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Um grupo formado por permissioná-
rios e carregadores, da CEAGESP, pro-
testou contra a mudança do Entreposto 
paulista. As reivindicações, que acontece-
ram no dia 19 de janeiro, partiram de re-
presentantes da SINDICAR, SINCOM-
FLORES, ACAPESP e SINCOMAT.  De 
acordo com o abaixo-assinado realizado 
desde 2015, cerca de 80% dos comercian-
tes, funcionários e quem visita o mercado 
são contra o deslocamento do espaço que 
fica na Vila Leopoldina, bairro da Zona 
Oeste, da capital paulista, para a região de 
Perus, Zona Norte.

Para o presidente dos carregadores, 
José Pinheiro, ele defende não somente a 
classe que o preside, mas todos que traba-
lham na Ceasa de São Paulo. “Não somos 
contra a construção de um novo entrepos-
to. Mas se tiver a mudança, o Estado que 
teria que fazer isso e distribuir para cada 
permissionário”, conclui José Pinheiro. 

Este é um desejo antigo do ex-prefei-
to de São Paulo, Fernando Haddad e que 
se pendura há anos. Segundo ele, a remo-
ção do atual local da CEAGESP tirariam 
os caminhões das marginais e melhoraria 
o trânsito. O atual terreno, com 700 mil 
metros quadrados, seria utilizado para a 
construção de empreendimentos imobili-
ários.  

No dia 28 de dezembro de 2016, o ex
-prefeito assinou o decreto que autorizou 
a criação de um projeto para a mudança 
da CEAGESP. Porém, nem todos estão de 
acordo, nem foram procurados para discu-
tir a situação.  

”Precisa respeitar quem está aqui den-
tro, pois, ninguém foi consultado se quer 

CÁ enTre nÓS

Bem vindo 2017, chegando 
cheio de esperanças pela realiza-
ção de um projeto pé no chão, 
não podemos gastar mais do 
que ganhamos e aproveitar que 
batata, cebola, tomate, abóbo-
ra, chuchu, a safra foi grande 
e os preços estão favoráveis ao 
consumidor. Na parte da fruta 
o preço está convidativo com 
exceção da banana e da laranja 
que devido aos acidentes climá-
ticos na zona produtora, o pre-
ço subiu, mas os produtores e 
os comerciantes da CEAGESP 
fazem das tripas coração para 

que a banana e a laranja não 
faltem à mesa da população.

No dia 17 de dezembro 
de 2016, a família CEAGESP 
teve a graça de receber as ben-
ções na missa de Santa Luzia a 
protetora dos olhos e padroeira 
das pessoas que trabalham no 
mercado e o celebrante: o Bis-
po Dom Julio Endi Akamine 
está se despedindo da capital 
paulista passou para arcebispo 
por onde do papa Francisco e 
vai pastorear o rebanho de fiéis 
católicos na região episcopal de 
Sorocaba. 

Aproveitamos o recesso 
do final de ano para fazermos 
uma reforma na nossa turma 
trocamos toda a parte elétrica, 
fiação, painel central, todas as 
tomadas estão instaladas na al-
tura recomendada obedecendo 
às normas técnicas da ABNT. 
E estamos aguardando a visita 
dos bombeiros. 

Uma família paulistana to-
mou conhecimento da nossa 
existência através das redes so-
ciais e doou a tinta para pintar-
mos a nossa creche, que o bom 
Deus multiplique a sua ação. 

Os canteiros da nossa horta, a 
experiência feita com o plantio 
da soja está maravilhosa. O mi-
lho verde também está desen-
volvendo e crescendo, aí as fo-
lhas começaram a ficar furadas 
ou picotadas dei uma verificada 
e não achei nenhum inseto aí 
sai em busca de informação e 
falei com o engenheiro agrô-
nomo do Departamento de Ar-
mazenagem o Dr. Gabriel Bi-
tencourt, que gentilmente, fez 
a verificação e constatou que o 
estrago era causado pela lagarta 
rosca e mostrou onde ela se es-

condia e aí nós a eliminamos.
No dia 10 de janeiro, na 

companhia da diretora finan-
ceira da nossa turma, Luciana 
Pazzini, fomos ao Museu da 
Imagem e do Som ver a expo-
sição sobre a vida de Silvio San-
tos. Numa das salas, o mercado 
está representado por caixas de 
laranja de um dos mais antigos 
produtor e comerciante da CE-
AGESP, a família Lanini, que 
também destina laranjas para as 
nossas crianças, a toda família 
da CEAGESP: Um 2017 de 
vitória.

NOssA TURMA deseJA A TOdOs: UM óTIMO ANO de 2017
ManeLÃo
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80% dOs PeRMIssIONÁRIOs e cOMeRcIANTes 
sÃO cONTRA MUdANÇA dO eNTRePOsTO

ou não ir para outra região. O que precisa 
ser feito é arrumar o que está aqui. Esta 
ideia de mudança partiu de um grupo que 
achou que precisaria mudar, mas todo o 
mercado não foi consultado,” explica Pau-
lo Murad, presidente da SINCOMFLO-
RES.

Murad entregou em mãos os ofícios 
para o presidente do Conselho de Admi-
nistração da CEAGESP, Francisco de Assis 
da Silva Lopes, que vai entregar posterior-

mente ao Ministro Blairo Maggi.
Outro questionamento realizado pelo 

grupo são as trocas constantes da presi-
dência do Entreposto. Eles defendem uma 
permanência no cargo por mais tempo, já 
que leva um tempo para entender como 
que funciona o mercado e quando já está 
se acostumando com o ritmo de trabalho, 
acontece a substituição.

Até o fechamento desta edição, a asses-
soria de imprensa da CEAGESP soltou um 

comunicado que no dia 19 de janeiro, foi 
realizada uma reunião do Conselho Admi-
nistrativo (CONSAD) da Companhia, em 
que foi decidido que a indicação do novo 
presidente da instituição será feita até o 
final de janeiro. O presidente atual, An-
tônio Carlos do Amaral Filho, permanece 
no cargo até que receba novas instruções 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), ao qual a CEA-
GESP é subordinada.

aconteceu na Ceagesp
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O Cônsul Geral do Japão, 
Takahiro Nakamae esteve, no 
dia 23 de janeiro, pela primeira 
vez no maior mercado da Amé-
rica Latina e o terceiro maior do 
mundo, a Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (CEAGESP).  O presiden-
te, em exercício, Antônio Carlos 
Filho do Amaral o recebeu na 
administração do Entreposto 
acompanhado de seu comitê e do 
Deputado Federal Walter Ihoshi. 

“Agradeço profundamente a 
atenciosa e calorosa recepção de 
todos dos funcionários da CE-
AGESP e a todos os permissio-
nários que me acompanharam 
durante a visita de hoje,” disse 
Takahiro Nakamae.

Na reunião, foi mostrado o 

balanço com alguns números 
expressivos, ao longo do tempo, 
que envolvem a cadeia de abaste-
cimento e um pouco da história 
do Entreposto paulista. O Côn-
sul do Japão teve a oportunidade 
de tirar algumas dúvidas, como 
por exemplo, como é realizada a 
classificação de alguns produtos 
do mercado e pode, também, co-
nhecer de perto a Ceasa de São 
Paulo.

“Fiquei impressionado com 
a grandiosidade do entrepos-
to e fui tomado pela energia e 
a vitalidade do maior mercado 
de abastecimento do Estado de 
São Paulo. Através da dedicação 
da equipe de Controle de Qua-
lidade, pude sentir a seriedade e 
a dedicação ao trabalho de cada 

um dos senhores para entregar 
um produto de excelente quali-
dade aos clientes”,  comentou o 
cônsul.

A visita foi positiva e Takahi-
ro lembrou dos agricultores que 
sem eles, tudo isso não seria pos-
sível. “Dedico meus sentimen-
tos de gratidão a todos os pro-
dutores rurais e a cada um dos 
envolvidos que se dedicam em 
levar produtos de excelência às 
nossas mesas. Ao ensejo, reitero 
meus profundos agradecimen-
tos à valiosa atenção dispensada 
durante a minha visita a CEA-
GESP, fazendo votos de muita 
felicidade e constante desenvol-
vimento,” comentou Takahiro 
Nakamae, Cônsul-geral do Ja-
pão em São Paulo.

cÔNsUL dO JAPÃO FIcA IMPRessIONAdO 
NA vIsITA AO eNTRePOsTO PAULIsTA

aconteceu na Ceagesp
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PróXiMoS PaSSoS do noVo
enTrePoSTo de SÃo PaULo

Medida importante 
para viabilizar o 
empreendimento 
foi a formalização 

da Manifestação de Interesse Pri-
vado (MIP) para a realização de 
Projeto de Intervenção Urbana 
(PIU) em Zona de Ocupação Es-
pecial (ZOE), protocolada pelo 
NESP e acatada pela Prefeitura 
da capital paulista. Tal proce-
dimento ocorreu no âmbito do 
novo Plano Diretor do Município 
e foi a primeira grande conquista 
do entreposto privado que muda-
rá a história da comercialização e 
distribuição de hortifrutigranjei-
ros, pescados e flores na maior re-
gião metropolitana do Brasil. 

O NESP atende a uma necessida-
de prioritária do setor de abaste-
cimento e também a um anseio 
de permissionários da CEAGESP, 
na Vila Leopoldina: comercian-
tes que têm seus boxes no local 
vêm percebendo, há tempos, que 
o centro já não atende de modo 
adequado ao crescente aumento 
da demanda e ao avanço da lo-
gística e não oferece boas condi-
ções operacionais, infraestrutru-
ra, sanitários e higiene. A partir 
dessa constatação, um grupo de 
permissionários reuniu-se e de-
cidiu fazer um novo entreposto 
com todas as características de 
excelência dos mais modernos do 
mundo. Visitas aos mercados de 
vários países serviram para emba-
sar o projeto, apresentado e apro-
vado pela prefeitura de São Paulo.  

