu-
ração adequado e do manejo pós-

colheita. Quando o fruto é colhido antes de atin-
gir a completa maturação fisiológica, seu pro-
cesso de amadurecimento é prejudicado e sua 
qualidade é afetada. Já a colheita de frutos to-
talmente maduros apresenta a redução da vida 
pós-colheita, dificuldades no manuseio e trans-
porte, devido à baixa resistência mecânica, le-
vando a perdas por danos.

Dessa forma, a escolha do ponto ade-
quado de colheita é imprescindível, tanto pa-
ra obter frutos de qualidade como para evi-
tar perdas. O mamão completa a maturação 
de 4 a 6 meses após a abertura da flor. Nor-
malmente, para comercialização, os frutos 
são colhidos quando apresentam estrias ou 
faixas com 50% de coloração amarela. Já os 
mamões com destino à exportação ou arma-

zenamento por longos períodos são colhidos 
quando a coloração da casca passa do tom 
verde escuro para o verde claro, a coloração 
da polpa passa a ser rósea e as sementes fi-
cam negras. O consumidor final geralmente 
tem preferência por frutos de casca amare-
la ou alaranjada brilhante e polpa alaranjada 
escura (Fioravanço et al., 1992 apud FAGUN-
DES; YAMANISHI, 2001).

O módulo de elasticidade do fruto é tam-
bém um atributo de qualidade que indica o 
estádio de maturação e o ponto de colhei-
ta. Está relacionado à resistência do fruto ao 
transporte, armazenamento e manuseio. Po-
rém, a determinação do módulo de elastici-
dade constitui uma análise destrutiva.

Uma técnica é considerada destrutiva 
quando a análise é realizada após o corte do 
fruto ou vegetal ou ainda quando é realiza-
da após a desintegração dos tecidos vege-
tais. Nesses casos as amostras não podem 
ser reutilizadas.

Profa. Dra. Juliana Aparecida Fracarolli
Professora doutora da Universidade Estadual de 

Campinas. Tem experiência na área de Engenharia 

Agrícola, com ênfase em Máquinas e Implementos 

Agrícolas e também Tecnologia Pós-Colheita.

Saiba mais...

Classificação e 
pós-colheita

mercado
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De olho na
Saúde

Dra. Bruna Graziano
Dermatologista

O mamão é uma fruta que 
traz diversos benefícios para pe-
le, o cabelos e as unhas devido 
a grande quantidade de vitami-
nas e minerais que contém. Nele 
encontramos a Vitamina A ( de-
sempenha papel importante na 
cicatrização de ferimentos) uma 
grande quantidade de Vitamina 
C (que é um excelente antioxi-
dante, responsável pela produ-
ção e manutenção do colágeno, 
conferindo sustentação e firme-
za da pele). Também encontra-
mos uma grande quantidade de 
Betacaroteno (que age prevenin-
do o  envelheicmento e comba-
tendo os radicais livres). Os mi-
nerais zinco, cobre e magnésio 
são responsáveis pelas proprie-
dades nutritivas da fruta que têm 
uma ação emoliente (que ama-
cia) ideal para formulações vol-
tadas para o rejuvenescimento 
da pele. 

O mamão também  é rico em 
sais minerais como cálcio, ferro, 
fósforo e potássio, fortalecen-
do o sistema imunológico, alem 
de zeaxantina e luteina, comple-
xos químicos e vitamínicos mui-
to importantes na prevenção de 
doenças de retina.Os  Alfa-hidro-
xi ácidos encontrados abundan-
temente no mamão  oferecerem 
propriedades anti-envelhecimen-
to. Recomendados para o trata-
mento de dermatite, psoríase e 
cicatrizes, por sua ação antiinfla-
matória. Os benefícios são mui-
tos e a ingestão diária dessa fru-
ta é uma excelente pedida, para 
mantermos nossa saúde .

BENEFÍCIOS 
DO MAMÃO

João Clodoaldo é proprietá-
rio há 15 anos da empresa que 
leva o mesmo nome João Clo-
doaldo Hortifrúti e também da 
BKF Comércio Hortifrúti. Am-
bas ficam localizadas no pavilhão 
MFE-C,Box 12 a 14, na CEA-
GESP. Porém, ser empresário de 
dois comércios, não foi algo fácil 
e nem tão pouco herdado da fa-
mília. Tudo começou já dentro 
do Entreposto, exercendo a fun-
ção de entregar os produtos no 
mercado atacadista. O espírito 
de empreendedor foi algo natural 
e de forma empírica que Clodo-
aldo percebeu que poderia arris-
car um pouco mais na profissão. 

“Isso surgiu naturalmente, o 
tino para o comércio apareceu 
e me levou para isso. Eu entrei 
aqui, em 1993, trabalhei como 
carregador, uns seis anos e vi que 
poderia conseguir algo mais. Fiz 
parcerias com grandes produtores 
e então, iniciei minha carreira no 
ramo de atacadista de hortifrúti. 

Eu sofri para caramba no início, 
mas fui me adequando as coisas 
que eram necessárias e consegui 
desenvolver um trabalho legal, 
tanto que, hoje, a empresa virou 
uma referência”, relembra o pro-
prietário Clodoaldo.

Passado os momentos difí-
ceis, Hoje, o empreendimento 
está consolidado e conta com 
uma equipe de 10 funcionários 
que atuam na mesma sintonia. 
Sendo que mesmo no período 
de crise econômica, que o Brasil 
vem enfrentando, o quadro de 
funcionários permaneceu o mes-
mo. ”Pelo que vem acontecendo 
na situação do país, seria necessá-
rio uma redução para seis ou sete 
pessoas ao invés de 10, mas aqui, 
somos todos uma família. Pois, 
são pessoas que estão comigo ao 
longo do tempo. Então, a gente 
faz de tudo para mantê-los”, co-
menta Clodoaldo.

Período complicado, que in-
felizmente, fazem com que mui-

tos comércios não resistem e te-
nham que encerrar as atividades. 
“O ano passado foi terrível, tive-
mos uma queda de 20% a 30% 
mais ou menos na movimenta-
ção. A expectativa para este ano 
é um pouco melhor. O mercado 
está em um nível estável para 
um começo de aquecimento. Eu 
acho que este ano vai ser mais fá-
cil que foi em 2016”, conclui o 
proprietário.

Para se manter  competitivo, 
principalmente, no maior merca-
do atacadista da América Latina 
e o terceiro maior do mundo é 
preciso ter um diferencial. Por 
isso, o estabelecimento investe 
fortemente no marketing. Um 
exemplo, são as embalagens de 
papelão, além de conservar mais 
que a de madeira, elas possuem o 
nome da empresa.

A marca: Clodoaldo Horti-
frúti que está sendo exposta com 
produtos de qualidades aos clien-
tes. Mas é necessário saber quem 

é o seu público alvo, por isso, a 
empresa acompanha de perto 
o perfil de cada cliente. “Nem 
todos se adequam ao nosso pro-
duto, porque, por exemplo, o 
feirante, a ideia dele é procurar 
mercadoria que tenha mais pre-
ço e não com tanta qualidade. 
Os meus produtos, eles são bem 
selecionados, então o feirante 
não se enquadra neste padrão. 
Por isso, o meu público fica por 
conta de Quitandas e de grandes 
sacolões”, disse Clodoaldo.  

São diversos produtos que são 
comercializados, dessa maneira o 
cliente pode encontrar com faci-
lidade o que precisa na hora da 
compra. Frutas como manga, 
melão, limão, laranja, abacaxi, 
por exemplo, além do mamão 
são encontradas na empresa. Este 
último item, são comercializados 
o papaia e o formosa. A região 
produtora fica no Nordeste, no 
Estado da Bahia e para realizar o 
transporte, o frete é terceirizado. 

JoÃo CLodoaLdo: de hUMiLde CarreGador da 
CeaGeSP Para ProPriTÁrio da JoÃo CLodoaLdo 
horTifrÚTi 
redação
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NO cALOR, ALFAce TeM se sAÍdO MUITO BeM 
NO cOMÉRcIO e NO PRATO dO cONsUMIdOR

Neste calor, é recomendado 
por profissionais de saúde o con-
sumo de alimentos leves e inge-
rir muito líquidos. A nutricionista 
Dra. Roberta Escolástico explica 
a vantagem de consumir, princi-
palmente, em especial, a alface. 
“Comum nos pratos de muitos 
brasileiros, a alface é a primei-
ra coisa que pensamos quando 
alguém fala em salada. Rica em 
nutrientes e clorofila, ela traz 
muitos benefícios para a saúde. 
Com baixíssimo teor calórico, o 
alimento pode ser consumido 
em grandes quantidades sem 
causar prejuízos ao organismo, 
pelo contrário. A cada 100g de 
consumo, existem apenas 15 ca-

lorias aproximadamente”, explica 
Dra. Roberta Escolástico.