Para atualizar os leitores sobre o 
andamento do projeto neste iní-
cio de 2017, entrevistamos o pre-
sidente do NESP, Sérgio Francis-
co Benassi.

Jornal do Entreposto – 
Quais as autorizações necessárias, 
após a formalização do PIU junto 
à Prefeitura, para início das obras 
do NESP?
Sérgio Benassi - O PIU foi 

um grande passo! Significa que 
já temos as diretrizes para elabo-
rar o projeto. Muito importante, 
também, é a negociação, já em 
fase final, com a Artesp (Agência 
Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do Esta-
do de São Paulo), que definirá o 
acesso rodoviário ao terreno, que 
é muito bem localizado no tocan-
te à malha viária, sendo servido 
pela Rodovia dos Bandeirantes, a 
Anhanguera e o Rodoanel. Após 
essa fase, teremos as aprovações 
da área ambiental (IARRIMA) e, 
enfim, os projetos arquitetônicos 
e legais. É um trabalho árduo e 
muito técnico. Acreditamos que 
todo esse trâmite esteja concluído 
ao longo do próximo ano. Aguar-
damos sua conclusão para o início 
da terraplanagem.  O primeiro e 
mais importante passo já foi dado 
com sucesso.
 
Jornal do Entreposto – A 
respeitos destes acessos, como es-
tão as conversas com o Governo 
Estadual?
Sergio Benassi – Tivemos 
uma reunião com o governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) e o Se-
cretário da Fazenda do Estado de 
São Paulo, Hélcio Tokeshi no dia 
24 de janeiro, que foi muito po-
sitiva. Falamos sobre o projeto e 
tivemos uma resposta animadora. 
O governador entendeu nossa ur-
gência para obter autorização dos 
acessos viários e disse que encami-
nhará o assunto aos responsáveis, 
uma vez que esta autorização é 
concedida pelo Estado. Estamos 
alinhados em todas as esferas. Já 
havíamos nos reunido com o Mi-
nistro da Agricultura e tivemos 
este importante passo, em nível 
municipal, que foi a assinatura do 
PIU.  Faltava apenas esta conversa 
com o Governador do Estado e a 
recepção não foi diferente. 

Jornal do Entreposto – 
Comparando o atual entreposto e 
o NESP, quais as mudanças prin-

cipais, em termos de conforto, 
armazenamento e transporte dos 
produtos?
Sérgio Benassi - Em primeiro 
lugar, um ambiente de trabalho 
com segurança e higiene. Tam-
bém teremos melhorias na mobi-
lidade entre os pavilhões, mobili-
dade interna e na movimentação 
de carga. As instalações do NESP 
serão comparáveis às dos entre-
postos mais modernos existentes 
em grandes cidades dos países 
desenvolvidos. Isso melhorará 
muito a condição de trabalho dos 
produtores e comerciantes que te-
rão boxes no local. 
 
Jornal do Entreposto – 
Qual a diferença entre ter um box 
na CEAGESP e ter um box no 
NESP?
Sérgio Benassi – A única coi-
sa igual será que continuaremos 
ganhando honestamente o nosso 
pão, o resto será tudo diferen-
te. Cada um com seu comércio, 
como hoje, mas como proprie-
tários daquele espaço. Não tere-
mos de pagar TPRU (Termo de 
Permissão Remunerado de Uso) 
ou sermos geridos por adminis-
tradores indicados pelo governo. 
No NESP, a gestão será profissio-
nal: poderemos contratar os me-
lhores profissionais do mercado, 
que serão bem pagos se forem efi-
cientes ou dispensados se forem 
ineficientes. O conselho eleito 
pelos sócios acompanhará de per-
to todas as ações. Em termos de 
espaço, além das melhorias que já 
comentei, também realizaremos 
estudos de custo e funcionalidade 
para uma laje superior para arma-
zenamento de produtos.
 
Jornal do Entreposto –  A 
capacidade física do NESP será 
maior do que a da CEAGESP 
(mais fornecedores, mais esto-
ques)?
Sérgio Benassi - Teremos um 
aumento em torno de 50% de 
área base e ainda poderemos do-

brar de tamanho se fizermos a laje 
superior para estoque.
 
Jornal do Entreposto –  Es-
tão previstas setorizações de pro-
dutos dentro da área do NESP 
(divisão de fornecedores de hor-
taliças, frutas, legumes, flores,  
pescados etc.)?
Sérgio Benassi - A setori-
zação é um assunto que merece 
bastante discussão e a definição 
será em assembleia. Eu, particu-
larmente, creio que deveriam ser 
setorizados: folhagem, pescados e 
flores.  Teremos um pavilhão para 
carne, lácteos e provavelmente or-
gânicos. Quanto aos demais pro-
dutos, imagino que possam estar 
juntos, mas não sou eu quem de-
cide. As resoluções colegiadas e 
democráticas são mais uma cara-
terística positiva do negócio!
 
Jornal do Entreposto –  
Como será escolhida a empresa 
que fará o projeto de engenharia 
para a primeira fase do NESP?
Sérgio Benassi - Estamos se-
lecionando entre oito escritórios 
de arquitetura, avaliando a capa-
cidade técnica, facilidades de co-
municação e valores.
  
Jornal do Entreposto –  
Uma questão recorrente entre os 
usuários do atual entreposto: qual 
impacto a mudança para Perus 
terá sobre o preço final dos pro-
dutos?
Sérgio Benassi – Certamen-
te, teremos uma considerável 
redução de custos, com a moder-
nização que o novo entreposto 
trará. A mudança para instala-
ções novas levará à economia de 
energia e na gestão do lixo (há 
um estudo sobre a instalação de 
uma usina de resíduos sólidos 
para geração de energia renová-
vel). Também haverá redução 
de tempo em trânsito e todas as 
economias resultantes de uma 
operação logística moderna e efi-
ciente.

o novo enTrepoSTo de São paulo (neSp) Começa 2017 a Todo vapor. apÓS a aSSinaTura do deCreTo que auToriza o uSo do 
Terreno em peruS,  doiS enConTroS imporTanTeS marCam o iníCio deSTe CiClo: em dezembro Com o miniSTro da agriCulTura e 
peCuÁria, e em janeiro Com governador geraldo alCkmin. paralelamenTe, o ComiTê de projeToS Trabalha junTo Com SÓCioS 
na definição de “pavilhão Tipo”, e eSCriTÓrioS de arquiTeTura apreSenTam ideiaS para o novo enTrepoSTo.

novo entreposto - NESP
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o TraBaLHo QUe ajUda a aGriCULTUra

 Nós da Climatempo 
concordamos com a 
CONAB e o IBGE em 
possibilidade de safra 
recorde neste ano. Se 
houver perdas serão 
pontuais  

 
  

JE – Primeiramente, qual a diferença entre 
prever o tempo e o clima? 
Alexandre - Podemos entender que pre-
ver o tempo é prever as condições espera-
das em um curto prazo (horas ou dias). Já 
a previsão de clima está associada a prever 
as condições esperadas em um longo pra-
zo (semanas, meses ou anos). Obviamente 
que, prever o tempo, nos possibilita prever 
com mais detalhes, como, por exemplo, a 
hora da chuva, quantos graus, etc. Na pre-
visão de clima não conseguimos valores 
exatos de previsão para uma tarde daqui a 
dois meses, por exemplo, mas conseguimos 
entender a tendência e fazer comparativos 
com o comportamento de outros anos ou 
meses. Desta forma, dá para dizer se tere-
mos mais ou menos chuva, mais ou menos 
calor, mais ou menos geadas ou mais ou 
menos períodos de estiagem ou inverna-
da, em relação à média ou a outros anos. 
E, desta forma, pode-se tomar decisões im-
portantes, como plantar ou não plantar ou 
mudar de culturas ou de tipos de sementes.

JE – Como funciona exatamente a sua área 
para antever o clima em um país onde as 
estações nunca são estáveis?
Alexandre - Nosso trabalho é exatamen-
te antever essas instabilidades. Por exemplo, 
nos anos anteriores, várias áreas do Brasil 
tiveram problemas por falta de chuva, en-
quanto o Sul teve chuva demais. Em ambos 
os casos, a agricultura sofreu e houve mui-
tas perdas. Nosso trabalho inicial é enten-
der qual o comportamento oceânico está 
ocorrendo e qual deve ocorrer no futuro. 
Em princípio, olhamos o Pacífico para veri-
ficar variáveis como El Niño, La Niña, pois 
ele nos dará um primeiro norte em relação 
às condições médias esperadas para o nos-
so país (seca no Nordeste, cheias no Sul.), 
mas não deixamos de observar também o 

comportamento do Atlântico - que ter-
mina sendo quem dimensiona o tamanho 
dessa cheia ou seca. É no Atlântico também 
que vemos a possibilidade de formação de 
bloqueios. Observando tudo isso e outras 
variáveis atmosféricas, chegamos às nossas 
conclusões. 

JE – O clima instável no Brasil prejudica as 
lavouras, por isso, muitos aderem à plan-
tação em estufa. Porém, não é uma prática 
barata. É possível ter um resultado positivo 
acompanhando as informações de clima 
através de plataformas e aplicativos?
Alexandre - Sim, mas nada substitui a 
consultoria direta via palestras ou bate papo 
via telefone ou internet entre os produtores, 
consultores, investidores e meteorologistas. 
Os números presentes em uma plataforma 
ou um aplicativo querem dizer muita coisa, 
mas o meteorologista é treinado e capaz de 
dizer exatamente o que agregará mais valor 
ao cliente. Nossos clientes possuem acesso 
24 horas ao meteorologista e isso faz toda 
a diferença para obter a melhor tomada de 
decisão, minimizando perdas e maximizan-
do os seus lucros.

JE – Para este verão, o clima será favorável 
para a agricultura?
Alexandre - Sim, na maior parte do Bra-
sil. Até mesmo regiões como MATOPIBA 
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) que 
tiveram muitos prejuízos nas últimas duas 
safras terão resultados bem melhores neste 
ano, se depender apenas do clima, claro. 
Tem chovido um pouco (menos do que 
o normal, mas infinitamente mais do que 
nos anos passados) e isso deve favorecer 
a região. O Sul teve perda por excesso de 
chuva, por causa do último El Niño, mas 
neste ano está chovendo na medida certa. 
O Sudeste e o Centro-Oeste também teve 

chuva na primavera e, depois de uma pri-
meira quinzena ruim de chuva em janeiro 
volta a ter chuvas mais regulares. Fevereiro 
e Março também terá chuva. O maior pro-
blema fica para o café e a cana do Espírito 
Santo, onde tem chovido muito menos do 
que o normal.

JE – A tecnologia veio para ajudar a vida 
do trabalhador e esse avanço também che-
gou ao campo, porém, muitos agricultores 
ainda estão à moda antiga, como fazer para 
que aquele produtor distante desfrute dos 
serviços prestados por vocês?
Alexandre - Através de palestras e con-
sultoria via telefone. Afinal de contas, uma 
consultoria bem realizada é muito melhor 
do que qualquer tipo de tecnologia, que 
não fala e nem compreende o que o cliente 
está falando. A tecnologia auxilia o meteo-
rologista a tomar a melhor decisão e tam-
bém pode ajudar para que essas conclusões 
cheguem até o agricultor, mas não substitui 
um bom bate papo.

JE – Tivemos um problema climático em 
2016, que prejudicou a produção em mui-
tos setores, principalmente no hortifrúti. 
Para este ano, podemos prever algo positi-
vo?
Alexandre - As safras de 2014/2015 e 
2015/2016 foram sob o domínio do maior 
El Niño do século e segundo maior da his-
tória. Sob estas condições só choveu no Sul. 
No entanto, choveu demais e terminou 
atrapalhando. Esta safra 2016/17 está sob o 
domínio de uma La Niña muito fraca, mas 
que pelo menos não atrapalha as condições 
do tempo e do clima como o El Niño. Por 
isso, nós da Climatempo concordamos 
com a CONAB e o IBGE em possibilidade 
de safra recorde neste ano. Se houver perdas 
serão pontuais. 

o Jornal Entreposto conseguiu realizar uma entrevista com o meteorologista Alexandre Nascimento do 
site de meteorologia climaTempo,  para discutir sobre os efeitos climáticos na agricultura e saber um 
pouco mais desta profissão. Bacharel e Mestre em Meteorologia desde o ano de 2001 pela Universidade 
de São Paulo, Alexandre Nascimento atua com previsão do tempo desde o ano de 1998. Hoje, atua com 
consultoria, atendimento e suporte ao cliente, relações públicas, cursos e palestras e locução em rádio. 
consultor para as áreas de inteligência de mercado nos segmentos de energia elétrica, produtos sazonais 
e agricultura. Trabalha desde 2011 com docência e desde 1999 atua na função de meteorologista na 
empresa Climatempo Meteorologia. 

entrevista



PRONAF FACiLiTA ACESSO 
DE AGRiCULTORES DO PARÁ 
À ENERGiA SOLAR

A ação é inédita nos 
municípios de gurupá e 
Almeirim, no Pará, e vai 
melhorar a vida de produtores 
rurais e comunidades que 
adquirirem os kits de energia 
solar por meio do Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), 
na linha de crédito Eco, uma 
das modalidades geridas 
pela Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do 
desenvolvimento Agrário 
(Sead). 

No início desse ano foram 
assinados no município de 
Almeirim oito contratos para 
financiamento dos kits de 
energia solar no valor de R$ 
19.530,00 cada um. Outros seis 
empreendimentos pecuários 
também foram contemplados, 
com créditos individuais que 
variam de R$ 30 mil a R$ 40 
mil. Dois projetos de manejo de 
açaizal receberão em torno de 
R$ 30 mil.

iGOVERNO FEDERAL E 
ESTADUAL ANUNCiAM 
R$ 12 BiLHÕES PARA O 
PRÉ-CUSTEiO DA SAFRA 
AGRÍCOLA 2017/2018

o governo Federal liberou 
R$ 12 bilhões para o pré-
custeio da safra agrícola 
2017/2018. Valor destinado 
à aquisição antecipada de 
insumos, o montante é R$ 2 
bilhões superior ao anunciado 
em 2016. O anúncio foi feito 
pelo presidente da República, 
Michel Temer, que esteve em 
Ribeirão Preto acompanhado 
do governador geraldo Alckmin, 
do secretário de Agricultura 
e Abastecimento, Arnaldo 
Jardim, do ministro interino 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Eumar Novacki, 
do presidente do banco do 
Brasil, Paulo Caffarelli, no dia 19 
de janeiro de 2017.

o volume ofertado pelo banco 
do brasil é oriundo de captações 
próprias da Poupança Rural 
e de Depósitos à Vista. Os 
recursos serão acessados por 
médios produtores por meio do 
Programa Nacional de Apoio 
aos médios Produtores Rurais 
(Pronamp), com taxas de 8,5% 
ao ano e teto de até R$ 780 mil. 
os demais produtores rurais 
acessam o crédito com encargos 
de 9,5% ao ano até o teto de R$ 
1,32 milhão por beneficiário.

EMBRAPA TERÁ 
FiNANCiAMENTO DE R$ 30 
MiLHÕES DO BNDES PARA 
APOiO A AGRiCULTORES EM 
SEiS PROjETOS TERiTORiAiS

Para promover a inclusão 
produtiva e levar diretamente 
ao agricultor tecnologias 
nas cadeias de caprinos 

e ovinos e de sementes 
agroecológicas, a Embrapa 
implementará o Programa de 
Apoio à Inovação Social e ao 
desenvolvimento Territorial 
Sustentável (InovaSocial), 
com financiamento do banco 
Nacional de desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). O 
contrato, assinado no dia 27 de 
dezembro, no Rio de Janeiro, foi 
firmado entre o bNdES Fundo 

Social e a Fundação Eliseu Alves 
(FEA), que terá a Embrapa 
como interveniente. Ao todo, 
5.530 famílias de pequenos 
agricultores serão beneficiadas.

os recursos, da ordem de R$ 
30 milhões, financiarão seis 
projetos territoriais já definidos 
e previamente articulados entre 
o bNdES e a Embrapa: três para 
geração de tecnologias e troca 

de conhecimentos nas etapas 
de produção, processamento 
e comercialização nas cadeias 
de caprinos e ovinos, e outros 
três para resgate, preservação, 
multiplicação, estoque, 
distribuição e comercialização 
de sementes agroecológicas. 

F a ç a 
u m 
g e s t o 
d e
a m o r 
a o 
p r ó x i m o .

D A N I  S U Z U K I
AT R I Z

Alô Pró-Sangue: 0800 55 0300 
www.prosangue.sp.gov.br

Foto: Andre Wanderley
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O verão no Hemisfério Sul começou, 
exatamente, no dia 21 de dezembro, às 
8h44, horário de Brasília e vai até 20 
de março, às 7h29. A previsão para os 
primeiros meses de 2017 é que seja um 
clima mais ameno em relação ao ano an-
terior. Isso, porque, em 2016, o El Niño, 
fenômeno que resulta no aquecimento 
anormal das águas do Pacífico criando 
massas de ar quentes, elevou as tempe-
raturas e consequência disso aumentou a 
quantidade de chuvas.  

“No ano passado, tivemos um dos 
fenômenos mais fortes da história. En-
tão, se formos comparar o ano passado, 
provavelmente, este verão não vai ser tão 
quente como no ano que passou”, explica 
a climatologista do Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), 
Renata Tedeschi.

Segundo o site de meteorologia Cli-
maTempo, o Brasil teve as duas últimas 
temporadas de verão muito irregulares, 
com registro recente de crise hídrica no 
Sudeste e Centro-Oeste e com uma forte 

seca que ainda castiga o Nordeste e parte 
do Norte. Esta estação está sendo mar-
cado pela influência fraca do fenômeno 
La Niña formada que, ao longo do ve-
rão deve deixar de existir. Além disso, o 
oceano Atlântico não está atrapalhando o 
deslocamento das frentes frias. A situação 
está muito diferente dos últimos anos. 
A temperatura pode até ficar acima da 
média em algumas localidades, mas está 
menos quente do que em 2014 e 2015.

Os produtores não encontram tanta 
dificuldade para realizar os trabalhos de 
colheita, plantio e tratos culturais nos 
campos. A safra deste ano será favorecida 
pelo clima de norte a sul do país. Com 
chuvas mais frequentes, os solos apresen-
tam bons níveis de umidade, favorecendo 
o desenvolvimento das lavouras, que an-
tes vinham sentindo os efeitos negativos 
da estiagem. 

A Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA) realizou, recente-
mente, uma pesquisa para o uso de telas 
de sombreamento para a produção de 

hortaliças folhosas no verão. O estudo 
constatou diversas avaliações em diferen-
tes tipos de telas, com variação em cores 
e porcentagens de sombreamento, além 
do seu impacto na produção de diferen-
tes hortaliças.