A alface é uma cultura que 
pode ser plantada o ano todo. É 
uma das hortaliças mais cultiva-
das em hortas domésticas. De 
acordo com a Embrapa, no Brasil, 
as alfaces mais conhecidas e con-
sumidas são as crespas e as lisas, 
algumas das quais foram melho-
radas para o cultivo de verão ou 
adaptadas para regiões tropicais. 
É um produto comercializado no 
Entreposto paulista que está em 
plena safra. Ela ocupa a primeira 
posição, no setor de verduras e 
décima oitava no cenário geral. 
No ranking de produtos pelo 
volume em toneladas, de janei-

ro a dezembro de 2016, a hor-
taliça teve uma participação de 
22% sobre as vendas. Porém, o 
preço, na segunda quinzena de 
fevereiro teve um aumento. Se-
manalmente a CEAGESP prepara 
uma lista com produtos com os 
preços no atacado em baixa, es-
táveis ou em alta. 

Na Takoish Comércio de Ver-
duras e Legumes, por exemplo, a 
alface do tipo crespo, antes esta-
va saindo por 12 reais, por causa 
do clima, ela foi para 20 reais. De 
acordo com o Boletim Hortigran-
jeiro da CONAB, a alface, assim 
como as demais folhosas, fica a 
mercê das variações climáticas e 
dos índices pluviométricos que 

ocorrem em cada zona produto-
ra. Quando há variação significa-
tiva de oferta, este movimento 
afeta, consequentemente, os 
preços no respectivo mercado 
consumidor.

No verão, os preços são mais 
elevados devido ao aumento do 
consumo atrelado a uma dificul-
dade maior para o agricultor cul-
tivar pelo fato de a temperatura 
ficar mais elevada, uma vez que o 
clima é menos favorável ao culti-
vo dessa hortaliça. É nessa época 
que geralmente a qualidade da 
alface produzida fica compro-
metida e os preços são elevados, 
explica o engenheiro agrônomo 
Roberto de Albuquerque Melo.

Uma das frutas que está em plena safra nesse momento é o li-
mão. Como a fruta gosta de clima quente, ela se desenvolve bem 
entre 23 e 32 graus, principalmente em regiões com alta umidade 
relativa do ar, que tornam os frutos mais suculentos. A Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, dis-
ponibiliza no site, uma tabela com a sazonalidade dos produtos co-
mercializados no Entreposto paulista. Nesta relação mostra o limão 
Taiti, até o mês de abril com uma produção muito forte. No mês de 
fevereiro, a fruta permaneceu no grupo dos produtos que ficaram 
com os preços em baixa. Segundo o relatório levantado: Análises E 
Estatísticas Da Comercialização Na Rede De Entrepostos 2016, de 
janeiro a dezembro, o limão é o quinto no ranking de produtos pelo 
volume em toneladas.

A Agro Comercial Barão, empresa localizada na CEAGESP, o li-
mão Taiti fica em torno de 12 a 15 reais a caixa com 12 quilos.Em 
outras Centrais de Abastecimento, como a Ceasa de Minas Gerais, 
a CEASAMINAS, a fruta também está em conta e com preços me-
lhores que em 2016, nesse mesmo período. “No ano passado, nesta 

época, o preço estava melhor para o produtor, chegando a até R$ 
30, o saco de 20 quilos. Atualmente tenho vendido de R$ 15 a R$ 20, 
que é o preço mínimo para o produtor cobrir os custos e ter alguma 
renda”, explica o produtor José Fábio Guimarães.

De acordo com previsão divulgada pelo Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São 
Paulo (USP), o mercado de limão em 2017 deverá apresentar maior 
oferta e frutos de melhor qualidade, em relação ao ano de 2016. A 
expectativa toma por base o clima mais favorável no ano passado, 
bem como o bom desenvolvimento das floradas nos pomares de 
São Paulo, um dos principais estados produtores do país.

A queda de preço em 2017, com boa oferta neste início de ano, 
tem sido influenciada pelos valores mais altos pagos em 2016, o 
que estimulou muitos produtores a investirem no plantio. Segundo 
os técnicos do Cepea/USP, mesmo no período de pico de oferta (ja-
neiro a março), as cotações no ano passado ficaram em patamares 
considerados elevados para a época, impulsionados ainda pela de-
manda aquecida da indústria.

PRODUÇÃO DO LiMÃO ESTÁ EM PLENA SAFRA

Guilherme arauJo

Tecnologia
ao alcance

A tecnologia veio para propor-
cionar comodidade e agilidade na 
vida das pessoas. O consumidor, 
hoje em dia, requer que as em-
presas possuam algum tipo de 
diferencial. Sendo que o atendi-
mento eficaz pode ser a chave do 
sucesso. Pensando nisso, várias 
empresas estão investindo em 
aplicativos utilizados em celula-
res e tablets para ajudar no pro-
cesso de compras e vendas de 
mercadorias. 