“As plantas de alface cultivadas sob 
as telas de sombreamento apresentaram 
folhas maiores e mais macias. Esse re-
sultado é atribuído ao aumento da área 
foliar para otimizar a captação da luz. 
As plantas cultivadas sob intensa radia-
ção solar (pleno sol) apresentaram folhas 
mais espessas e menores, mecanismo de 
proteção e redução da transpiração”, ex-
plica a pesquisadora Andréia Cristina Sil-
va Hirata.

Para os agricultores, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) liberou no dia 26 de dezembro, 
mais de R$ 100 milhões do Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSR). O seguro rural, voltado principal-
mente para enfrentar os riscos climáticos, 
cobre culturas de grãos e as de frutas.

dePoiS de doiS VerÕeS 
CoMPLiCadoS, aGriCULToreS 
TÊM eXPeCTaTiVa PoSiTiVa 
Para eSSa eSTaÇÃo 
Em mÉdIA, ESTE VERão IRá FAzER mENoS cAloR do QUE NoS doIS úlTImoS, É o 
QUE APoNTA o SITE dE mETEoRologIA, clImATEmPo 

Guilherme ArAujo
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no VerÃo 
aProVeiTe BeM 
aS frUTaS e aS 
HorTaLiÇaS

deSTaQUeS 
neSTa eSTaÇÃo

Para os consumidores, o início de 
ano, o calor e a chuva são os tópicos mais 
esperados. O verão é uma das estações 
prediletas dos brasileiros. Porém, alguns 
cuidados com a alimentação, principal-
mente, neste tempo quente, são recomen-
dados pelos especialistas na área de saúde. 
Por isso, sucos de frutas naturais são boas 
opções para hidratar neste tempo seco e 
hortaliças para ingestão de alimentos mais 
leves.  

“No frio, a gente tem mais fome por-
que precisamos fornecer calor para es-
quentar o corpo. No calor é o contrário, a 
gente não tem fome porque o corpo não 
precisa fazer tanta energia, porque o cor-
po já tem calor. A gente precisa resfriar 
o corpo. É por isso que a gente sua pra 
tentar ficar mais fresquinho”, explica a 
nutricionista Silvana Duarte.

Pensando na praticidade, muitos con-
sumidores preferem os sucos industriais, 
pois, eles já vêm prontos para o consumo. 

“O suco de caixa está cheio de açúcar, é 
industrializado, tem corante, estabilizan-
te, conservante e aquele tanto de aditivos 
que não são saudáveis. Então não é legal 
o de caixinha. O de pó muito menos, que 
eles ainda colocam lá no rótulo que tem 
uma grande quantidade de vitamina C, 
10% de suco de fruta. Mas ele tem tantos 
malefícios que não faz o efeito. Então se é 
pra fazer um suco, é natural, sem açúcar. 
Outra coisa, refrigerante não hidrata, ele 
não é água e tem muito açúcar. Então ele 
acaba pedindo mais água pra diluir esse 
açúcar todo”, ressalta a nutricionista.

Um exemplo de quem realiza o pro-
cedimento mais adequado é a paulistana, 
Estela de Sousa, que trabalha como cabe-
lereira e procura sempre cuidar da saúde.

“Eu vou sempre à feira para comprar 
melancia e aproveito para utilizá-la como 
suco, já que a fruta tem bastante líquido e 
dá para aproveitar muito, além de ser bem 
docinha”, comenta Estela de Sousa.  

Não somente a melancia, mas neste pe-
ríodo, alguns produtos ficam em destaque 
no verão. Devido ao clima e as necessidades 
específicas fazem com que a safra fique pro-
dutiva. A CEAGESP - Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
disponibiliza no próprio site uma tabela de 
sazonalidade dos produtos comercializados 
no Entreposto paulista. Alguns itens no se-
tor de frutas como a goiaba, a jaca, o limão 
Taiti, o mamão, a melancia, o melão, a nec-
tarina, a pera nacional, a pinha e a pitaia, 
por exemplo, estão em alta neste período.

Segundo o relatório realizado pela CE-
AGESP, o primeiro trimestre do ano tem 
como principais características as frequen-
tes chuvas e as altas temperaturas, situações 
altamente prejudiciais para a produção de 
hortaliças, notadamente as mais sensíveis. 
Portanto, legumes e verduras deverão apre-
sentar problemas na qualidade e diminuição 
do volume ofertado neste início de 2017. 
Em contrapartida, as frutas devem registrar, 
neste início de ano, boa oferta e preços redu-
zidos em relação a 2016.

Não somente na Central de Abasteci-
mento de São Paulo, mas também em ou-
tros Entrepostos, como na Ceasa de Minas 
Gerais. As frutas, nessa safra, no Entrepos-
to mineiro, apresentaram redução geral de 
preço de 23,2%, principalmente pelo limão 
tahiti, que caiu 42,4%. A previsão é positiva 
de bons preços até o segundo semestre deste 
ano, caso não ocorra nenhuma interferência 
climática. Outro produto, que apesar do au-
mento de 2,9%, a melancia continua com 

bom preço. O mamão caiu 14,7% e deve 
continuar em situação atraente ao consumi-
dor, já que o produto vai entrar em safra em 
fevereiro.

A safra da pinha, mais conhecida como 
a fruta do conde, por exemplo, começa em 
janeiro. Ela é bem procurada nos mercados 
das Centrais de Abastecimento do Espírito 
Santo e de São Paulo.

“A gente consegue ter uma safra o ano 
inteiro, isso porque, temos regiões produ-
toras tanto no sul quanto no nordeste. A 
caixa do tipo 11, classificação da pinha por 
tamanho, ou seja, na caixa tem 11 unidades. 
Hoje, fica por volta de R$ 25,00” menciona 
Lídia Pires, uma das proprietárias da empre-
sa Ramirez Agrícola, empreendimento loca-
lizado na CEAGESP.  

Já no setor de legumes, o verão também 
proporciona para que os alimentos estejam 
em conta. A primeira quinzena de janeiro, 
na Ceasa de São Paulo, alguns produtos fi-
caram com os preços em baixa. Itens como 
o tomate, a batata doce rosada, a abóbora 
paulista, a abobrinha brasileira, a berinjela, 
o pepino comum, a beterraba, a abóbora 
moranga, o pimentão verde e vermelho.  
Enquanto as verduras: a alface, a chicória, a 
escarola, a salsa e a Cebola Nacional foram 
as destaques  no Entreposto paulista.

“Com exceção das frutas, a tendência é 
de queda, mas no caso dos legumes e das 
verduras nem tem margem para cair mais 
porque já estão muito baratos e isso afetaria 
o custo”, analisa o economista Flávio Godas.
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PREÇOS RECEBiDOS PELOS 
PRODUTORES PAULiSTAS 
TÊM ALTA DE 20,97% EM 2016, 
iNFORMA iNSTiTUTO DE 
ECONOMiA AGRÍCOLA

Durante os 12 meses de 2016, os 
preços recebidos pelos produtores 
paulistas pela venda dos produtos 
agropecuários tiveram uma 
variação de 20,97%, puxados, 
principalmente, pela valorização 
dos produtos de origem vegetal, 
informou o Instituto de Economia 
Agrícola (IEA), da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo. No grupo de 
produtos vegetais, os produtos que 
apresentaram os maiores percentuais 
de variação positiva no ano de 2016 
foram a banana nanica (119,51%), a 
laranja para indústria (106,79%), a 
laranja para mesa (89,97%).

iGOVERNO DE SANTA CATARiNA 
iNVESTE EM iNTERNET E 
TELEFONiA MÓVEL PARA O MEiO 
RURAL

Santa Catarina tem projeto pioneiro 
para levar internet e telefonia móvel 
para municípios com carência em 
infraestrutura de comunicação básica. 
Em fase final de instalação, o Projeto 
Piloto em comunidades Rurais 
digitais atenderá onze cidades com a 
instalação de antenas repetidoras de 
sinal de internet e telefonia. A ação, 
executada pela Secretaria de Estado 
da Agricultura e da Pesca, conta com 
investimentos de R$ 5,5 milhões do 
Programa SC Rural.

MEDiDA AMPLiA A COBERTURA 
DO SEGURO DA AGRiCULTURA 
FAMiLiAR (SEAF)

O ano de 2017 começa com uma boa 
notícia para os agricultores familiares. 
A partir de 1º de janeiro, o leque de 
culturas atendidas pelo Seguro da 
Agricultura Familiar (Seaf), instituído 
no âmbito do Proagro mais, será 
ampliado. A medida foi aprovada pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN), 
no dia 21 de dezembro, por meio 
da Resolução 4547. A modalidade 
é destinada aos agricultores que 
acessam financiamento de custeio 
vinculado ao Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). 

Na regra atual somente culturas 
incluídas no zoneamento Agrícola de 
Risco Climático (Zarc) tinha acesso ao 
Proagro mais, que oferece cobertura 
de renda. Com a nova medida, todas 
as operações de custeio agrícola do 
Pronaf serão amparadas pelo Proagro 
Mais. Além disso, o seguro público 
para a agricultura familiar, que antes 
compreendia duas modalidades, 
Proagro Tradicional e Proagro mais, 
agora está todo no Proagro+.

TendênCia da ClimaTempo para a agriCulTura

PonToS neGaTiVoS

 PODEMOS TER CHUVA NA COlHEITA, PRINCIPAlMENTE NO SUDESTE E NO 
CENTRO-OESTE E EM MARçO.

 ClIMA qUENTE E úMIDO FAVORECE O SURgIMENTO DE PRAgAS E DOENçAS, 
como A FERRUgEm ASIáTIcA E dEVEmoS TER Um coNTRolE FIToSSANITáRIo 
MAIS ElABORADO E PRECISO.

PonToS PoSiTiVoS

 O ClIMA TAMBéM DEVE SER FAVORáVEl PARA A SAFRINHA NESTE ANO, COM 
bASTANTE UmIdAdE No INícIo do PERíodo E PElo mENoS AlgUmAS PoUcAS 
PANCADAS DE CHUVA EM MAIO, FAVORECENDO O FIM DO DESENVOlVIMENTO.

 A PRóxImA SAFRA dEVE SER SEm El NIño E SEm lA NIñA E TAmbÉm dEVE 
SER FAVORECIDA. 
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raMireZ aGrÍCoLa aProVeiTa Safra do 
MoMenTo e reLeMBra PaSSado no eTSP

A empresa de hortifrúti Ramirez 
Agrícola está há mais de 60 anos em 
atividade, desde 1956, tendo suas ori-
gens no Mercado da Cantareira. Já na 
CEAGESP, o empreendimento está 
desde o início, em um espaço amplo e 
arejado do pavilhão MFE-B, box 245 
a 249. Iniciado pelo senhor Marcelino 
Vila Ramirez e continuado pelo saudo-
so Walter Pires Vila, que faleceu no ano 
passado, hoje, o comércio é administra-
do pela Lídia Pinha Vila e Lígia Pinha 
Vila Tavares, as duas são mãe e filha, 
respectivamente.

“Eu vim para ajudá-lo, pois, ele esta-
va precisando de alguém. Eu tinha saí-
do de um emprego e aí ele me convidou 
para trabalhar com ele, até arrumar ou-
tra pessoa, e fiquei até então. Fiz alguns 
cursos depois do falecimento do meu 
tio, mas, muitas das coisas eu aprendi 
foi através dele”, explica uma das pro-
prietárias, Lígia Tavares que executa di-
versas funções dentro da empresa.

O fato de continuar no empreendi-
mento da família não, necessariamente, 
significa uma vida fácil ou que possui 
algum tipo de privilégio. É preciso de-
dicação, sem contar que a rotina dentro 
da CEAGESP é bem puxada, exigindo 
demais de cada profissional. “Eu estou 
aqui de segunda a sábado, a partir das 
5 horas da manhã. Fico por volta das 
4 horas da tarde, mas se precisar ficar a 
mais, eu fico,” menciona Lígia Tavares, 
que é formada em Marketing pela Uni-
versidade Paulista - UNIP.

A nova geração da empresa Ramirez 
é gerenciada por duas mulheres, em um 
mercado predominante do sexo mascu-
lino. Mesmo assim, as duas mantêm um 
respeito adquirido, mas que nem sempre 
foi assim no início. “O pessoal, eles não 
estavam acostumados em ser adminis-
trados por mulheres, porque, sempre fo-

ram por homens. Começou com o meu 
avô, depois os meus tios. Mas com jogo 
de cintura e conversas, você consegue. 
Mas, ainda há um olhar preconceituo-
so, pois, já ouvimos, por outras pessoas, 
que nós não iríamos dar certo, que não 
deveríamos continuar e não sabemos de 
mercado. Porém, passamos muito bem 
por esta fase”, comenta Lígia.  

A economia brasileira teve uma leve 
recuperação, depois de um período de 
recessão, mesmo assim, muitas empresas 
ainda sentem dificuldades em se manter 
com as portas abertas. Em 2016, foi um 
ano complicado para Ramirez Agrícola, 

porém, foi um ano de aprendizado. O 
quadro de funcionários, por exemplo, 
permaneceu o mesmo para continuar 
com o ritmo de produção. A expectativa 
de vendas é animadora já que o clima 
favorece a agricultura.

Na empresa, os produtos são ven-
didos para diversos empreendimentos 
como sacolões, hipermercados, hor-
tifrútis, feirantes, entre outros. E dis-
tribuídos em todo território nacional, 
principalmente, para clientes dos esta-
dos de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná 
e Minas Gerais.  Diversas frutas são co-
mercializadas, porém, os carros-chefes 

ficam por conta do maracujá, manga e 
Pinha. Este por último se encontra em 
destaque já que está em alta, em plena 
safra. A região produtora fica na Bahia, 
a empresa utiliza de uma frota terceiri-
zada para trazer a mercadoria.  

A pinha, mais conhecida como a 
“Fruta do Conde” não é muito comer-
cializada pelas empresas do Entreposto 
paulista. Ela exige certo cuidado, senão, 
ela pode ser danificada facilmente. Por 
isso, a Ramirez Agrícola possui uma em-
balagem própria específica para a fruta. 
A caixa vendida com 11 unidades, por 
exemplo, hoje, sai por volta de 25 reais. 

diante de uma perspectiva de retomada lenta da econo-
mia, o mercado de frutas e hortaliças vai exigir um aumen-
to do consumo para compensar a alta da oferta esperada 
em 2017, de modo a evitar excedentes de produção. A boa 
notícia é que os custos não devem aumentar em razão de 
melhorias na produtividade e preços estáveis nos insumos. 
Essa é uma das projeções divulgadas pelos pesquisadores 
do centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), da Universidade de São Paulo (USP).
Segundo os analistas do cepea, a possibilidade de um 
clima mais favorável em 2017 pode resultar em excedente 

de oferta, pressionando os valores das frutas e hortaliças. 
Entretanto, a rentabilidade poderá ser comprometida caso 
o aumento na produtividade não diminua o gasto por 
unidade e/ou o consumo não se eleve.
Em retrospectiva, os técnicos apontam como fator-chave 
do ano de 2016 a influência da alta do dólar (câmbio) nos 
custos mais elevados dos insumos, o que acabou sendo 
integralmente repassado aos preços. Houve também 
aumento dos gastos por conta da queda na produtividade 
dos alimentos relacionada a problemas climáticos.

GUiLHerMe araUjo

CEPEA/USP PROjETA SETOR DE FRUTAS E HORTALiÇAS EM 2017
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CLiMa QUenTe e CHUVaS reGULareS faCiLiTaM 
na ProdUÇÃo do MaMÃo no VerÃo 

sIsTeMAs AgROFLOResTAIs AJUdAM 
A MeLHORAR MIcROcLIMA dA 
PROPRIedAde RURAL

O mamão é uma fruta tropical e uma 
das mais populares no país. A fruta exi-
ge temperaturas altas e de lugares com 
grande insolação, além de necessitar de 
muita água. Pode ser plantado em qual-
quer época do ano, porém o clima vera-
neio colabora bem com a produção. 

Ela é cultivada em todos os Estados 
brasileiros, principalmente na Bahia, Pará 
e tendo o Espírito Santo como o maior 
produtor nacional. Porém, como o verão 
passado foi complicado para a agricultu-
ra, por conta da passagem do El Niño, o 
resultado foi abaixo do esperado. A Asso-
ciação Brasileira dos Produtores e exporta-
dores de mamão, a Brapex, estima que nos 
três primeiros meses de 2016, o Espírito 
Santo amargou uma queda 50% na pro-
dução da fruta.

Mesmo assim, o Brasil possui destaque 
no cenário internacional, já que é o segun-

do maior produtor mundial, com uma co-
lheita de aproximadamente 1,5 milhão de 
toneladas por ano, ficando atrás somente 
da índia, é o que aponta os dados da Orga-
nização das Nações Unidas para Agricultu-
ra e Alimentação (FAO). 

Na CEAGESP - Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de São Pau-
lo, o mamão é o quinto produto mais 
comercializado, com 4,2 porcentagens 
de participação em tudo que é vendido 
no Entreposto paulista. No mês de ja-
neiro, o mamão papaya teve uma queda 
no preço de 29,85%, em relação a de-
zembro do ano passado. 

Na empresa Clodoaldo Hortifrúti, a 
caixa da fruta fica por volta de 17 re-
ais, contento, em média, 18 unidades 
do mamão papaya. Enquanto, o mamão 
formosa sai por 25 reais, tendo oito uni-
dades a caixa. 

Com a influência direta do clima na agricul-
tura, o mais vantajoso ao produtor é estar 
sempre informado sobre quais as próximas 
tendências climáticas e a probabilidade 
de fenômenos que possam prejudicar a 
produção.
o Agroclima PRo é um sistema web com 
todo conteúdo disponível para consultas 
em qualquer dispositivo, boletins enviados 
semanalmente via e-mail alertando possíveis 
riscos, mantendo a comunicação ativa com 
o cliente e facilitando o planejamento de 
curto prazo. Para o longo prazo, são emitidos 
relatórios climáticos para até 12 meses, pre-
vendo com antecedência ondas de calor, os 
períodos de estiagem, incidências de massas 
de ar polar, permitindo um melhor planeja-

mento de longo prazo.
Semanalmente, a climatempo envia boletins 
informativos que facilitam a comunicação 
ativa com o usuário e o planejamento. Alertas 
de ondas de calor, períodos muito chuvosos 
e incidências de massas frias também são 
emitidos e permitem um entendimento do 
clima futuro para assegurar a produtividade. 
os clientes Agroclima PRo ainda contam com 
assessoria 24 horas da equipe de meteorolo-
gia da Climatempo.
“Por meio dessa plataforma, o agricultor 
poderá acesso à informações de grande 
relevância para auxiliar no planejamento 
da safra e na tomada de decisões”, afirma 
Patricia Madeira, diretora de novos projetos 
da Climatempo Consultoria.