Dentro da Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo (CEAGESP) é possível 
que os permissionários utilizem 
essas ferramentas para ajudar no 
desempenho do estabelecimen-
to.  William Lopes é proprietário 
da empresa American Fruit. For-
mado em administração de em-
presa, ele utiliza o aplicativo Ifruit 
para gerenciar o negócio. Com 
quase 30 funcionários, a Ameri-
can Fruit, investe fortemente, em 
tecnologia que contribui no resul-
tado positivo nas vendas. Cada 
vendedor, por exemplo, utiliza um 
aplicativo no celular ou no table-
te para realizar o atendimento. Is-
so faz com que a empresa tenha 
o controle do estoque em tempo 
real e saiba com exatidão o de-
sempenho de cada produto co-
mercializado.

 Eu vim com uma 
organização que eu 
aprendi lá fora e aprendi 
também muita coisa 
aqui dentro. Quis 
utilizar de ferramentas 
que hoje, existe para 
melhorar o negócio. 
Trouxemos uma 
empresa de software 
para a CEAGESP 
e ela elaborou um 
aplicativo específico 
que nos traz um 
processo de emissão 
de notas, relatório 
de produtividade, 
lucratividade e muito 
mais.        

William Lopes
Empresário
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De acordo com o IBRAFLOR - Ins-
tituto Brasileiro da Floricultura -, a ma-
croeconomia teve influência direta sobre 
o setor de flores e plantas ornamentais, 
fazendo com que o mercado ficasse es-
tagnado, com faturamento nominal igual 
(porém, sem a reposição da inflação). En-
tretanto, quem investiu em novas formas 
de comercialização, como supermerca-
dos, internet e outros meios, obteve cres-
cimento acima da inflação. 

Para a maior produtora de rosas e 
gipsofilas do País, a Rosas Reijers, 2016 
exigiu empenho extra, principalmente 
no segundo semestre; mas devido a di-
versos esforços realizados pela empresa, 
foi possível passar com fôlego por tais 
circunstâncias. 

“Realizamos diversas ações para fo-
mentar nossos negócios. Foi preciso sair 
do convencional, então, apostamos em 
participações em feiras de negócios e 

lançamentos de novos produtos, como 
a Rosa Negra e as Gipsofilas coloridas, 
produzidas por meio de um procedi-
mento extremamente inovador e rigo-
roso, que traz beleza as plantas, sem in-
terferir no padrão de qualidade exigido 
pela nossa marca”, disse a engenheira 
agrônoma da Rosas Reijers, Camila Rei-
jers, que defendeu. “Quem se organizou, 
planejou e teve coragem de mudar, sairá 
fortalecido da crise”. 

Produtores catarinenses de cebo-
la enfrentam dificuldades na safra 
2016/17. Com previsão de safra re-
corde, os produtores estão preocupa-
dos com a estagnação do mercado, 
uma combinação que faz o preço 
do produto cair no mercado inter-
no e traz dificuldades para a cadeia 
produtiva. O secretário de Estado da 
Agricultura e da Pesca, Moacir Sopel-
sa, explica que o cenário é ainda mais 
preocupante devido aos financia-
mentos contraídos para custeio e in-
vestimentos na área cultivada. Foram 
mais de R$ 162 milhões em financia-
mentos para produção de cebola na 
safra atual que devem ser pagos entre 
este mês de fevereiro e maio.

Em Santa Catarina, os produto-
res dependem de financiamentos, em 
especial crédito de custeio e de inves-
timentos, para a manutenção da área 
cultivada. De acordo com os dados 
do Banco Central do Brasil, na safra 
2016/17, os produtores contrataram 
3.964 operações de crédito, um mon-
tante que passa de R$ 162 milhões. 
Como grande parte desses financia-
mentos é feita por agricultores fami-
liares e muitos deles não conseguirão 
honrar seus pagamentos entre feve-
reiro e maio, a intenção da Secretaria 
da Agricultura é interceder junto ao 
Governo Federal e aos órgãos finan-
ceiros para a prorrogação dos prazos 
de pagamentos.

CoM novoS ProdUToS no MerCado, roSaS reiJerS 
aPoSTa eM reToMada do SeTor fLoriSTa Para 2017

sANTA CATARINA 
PEDE RENEGOCIAÇÃO 
DE DÍVIDAs DOs 
PRODUTOREs DE 
CEBOLA

redação

MiNiSTÉRiO DA AGRiCULTURA 
REALiZA OPERAÇÃO SEMANA SANTA 
PARA PREVENiR FRAUDES EM 
PESCADOS

Auditores fiscais agropecuários do Ministério 
da agricultura, Pecuária e abastecimento 
(MaPa) realizaram, no dia 21 de fevereiro, a 
“operação semana santa” em oito estados 
e no distrito federal, coletando amostras 
de pescado nacionais e importados, na rede 
varejista. essa ação tem por objetivo o controle 
oficial de fraude por substituição de espécies 
de pescado, casos em que é embalado um 
peixe diferente daquele informado no rótulo do 
produto.

as coletas ocorreram simultaneamente no 
Pará, ceará, rio de Janeiro, Minas Gerais, são 
Paulo, Paraná, santa catarina, e rio Grande do 
sul. 