Sistemas Agroflorestais Biodiversos, 
conhecidos como SAFs, proporcionam 
diferentes benefícios e contribuem com 
o melhor controle de temperatura, da 
umidade relativa do ar e da umidade do 
solo. Por causa disso, a adoção de SAFs 
proporciona mudanças significativas no 
microclima de uma propriedade rural. É 
o que demonstra pesquisa realizada na 
região Sul do Mato Grosso do Sul pela 
Embrapa Agropecuária Oeste (MS). Os 
SAFs reúnem cultivos de espécies de ár-
vores nativas ou exóticas madeiráveis, 
frutíferas, oleaginosas, medicinais, entre 
outras, de forma simultânea e no mesmo 
ambiente.

De acordo com o responsável pelo 
trabalho, o pesquisador da Embrapa 
Milton Parron Padovan, a presença de 
árvores proporcionou melhor controle 
de temperatura, da umidade relativa do 
ar e da umidade do solo. O especialista 
conta que estudos desenvolvidos por di-
ferentes grupos de pesquisa constataram, 
no horário entre 12h e 15h, diferenças 
de 2ºC a 15ºC a menos dentro de SAFs 
em relação a áreas abertas, sem a presen-
ça de árvores. “Esses trabalhos também 

constataram que a umidade do ar oscila 
menos dentro de SAFs ao longo do dia”, 
informa Padovan.

Além disso, houve regulação da tem-
peratura do ar, reduzindo sua variação 
ao longo do dia e, consequentemente, 
tornando o ambiente mais estável, o que 
traz benefícios às plantas e aos animais 
componentes desses sistemas. “Outra 
vantagem é a proteção que as árvores 
proporcionam fazendo papel de quebra-
ventos”, explica o cientista.

A redução da velocidade do vento é 
importante para os sistemas produtivos 
agrícolas, até mesmo para as pastagens, 
pois os ventos podem prejudicar o cres-
cimento das plantas. A agitação excessiva 
das folhas prejudica o desenvolvimento 
sadio da cultura. Essa vantagem pode re-
sultar em incremento do rendimento das 
culturas agrícolas e das pastagens. Outra 
alteração causada pela presença das ár-
vores nos SAFs, explica Padovan, ocorre 
com a temperatura do solo que passa a 
ser mais estável no sistema. 

Fonte: embrapa
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eM Safra, PeQUi É oPorTUnidade 
de renda a ProdUToreS

Pequiá, grão-de-cavalo, suari 
e amêndoa-de-espinho são ape-
nas alguns dos nomes populares 
da fruta mais conhecida como 
pequi. Nativa do cerrado brasilei-
ro, a versão da fruta beneficiada, 
ou seja sem casca e vendida em 
bandejas, vem ganhando espaço 
na CeasaMinas, o que representa 
oportunidade de renda comple-
mentar aos produtores. Nutricio-
nalmente, pesquisa da Universi-
dade de Brasília (UNB) apontou 
que o óleo de pequi é capaz de 
reduzir lesões em atletas, graças, 
entre outras características, a seu 
efeito anti-inflamatório.

“No início, quando o pequi 
vinha com casca, e dentro do 
saco plástico, o comprador não 
tinha como ver a qualidade do 
fruto internamente. Ele levava 
daquele jeito, tinha que descas-

car depois e ainda corria o risco 
de encontrar fruto com danos, o 
que gerava muitas perdas”, lem-
bra o produtor Márcio José da 
Silva, do município de Santana 
do Pirapama (MG).

Ele afirma que percebeu o 
aumento das vendas na década 
de 90, quando passou a comer-
cializar a fruta nas bandejas (de 
300 gramas apx), descascada e 
selecionada. Além de mais ven-
das, a rentabilidade também 
aumentou, com a agregação de 
valor. “Consegui uma valoriza-
ção da ordem de 60% do pequi 
depois que passei a beneficiá-lo”, 
ressalta.

No comparativo de 1 a 25 
de janeiro de 2017 em relação 
ao mesmo período do ano pas-
sado, houve uma valorização de 
31,1% no preço médio do quilo, 

que passou de R$ 2,89/kg para 
R$ 3,79/kg no atacado. Já a ofer-
ta aumentou 14%, indo de 124 
toneladas para 142 t. 

Houve anos em que a oferta 
foi menor. Por não receber maio-
res tratos de cultivo, os pequizei-
ros são mais suscetíveis às condi-
ções climáticas, o que contribui 
para as variações de preço e oferta 
na CeasaMinas, entre um ano e 
outro, conforme explica o chefe 
da Seção de Informações de Mer-
cado da CeasaMinas, Ricardo 
Fernandes Martins.

“Percebi um aumento de 
50% na procura de uns cinco 
anos pra cá, depois que passei a 
trazer o fruto na bandeja”, afirma 
Luiz Cláudio Ribeiro, produtor 
de São Joaquim de Bicas (MG). 
Apesar de otimista quanto à de-
manda, Ribeiro lamenta a devas-

tação de muitos pequizeiros em 
sua região, por conta, segundo 
ele, da presença de grandes in-
dústrias.

No ano passado, 90% da 
oferta de pequi no entreposto de 
Contagem foram provenientes 
de cinco municípios mineiros: 
Santana do Pirapama; Paraope-
ba, Jequitibá, Curvelo e Cordis-
burgo. Com exceção de Curvelo, 
todos pertencem à microrregião 
de Sete Lagoas, a cerca de 75 qui-
lômetros da capital.

“A nossa região tradicional-
mente é a primeira a trazer o pe-
qui para o mercado, no mês de 
novembro. Com isso, é possível 
aproveitarmos a melhor época, 
quando o preço ainda está mais 
alto”, afirma Márcio José da Sil-
va. A safra do pequi vai de no-
vembro até fevereiro.
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ConCenTraÇÃo da CHUVa CaUSa iMPaCTo na ProdUÇÃo

aCoMPanHe 
Cada MÊS 
da Safra da 
MaÇa

CiTROS: TENDÊNCiAS DOS 
MERCADOS EM 2016/2017

Índices pluviométricos registra-
dos em janeiro de 2017 estão dentro 
da média histórica na maioria das 
cidades paulistas, de acordo com 
informações do Centro Integrado 
de Informações Agrometeorológicas 
(Ciiagro), do Instituto Agronômico 
(IAC-Apta), da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo. Apesar de o volume de 
chuva deste ano estar dentro da mé-
dia histórica para a maioria das regi-
ões paulistas, a concentração e cons-
tância das precipitações dos últimos 
dias causaram impacto na produção 
de alguns produtos agrícolas, como 
as hortaliças, frutas e flores, além de 

ter dificultado o manejo de solo e tra-
tos culturais. 

O pesquisador do IAC Orival-
do Brunini aponta que as chuvas da 
última semana podem ter causado 
impacto na produção de milho sa-
frinha em Capão Bonito e na região 
do Médio Paranapanema. “O plan-
tio antecipado em Capão Bonito fez 
com as plantas fossem submetidas a 
altas temperaturas no início do mês 
e agora com excesso hídrico e baixa 
luminosidade, o que causa prejuízos 
na polinização. Os plantios na região 
do Médio Paranapanema podem 
atrasar”, explica.

Essas condições climáticas cau-

sam impacto na produção de hortali-
ças folhosas, afetando a qualidade das 
folhas e ocasionando o aumento da 
incidência de doenças. Afetam tam-
bém a qualidade de frutas como figo 
e uva, e flores, que não estão sendo 
cultivadas em sistema protegido.

De acordo com dados do IAC, 
em Campinas choveu 267,46 mi-
límetros de 1º a 26 de janeiro de 
2017. A média de chuva para a ci-
dade em janeiro, porém, é de 272,9 
milímetros. O volume de chuva para 
os primeiros 26 dias de janeiro na 
cidade foi superior ao volume total 
registrado para o mês todo em 2015, 
quando choveu 202,95 mm, e 2014, 

quando foram registrados 181,35 
mm.

Para o secretário Arnaldo Jardim, 
São Paulo é hoje o Estado com maior 
quantidade de informações meteoro-
lógicas do Brasil, um trabalho com 
impactos positivos no campo e nas 
cidades. “No campo, as informações 
são usadas para orientar as etapas do 
processo de produção e indicar ade-
quadamente variedades adaptadas 
às condições climáticas da região 
onde se pretende cultivar. A ferra-
menta agrometeorológica contribui 
para o uso racional dos insumos e 
sua aplicação no melhor momento, 
evitando coincidências com os perí-

odos chuvosos. Este trabalho é uma 
das diretrizes do governador Geraldo 
Alckmin, pois melhora a produção”, 
afirma.

O Instituto Agronômico (IAC) 
mantém 180 estações meteorológicas 
distribuídas em todo o Estado de São 
Paulo. O banco de dados do institu-
to de pesquisa paulista data de 1890 
e se configura como o maior e mais 
antigo banco de dados meteoroló-
gicos do País. As informações sobre 
umidade relativa do ar, temperatura 
e precipitação pluvial são utilizadas 
por agricultores, Defesa Civil e insti-
tuições que trabalham com previsão 
do tempo.

Fevereiro/Março – os 
meses de colheita da Gala. Nesta 
fase os agricultores trabalham no 
mínimo dez horas por dia e de 
seis a sete dias por semana. Só a 
chuva interrompe a colheita. Em 
regiões de menor altitude, inicia-
se a colheita da Fuji no final de 
março.

Abril/Maio – colheita da 
Fuji. O ritmo de trabalho nos 
pomares não diminue até que a 
fruta esteja toda recolhida nas câ-
maras frigoríficas.