Participaram da operação em torno 
de 40 servidores, entre auditores fiscais 

SECRETARiA DE AGRiCULTURA DE 
SP QUEREM JUROS 3% MENORES 
PARA O PLANO SAFRA NESTE ANO

o conselho nacional de secretários de 
estado de agricultura (conseagri) quer do 
Governo federal a redução de três pontos 
percentuais nas linhas gerais dos juros para 
o Plano safra 2017/2018. reunidos no dia 16 
de fevereiro. a reunião na secretaria paulista 
coordenada pelo secretário arnaldo Jardim 

PARCERiA SEAGRi/BAHiA PESCA E 
SETRE VAi CAPACiTAR PESCADORES 
E MARiSQUEiRAS

ao lado da colônia de Pescadores do rio 
vermelho, foi palco da assinatura do termo 
de Cooperação Técnica firmada no dia 2 de 
fevereiro, entre a secretaria da agricultura 
(seagri), por meio da bahia Pesca, e a 
secretaria do trabalho, emprego, renda e 
esporte (setre). serão disponibilizadas aos 
trabalhadores, através do convênio, vagas 
nos cursos de capacitação realizados pela 
bahia Pesca, no centro vocacional tecnológico 
territorial do Pescado (cvtt), no município de 
santo amaro. 

agropecuários, agentes de inspeção e técnicos 
laboratoriais. o resultado das amostras 
coletadas sairá no início do mês de abril, antes 
da semana santa.

 “serão realizados mais de 80 cursos, 
incluindo temas como aquicultura, navegação, 
mariscagem, piscicultura, beneficiamento de 
pescado, maricultura, gestão e planejamento 
de projetos, informática e secretariado, 
dentre outros, com o objetivo de combater a 
escravidão na pesca”, explica o presidente da 
bahia Pesca, dernival oliveira Júnior.

resultou em encaminhamentos importantes 
- como o pedido para que o Governo 
federal reduza os juros do Plano safra em 
3%, diminuição possível devido à queda 
na inflação apontada no mês de janeiro e 
da taxa selic promovida pelo comitê de 
Política Monetária (copom). Há também 
necessidade de redução das taxas nas linhas 
dos fundos constitucionais acessados pelos 
produtores rurais.

Para o conseagri, o Governo federal 
precisa disponibilizar pelo menos r$ 200 
bilhões para o Plano safra, da agricultura 
empresarial, e r$ 22 bilhões para o 
Programa nacional de fortalecimento 
da agricultura familiar (Pronaf). 
representantes do conselho irão a brasília 
no mês de março levar o pedido de redução 
à casa civil, ao congresso nacional e aos 
ministérios da fazenda e da agricultura, 
Pecuária e abastecimento (Mapa).

bahia, rio de Janeiro e Goiás, já 
demonstraram interesse ou estão com seus 
planos avançados.
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No mês de fevereiro, a Mer-
cedes-Benz completa 20 anos de 
comercialização da linha Sprinter 
no Brasil. Com amplo portfólio 
de vans de passageiros, furgões 
e chassis com cabina para trans-
porte de cargas, a Sprinter criou 
o segmento de “large vans” (3,5 a 
5 toneladas de Peso Bruto Total – 
PBT) no País.

“Ao longo de duas décadas, fo-
ram emplacadas cerca de 125.000 
unidades da Sprinter no mercado 
brasileiro”, informa Werner Scha-
al, gerente sênior de Marketing & 
Vendas Vans da Mercedes-Benz 
do Brasil. “Esse notável volume 
de vendas atesta o sucesso dos 
veículos comerciais leves da nossa 
marca no País, segmento atendi-
do a partir de 1994 com o mode-
lo MB 180. Somando o total de 
vendas das duas linhas até 2017, 
a Mercedes-Benz alcança mais de 
135.000 comerciais leves vendi-
dos no Brasil.”

Segundo o executivo, a Sprin-
ter se consolida no País, cada vez 
mais, como referência de merca-

do em qualidade, tecnologia, se-
gurança, conforto, agilidade e ex-
celente custo operacional. “Além 
disso, também é reconhecida 
amplamente por sua excelente 
relação custo/benefício e o valor 
de revenda. Com a linha Sprinter, 
os clientes têm à disposição uma 
oferta de soluções inovadoras e 
customizada para atender uma 
ampla diversidade de aplicações 
de transporte, o que reforça a 
imagem da Sprinter como o veí-
culo mais desejado da categoria”, 
ressalta Werner Schaal.

Sprinter se destaca pela 
constante inovação e 

pioneirismo
A linha Sprinter Mercedes

-Benz se destaca no mercado pela 
constante inovação e pioneiris-
mo. A atual geração, lançada em 
2016, novamente trouxe avança-
das tecnologias, como o exclusivo 
Assistente de Vento Lateral (Cros-
sWind Assist), farol de neblina 
com assistente direcional integra-

do e luzes de circulação diurna. O 
design inovador reforça a atrativi-
dade e modernidade da Sprinter, 
agregando valor à imagem dos 
negócios dos clientes.

Entre os diferenciais da Sprin-
ter incluem-se avançados recur-
sos como o exclusivo Programa 
Eletrônico de Estabilidade ESP 
Adaptativo 9i®, com integração 
dos sistemas ABS, ASR, BAS e 
EBD, freios a disco em todas as 
rodas e discos frontais, airbag 
para motorista (série) e acom-
panhantes da primeira fileira de 
bancos (série ou opcional, con-
forme o modelo), ar condiciona-
do (série ou opcional), rodas em 
liga leve (série ou opcional), pi-
loto automático (série ou opcio-
nal), volante ajustável em altura 
e profundidade, volante multi-
funcional, rádio CD/MP3 com 
conexão Bluetooth, SD Card e 
AUX-In, fechamento central das 
portas por controle remoto, vi-
dros, travas e retrovisores elétricos 
e faróis de neblina com assistente 
direcional.

MERCEDES-BENZ COMERCIALIZA 
125.000 VEÍCULOS SPRINTER NO 
MERCADO BRASILEIRO EM 20 ANOS

A volvo encerrou 2016 
na liderança brasileira do 
segmento de caminhões pe-
sados no Brasil, com 27,9% 
de market share. É a terceira 
vez consecutiva que a em-
presa lidera este mercado. 
A volvo também foi a marca 
que mais cresceu no setor de 
caminhões na América La-
tina nos últimos nove anos. 
No ano passado, a expor-
tação cresceram 30% e re-
presentaram 42% do total 
de vendas de caminhões no 
continente.

“A exportação sempre foi 
um dos pilares dos negócios 
do grupo volvo na Améri-
ca Latina. Por este motivo, 
estávamos preparados para 
aproveitar as oportunidades 
de negócios nos outros paí-
ses”, afirma Wilson Lirmann, 
presidente do grupo volvo 
América Latina.

No Brasil, a marca tem 
um quarto de participação 
no segmento de caminhões 
pesados. “O mercado reco-
nhece a qualidade, a produ-
tividade e a disponibilidade 

dos caminhões volvo. esta-
mos sempre investindo em 
nossa linha de produtos e 
soluções para oferecer ve-
ículos que garantam mais 
rentabilidade na operação”, 
observa Bernardo Fedalto, 
diretor de caminhões volvo 
no Brasil, Paraguai, Bolívia e 
Uruguai.

Pelo terceiro ano con-
secutivo, o FH 460cv e o 
FH 540cv foram os veículos 
pesados mais vendidos do 
Brasil, com 1.426 e 1.344 uni-
dades respectivamente.

Os investimentos feitos 
na rede de concessionárias 
nos últimos anos, foram 
fundamentais para esse de-
sempenho. Atualmente, a 
rede volvo soma 94 unida-
des estrategicamente dis-
tribuídas por todas as regi-
ões brasileiras. “são casas 
novas, maiores, com muito 
mais estrutura para receber 
os caminhões e os motoris-
tas, melhor localizadas, com 
técnicos e mecatrônicos al-
tamente capacitados”, diz o 
presidente. 

LÍder eM PeSadoS no 
BraSiL, voLvo É a MarCa 
QUe MaiS CreSCe eM 
CaMinhÕeS 

transporte
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A DAF Caminhões Brasil, 
uma das marcas líderes no mer-
cado europeu e subsidiária da 
PACCAR Inc, celebra três anos 
de operação na fábrica de Ponta 
Grossa, Paraná. Neste período, 
foram mais de 1.400 caminhões 
vendidos, sendo 436 unidades 
no acumulado de janeiro até 
julho de 2016. Essa quantidade 
garante crescimento de 59% nas 
vendas em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

A linha de produção está des-
de o início em constante evolu-
ção. A partir deste mês, a fábri-

ca paranaense passa a produzir 
quatro caminhões por dia. Na 
mesma data, em 2015, eram re-
gistrados dois veículos por dia. A 
linha de motores, inaugurada no 
final do ano passado, acompanha 
o aumento na produção diária.