Junho – após a colheita são 
feitas às operações de limpeza dos 
pomares. São retiradas as frutas 
caídas na colheita para evitar 
inoculo de doenças. Também os 
galhos rompidos e lascados são 
retirados. Nesta mesma fase ini-
cia-se a queda das folhas.

Julho/agosto – as árvores 
estão sem folhas e os agricultores 
executam a operação de poda, 
que têm como objetivo eliminar 
galhos velhos e provocar novas 
brotações, que darão origem a 
ramos que frutificarão nos próxi-
mos anos.

Setembro – neste mês são 
feitos os tratos culturais, visando 
o novo ciclo nas regiões de me-
nor altitude ocorre o início da 
brotação e florada.

Fonte: ABPM

A safra está atrasada e ainda há laranja para ser processada, o que leva 
a acreditar que o número final deve ser ainda pior. A piora no rendi-
mento industrial ocorreu por conta das condições climáticas adversas 
durante a safra 2015/2016. No 1º semestre de 2015, os pomares en-
frentaram uma intensa seca, que afetou a extração de suco, fenômeno 
conhecido como cristalização.  
Já no 2º semestre, o problema foi o excesso de chuvas o que aumen-
tou a quantidade de água nas frutas e, consequentemente, piorou o 
rendimento industrial.

O 4º levantamento da Pesquisa de Estimativa de Safra (PES) de laranja 
2015/2016 no parque comercial citrícola de São Paulo e Minas gerais 
apontou uma produção de 289,92 milhões de caixas de 40,8 Kg. A chu-
va, acima da média, foi um dos fatores que contribuiu para o aumento 
no tamanho e peso dos frutos, o que, por consequência, acentuou a 
tendência de menor quantidade de laranjas para atingir o peso de 40,8 
kg (caixa).

Fonte: cARloS cogo, coNSUlToRIA Em AgRIbUSINESS 
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QUeM nÃo Se CoMUniCa 
Se eSTrUMBiCa!

Uma boa comunicação im-
plica em compreensão plena 
entre os comunicantes sobre o 
assunto tratado.

No hortinegócio, o negócio 
que engloba a produção e a co-
mercialização de frutas, hortali-
ças, flores e plantas ornamentais 
a comunicação é um imenso 
desafio, especialmente na nego-
ciação entre produtores e seus 
compradores.

Existe grande diferencia-
ção de valor por tamanho e por 
qualidade no mesmo dia para o 
mesmo produto e variedade. O 
valor varia, ao longo do tempo, 
com a oferta do produto e ou-
tros produtos concorrentes, com 
a demanda que depende do dia 
da semana, da época do ano e do 
mês, do clima, da situação eco-
nômica, e de outros fatores.

A caracterização da qualidade 
e do tamanho não é mensurável. 
O significado de uma classifica-
ção 3A varia com a oferta, com 
o produtor, com o comprador 
atacadista. Ela mistura tamanho 
e qualidade. Um tomate longa 
vida 3A normalmente vale duas 
vezes mais que um tomate longa 
vida 1A. O tomate 3A é o mais 
graúdo e o 1A o mais miúdo. Po-
demos ter tomates graúdos ma-
chucados, manchados, com mis-
tura de cores na caixa e tomates 
miúdos perfeitos em qualidade. 
O que é grado e o que é miúdo? 
O que é qualidade ótima, boa 
aceitável e má. A maneira atual 
de denominação da classificação 
mistura tamanho e qualidade. 
Não há como caracterizar um 
lote de classificação 1A, segundo 
a sua qualidade.

A contratação e o trabalho 
dos técnicos da CEAGESP, que 
hoje integram o Centro de Qua-
lidade, Pesquisa e Desenvolvi-
mento, começaram em 1997 
com a demanda dos integrantes 
das Câmaras Setoriais de Frutas 
e de Hortaliças da Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, por maior 
transparência na comercializa-
ção. A transparência na comer-
cialização exige a existência de 
padrões mensuráveis de tamanho 
e qualidade, uma linguagem de 
caracterização do produto. Cada 
produto deve ter a sua língua, 
que permitirá que o comprador 
descreva ao produtor o produto 
realmente desejado para cada ni-
cho de mercado, que o produtor 
descreva ao comprador o produ-
to disponível no dia.

As Normas de Classificação 
de Lichia foram impressas em 
dezembro de 2016 e estão dispo-
níveis para que os atacadistas as 
enviem para os seus produtores. 
Elas são a linguagem de comuni-
cação entre o atacadista e produ-
tor. Elas permitem a caracteriza-
ção mensurável de tamanho, dos 
defeitos graves que não podem 
ser tolerados, e quantos e que de-
feitos leves podem ser aceitos.

O desenvolvimento das Nor-
mas de Classificação de Lichia 
exigiu visitas às lavouras, mui-
tas medições, levantamento do 
conhecimento publicado no 
Brasil e em outros países e prin-
cipalmente a contribuição do 
conhecimento de produtores e 
atacadistas, com quem sempre 
pudemos contar.

Normas de Classificação são 
uma ferramenta de comunicação 
entre o atacadista e o seu fornece-
dor. Elas já foram desenvolvidas 
para 41 frutas e hortaliças, que já 
possuem padrões mensuráveis de 
tamanho e qualidade.

 Elas estão disponíveis para 
distribuição no Centro de Qua-
lidade, Pesquisa e Desenvolvi-
mento da CEAGESP – Sala 7 
do EDSED II do ETSP, telefo-
ne 011 36433825/ 36433827 e 
email cqh@ceagesp.gov.br.

centro de Qualidade, Pesquisa e 
desenvolvimento da cEAgESP

O DITADO é ANTIgO, MAS CADA VEZ MAIS VERDADEIRO. A TECNOlOgIA PERMITE, FACIlITA E BARATEIA O CONTATO ENTRE AS 
PESSOAS E EMPRESAS DISTANTES, ATé EM OUTROS PAíSES. A FACIlIDADE DE REgISTRO E DE TRANSMISSãO DE IMAgENS é UM 
gRANDE AVANçO
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ainda É TeMPo de frUTa PaULiSTa!
As frutas são símbolos do que é bom na 

vida: sabor, cor, beleza, frescor, natureza, 
saúde, prevenção de doença e diversidade.

É tempo de fruta paulista, colhida ma-
dura, pronta para o consumo, com todo 
o seu sabor, a produção muito próxima 
do consumo. Entre elas estão o abacaxi, 
a ameixa, a lichia, a manga, a melancia, a 
uva Niagara. São Paulo é um dos estados 
maiores produtores de frutas do Brasil. Foi 
responsável, durante 2016, por 46% das 
frutas comercializadas na ceasa paulistano 
da CEAGESP, participação que sobe para 
49% quando analisamos somente o mês 
de dezembro. O total de frutas comercia-
lizadas em 2016 no ETSP foi de 1.630 
milhões toneladas e o Estado de São Pau-
lo participou com 750 mil toneladas. O 
ETSP recebeu também em 2016 839 mil 
toneladas de legumes, 245 mil toneladas 
de verduras, 397 mil toneladas de diver-
sos, 39 mil toneladas de flores plantas or-
namentais e 49 mil toneladas de pescado, 
um total de 4.010 milhões de toneladas, 
no valor aproximado de R$ 10 bilhões.

O abacaxi Havaí é produzido no ex-
tremo oeste de São Paulo, próximo ao en-
contro entre o Rio Grande e o Rio Paraná, 
principalmente no município de Guara-
çaí, região de Andradina. Terras planas, 
clima quente, grande abundância de água. 
O abacaxi está no ponto certo no Natal – 
com a proporção ideal de doçura e acidez. 
Os dados de 2016 mostram a entrada de 
12 mil toneladas de abacaxi Havaí na ceasa 
paulistano, 28% originário de produtores 

paulistas. A oferta de abacaxi Havaí cresce 
muito no fim do ano. A oferta de abacaxi 
Havaí em novembro foi 23% maior que a 
de outubro e a de dezembro 6% maior. O 
volume total de abacaxi Havaí e Pérola em 
2016 foi de 82 mil toneladas.

A ameixa é parente do pêssego, da 
mesma família botânica, produzida prin-
cipalmente nos municípios do sudoeste 
paulista como Itapetininga, tem forte ofer-
ta e boa qualidade de meados de outubro 
a meados de janeiro. A maior parte das 31 
mil toneladas da ameixa comercializada 
na ceasa paulistano é importada (53%), o 
Estado de São Paulo responde por 24%, 
sendo que 49% da ameixa paulista está 
concentrada em novembro e dezembro.   

A lichia é uma fruta originária da Chi-
na. A sua produção está crescendo e está 
pulverizada por muitos municípios pau-
listas.  A sua oferta é muito concentrada 
nos meses de novembro e dezembro. É 
uma fruta natalina, muito sazonal. São 
Paulo respondeu, em 2016, por 70% do 
volume total de 2.109 toneladas. A oferta 
entre novembro e dezembro dobra e 86% 
da oferta está concentrada em dezembro.

O aroma de manga domina o mercado 
de frutas da CEAGESP. As variedades de 
manga mais antigas como Bourbon, Espa-
da, Rosa são mais fortes em novembro e 
as outras variedades como Palmer, Tommy 
Atkins, Haden, Keitt em dezembro. Os 
dados de 2016 mostram que o Estado de 
São Paulo responde por 31% do volume 
total de manga no ano e a sua participação 

na oferta total de manga cresce em dezem-
bro para 65%. A oferta de manga paulista 
é alta em novembro e dezembro e dobra 
de volume entre outubro e dezembro. De-
zembro responde por 30% do volume de 
oferta da manga paulista.   