As conquistas até o terceiro 
ano são bem representadas pe-
los números, porém, também 
incluem o reconhecimento da 
marca no Brasil. Em 2016 a 
DAF Caminhões foi eleita como 
“Marca do Ano”, na categoria de 
Caminhões e Ônibus, pela Fe-
nabrave (Federação Nacional da 

Distribuição de Veículos Auto-
motores).

“Completamos três anos de 
operações no Brasil colhendo 
os resultados de uma estratégia 
assertiva e de um trabalho ex-
cepcional de todo o time DAF. 
Temos a certeza de estar criando 
uma base sólida para, em pouco 
tempo, estarmos entre as maiores 
fabricantes de caminhões pesa-
dos do Brasil, com produtos de 
alta qualidade e ideais para os 
negócios dos nossos clientes”, ce-
lebra Michael Kuester, Presidente 
da DAF Caminhões Brasil.

Os clientes da MAN Latin 
America contam agora com mais 
uma opção para a manutenção 
do motor MAN D08, que equi-
pa caminhões e ônibus Volkswa-
gen. A rede de concessionárias 
da MAN Latin America passa 
a oferecer a partir deste mês a 
camisa de cilindro original para 
o reparo do bloco. O objetivo é 
reduzir de forma representativa 
o custo das peças na manuten-
ção do bloco do motor e, como 
o procedimento pode ser reali-
zado por três vezes, ainda tripli-
ca sua vida útil. O lançamento 
para mercados de exportação da 
montadora está previsto para os 
próximos meses.

“Essa é mais uma novidade 
que lançamos no mercado, aten-
tos às necessidades de nossos 
clientes, com um custo reduzido 

e a confiabilidade de utilizar um 
componente desenvolvido pela 
Engenharia da montadora. Para 
se ter uma ideia das vantagens, a 
vida útil do motor pode ser am-
pliada significativamente com a 
oportunidade de instalação da 
camisa por três vezes para esse 
reparo”, explica Ricardo Alou-
che, vice-presidente de Vendas, 
Marketing e Pós-Vendas da 
MAN Latin America.

O executivo ressalta ainda 
que, além do baixo custo de 
aquisição, a solução criada por 
projetistas da empresa para o 
componente tem um preço mais 
competitivo em relação à oferta 
da concorrência para seus pro-
dutos. A peça está disponível 
para aquisição, com exclusivi-
dade, em toda a rede da MAN 
Latin America e conta com um 

ano de garantia da montadora 
para reparos realizados na con-
cessionária.

“Há padrões rígidos para 
o processo de montagem do 
componente, que influenciam 
na durabilidade da camisa e 
acarretam o menor consumo de 
lubrificantes”, detalha Ricardo. 
Para o lançamento, a MAN La-

tin America realizou testes em 
veículos em condições reais de 
operação e também em bancada 
dinanométrica.

O encamisamento do cilin-
dro é uma prática bastante uti-
lizada no Brasil para reduzir o 
custo de manutenção. O compo-
nente dá um novo revestimento 
ao cilindro do motor para voltar 

à sua condição original e evitar 
o desperdício de lubrificante e 
combustível, além da perda de 
performance do motor, ocasio-
nadas pelo desgaste natural. O 
cliente ainda economiza com 
documentação, pois não há ne-
cessidade de troca da numeração 
do motor nas bases de informa-
ções dos órgãos governamentais.

A Pirelli mais uma vez mar-
cou a presença no Show Rural 
Coopavel, que aconteceu na ci-
dade de Cascavel, no Paraná, 
nos dias 6 e 10 de fevereiro. A 
fabricante italiana apresentou 
seus pneus para caminhões e 
suas consagradas linhas radi-
ais agrícolas, além de produtos 
para empilhadeiras e florestais.

“É o primeiro grande even-
to agropecuário do ano e mu-
ito nos alegra participar desta 
importante feira mais uma vez. 
O oeste paranaense é um im-

portante polo econômico e uma 
região estratégica para a Pirelli. 
Temos certeza de que os visi-
tantes do Show Rural Coopavel  
apreciaram nossos produtos”, 
diz Ana Claudia Pugina, direto-
ra de Marketing para pneus de 
caminhão e agricultura da Pirelli.

Um dos destaques da Pirelli 
no Show Rural Coopavel foi o 
FR:01, da Linha Série 01, pneu 
para eixos direcionais e livres. O 
produto é indicado para veícu-
los que cobrem médias e longas 
distâncias, em estradas asfalta-

das, sinuosas ou com aclives e 
declives. Haverá um FR:01 cor-
tado no estande da Pirelli, pa-
ra que o público possa ver o 
Cyberfleet™, do pacote de ser-
viços do Fleet Solutions. Trata-
se de um sensor colocado no 
pneu, que mede sua pressão e 
temperatura. Essa solução per-
mite ao frotista ampliar sua eco-
nomia de combustível e admi-
nistrar a manutenção dos pne-
us com mais eficiência, redu-
zindo sensivelmente os custos 
operacionais.

PireLLi aPreSenTa 
no ShoW rUraL 
CooPaveL PneUS 
QUe ProPorCionaM 
eConoMia ao 
ProdUTor 

daf CaMinhÕeS CoMPLeTa TrÊS anoS de ProdUÇÃo no BraSiL

Man LaTin aMeriCa LanÇa 
SoLUÇÃo Para BaraTear 
ManUTenÇÃo de MoToreS
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Ingredientes: 
ll 1 papaia
ll 3/4 folhas de alface
ll125 g camarão (usei pequeno e sem casca)
ll4 colheres de sopa de maionese
ll 1 colher de chá de ketchup
ll 1 colher de café de whisky
ll pimenta a gosto

Preparo:
Corta-se a papaia no sentido longitudinal e retira-se as 
sementes. Por cima coloca-se a alface cortada em juliana. Numa 
taça mistura-se os restantes ingredientes e o camarão cozido e 
coloca-se em cima da alface.

Serve 2 pessoas

Ingredientes: 
ll Uma fatia média de mamão
ll Uma laranja com o bagaço
ll Um copo de água mineral
ll Duas colheres de semente de linhaça
ll Cinco ameixas-pretas secas

Preparo: 
ll Lave bem todos os ingredientes e corte em pedaços para que 
facilite ao bater, coloque-os no liquidificador e deixe por alguns 
minutos e está pronto. Se for preciso adoçar, faça uso do mel que é 
menos calórico e não coe para não perder os nutrientes.

PAPAiA COM COCkTAiL DE CAMARÃO

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

ViSiTA TÉCNiCA À ESPANHA 
CONTEMPLA POLOS DE 
CULTiVO PROTEGiDO DE 
HORTALiÇAS

a visita técnica à espanha acontece 
no período de 12 a 16 de junho 
próximo, com a participação de 
profissionais envolvidos na área de 
produção de hortaliças – produtores, 
extensionistas, pesquisadores, 
professores, estudantes e 
empresários que atuam nessa cadeia 
produtiva.

 “a visita tem o objetivo de 
possibilitar o encontro dos visitantes 
do brasil com o universo dessa 
forma de produção de maneira 
mais eficiente, traduzida por 
mais produtividade, alcançada 
em pequenas áreas”, explica 
o pesquisador e chefe-geral 
Warley nascimento, idealizador e 
coordenador da programação das 
atividades.

PARCERiA SEAGRi/BAHiA 
PESCA E SETRE VAi 
CAPACiTAR PESCADORES E 
MARiSQUEiRAS

ao lado da colônia de Pescadores 
do rio vermelho, foi palco da 
assinatura do termo de cooperação 
Técnica firmada no dia 2 de fevereiro, 
entre a secretaria da agricultura 
(seagri), por meio da bahia Pesca, e 
a secretaria do trabalho, emprego, 
renda e esporte (setre). serão 
disponibilizadas aos trabalhadores, 
através do convênio, vagas nos 
cursos de capacitação realizados pela 
bahia Pesca, no centro vocacional 
tecnológico territorial do Pescado 
(cvtt), no município de santo 
amaro. 

 “serão realizados mais de 80 
cursos, incluindo temas como 
aquicultura, navegação, mariscagem, 
piscicultura, beneficiamento de 
pescado, maricultura, gestão 
e planejamento de projetos, 
informática e secretariado, dentre 
outros, com o objetivo de combater 
a escravidão na pesca”, explica o 
presidente da bahia Pesca, dernival 
oliveira Júnior.

revista | notas

Benefícios:
O mamão é um alimento importante para a nossa saúde, beleza e a 
pele. A fruta apresenta cerca de 86% de água em sua composição, 
sendo rica em vitamina A, C, potássio, cálcio, ferro, fibras e 
carotenóides. O mamão também e uma fruta calmante, e ainda é 
um remédio natural para prisão de ventre.

SUCo de MaMÃo e LinhaÇa