A oferta da melancia varia com a 
temperatura. Nas épocas mais frias cai o 
volume de oferta e o preço de venda. O 
calor estimula o seu consumo. A oferta 
de melancia no ceasa paulistano conta 
com cinco estados principais, com 90% 
da oferta: São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Goiás, Tocantins e Bahia, que se alternam 
ao longo do ano. São Paulo predomina no 
final do ano - novembro e dezembro. A 
produção de melancia é forte em regiões 
mais quentes como Presidente Prudente, 
Marília e Tupã e em locais de clima mais 
ameno como o município de Capela do 
Alto da região de Itapetininga. A produ-
ção paulista responde por 37% das 110 
mil toneladas comercializadas no ceasa 
paulistano em 2016. A oferta da melancia 
paulista está concentrada (69%) nos me-
ses de abril, novembro e dezembro, sendo 
31% em dezembro. Ela cresceu 79% entre 
novembro e dezembro de 2016.

A uva Niagara pertence ao grupo de 
variedades conhecido como uva rústica ou 
uva de chupar e pertence à espécie Vitis 
labrusca.  O sabor foxado (Termo deriva-
do do inglês “foxed”, em virtude do aroma 
terroso e adocicado, associado pelos euro-
peus, ao pelo de raposa (fox em inglês) e 
no Brasil como o aroma de suco de uva, 

característico das uvas de mesa) e a polpa 
que se desprende da casca, ao ser pressio-
nada, são características que a diferenciam 
das outras uvas como a Itália, a Brasil, a 
Red Globe e outras, da espécie Vitis vini-
fera.  A espécie Vitis labrusca  é originária 
da América do Norte e foi trazida ao Brasil 
em 1830 pelo  inglês John Rudge. A sua 
produção progrediu com a chegada dos 
primeiros imigrantes italianos em São Pau-
lo. A uva Niagara rosada surgiu espontane-
amente em 1933 no município de Jundiaí, 
que continua um grande produtor de uva. 
A cultura se expandiu para outras regiões 
do estado de São Paulo como Indaiatuba, 
Porto Feliz e mais recentemente para o 
quente Noroeste paulista. A cera natural 
de proteção, que ocorre em todas as frutas, 
é muito evidente na uva Niagara e um si-
nal importante de qualidade do produto e 
de pouco manuseio. São Paulo respondeu, 
em 2016, por 77% das 11 mil toneladas 
de Niagara comercializadas na ceasa pau-
listano, sendo o mês de dezembro o de 
maior oferta com 31% do volume, cinco 
vezes maior do que a oferta de novembro. 
O total das uvas (todas as variedades, na-
cionais e importadas) comercializadas em 
2016 foi de 52 mil toneladas e o estado de 
São Paulo respondeu por 36% desse total.

Programe o seu início de ano com frutas paulistas, 
maduras, coloridas, cheirosas. 
centro de Qualidade, Pesquisa e desenvolvimento 
da cEAgESP
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janeiro CoMeÇa CoM BonS 
PreÇoS no aTaCado da 
CeaSaMinaS

ceAsA ANUNcIA INdePeNdÊNcIA 
FINANceIRA e ABRe MÃO de 
ORÇAMeNTO dO gOveRNO dO es

LANÇAdO esPAÇO de ORIeNTAÇÃO 
sOBRe deFeNsIvOs NA ceAsA - Rs

HorTifrÚTiS reGiSTraM 
Menor aLTa eM TrÊS anoS 
na CeaSa-df

Em dezembro, o preço geral 
dos hortigranjeiros caiu 24,2% 
no atacado da CeasaMinas, na 
comparação com novembro. Os 
bons preços devem permanecer 
em janeiro, especialmente para 
batata lisa, chuchu, abobrinha 
italiana, quiabo, limão tahiti, 
melancia e mamão formosa. As 
informações são da Seção de In-
formações de Mercado da Ceasa-
Minas.

Em geral, esses são produtos 
que estão em safra, que, aliada a 
outros fatores, fez os preços caí-
rem em dezembro. As boas con-

dições climáticas no sul de Minas 
Gerais e no Paraná, por exemplo, 
fizeram a batata ter uma redução 
de 30,6% no preço. As férias es-
colares reduziram a procura de 
alguns itens, como o chuchu, 
cujo preço caiu 4,3%.

Ainda entre as hortaliças, a 
abobrinha italiana apresentou 
recuo de 13,5% no preço de de-
zembro, em relação a novembro. 
Já o quilo do quiabo caiu de R$ 
3,10 para R$ 2,51 no atacado, ou 
seja, está com preço 19% menor.

As frutas apresentaram redu-
ção geral de preço de 23,2%, pu-

xada pelo limão tahiti, que caiu 
42,4%. O produto está em safra 
e os bons preços devem permane-
cer até o meio do ano, caso não 
ocorra alguma interferência cli-
mática não prevista ou doença na 
lavoura. Apesar do aumento de 
2,9%, a melancia continua com 
bom preço para o consumidor: 
R$ 0,71 o quilo. O mamão caiu 
14,7% e deve continuar em situ-
ação atraente ao consumidor, já 
que o produto vai entrar em safra 
em fevereiro.

Pela primeira vez, a Ceasa-ES 
abriu mão de repasse de recur-
sos do Governo do Estado para 
custear suas despesas e anunciou 
a independência financeira da 
empresa pública. O comunicado 
foi feito, nesta semana, pelo dire-
tor-presidente da Ceasa-ES, José 
Carlos Buffon, ao governador 
Paulo Hartung.

O repasse financeiro efetuado 
pelo Tesouro Estadual era utiliza-
do para aportar os custos com a 
folha de pessoal, valor principal 
com o Parcelamento Especial 
(Paes) e investimentos. A par-
tir deste ano, a Ceasa-ES abdica 
deste repasse e assume todas as 
despesas da organização.

Nos últimos 10 anos – em 
valores corrigidos – o Tesouro 
Estadual destinou mais de R$ 
85 milhões para custear as despe-
sas da Ceasa-ES. Em 2014, por 

exemplo, foi repassada a quantia 
de R$8,6 milhões, em 2015, este 
número caiu para R$ 6,2 mi-
lhões. Por fim, em 2016, o apor-
te financeiro passou para R$ 5,1 
milhões.

Em busca da independência 
financeira, o trabalho começou 
desde o início da nova gestão, 
com a implantação do primeiro 
planejamento estratégico da em-
presa. Em observância às diretri-
zes traçadas na Carteira de Proje-
tos do Planejamento, a Ceasa-ES 
adotou diversas medidas visando 
aumentar a receita e diminuir as 
despesas, tais como: o aumento 
do rateio das despesas comuns, o 
reajuste da tarifa de acesso ao es-
tacionamento, a implementação 
da concessão de lojas e o leilão de 
automóveis pertencentes à frota 
própria, que geravam alto custo 
com manutenção.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural, Pesca e Cooperati-
vismo (SDR), por meio da Ema-
ter, disponibilizou no dia 12 de 
janeiro, um espaço de orienta-
ção quanto ao uso de defensivos 
agrícolas no Pavilhão dos Produ-
tores da Ceasa/RS.

O objetivo é o de orientar os 
produtores que comercializam 
hortifrutigranjeiros na Central 
de Abastecimento do Estado so-
bre a utilização adequada destes 
produtos.

Pelo período de um mês, 
agrônomos da Emater ficarão a 
disposição nos dias maior mo-
vimento, ou seja, nas terças e 

quintas-feiras entre 10h e 12h 
para esclarecer dúvidas e ques-
tionamentos.

“Assim, o governo do Estado 
espera estar colaborando com a 
Ceasa/RS para que as normas 
sejam cumpridas e a orientação 
técnica fique a cargo apenas de 
profissionais da área”, destacou 
o titular da SDR, Tarcísio Mi-
netto. Além do secretário, par-
ticiparam do lançamento do es-
paço, o presidente da Ceasa/RS, 
Ernesto Teixeira, o presidente 
da Emater, Clair Tomé Kuhn e 
o diretor Administrativo Finan-
ceiro da Ceasa/RS, Vanderlan 
Vasconselos.

O consumo de frutas, verdu-
ras e legumes está cada vez mais 
vantajoso. Além de saudáveis, 
estes produtos estão mais aces-
síveis. Durante o ano de 2016, 
os hortifrútis tiveram alta de 
0,78%. O percentual foi o me-
nor em três anos. Em 2015, a 
alta acumulada foi de 24,75%, 
e em 2014, o número chegou a 
8%. Os dados são do Índice Ce-
asa-DF (ICDF), divulgado no 
dia 17 de janeiro.

Em 2016, foram registrados 
cinco meses seguidos de quedas, 
entre maio e setembro. No se-
gundo trimestre, a queda foi de 
6,75% e no terceiro trimestre, a 

queda foi ainda maior, chegando 
a 13,4%.

Em dezembro de 2016, hou-
ve queda de 2% em comparação 
com novembro. A oferta de la-
ranja, que nos meses anteriores 
havia sido prejudicada, se nor-
malizou. Como reflexo, os pre-
ços do produto caíram 17%. 
Também ficaram mais baratos 
o limão (-51,2%), a goiaba 
(-33,09) e o mamão (-16,6%). 
Por outro lado, o período de en-
tressafra encareceu 11,7% a ba-
nana. No geral, a queda no setor 
de frutas foi de 2,5%.

O cenário não foi muito dife-
rente entre as verduras, que fica-

ram 2,2% mais baratas. A baixa 
incidência de chuvas na região e 
o forte calor favoreceram a pro-
dução das folhosas. A redução 
nos preços do alface, por exem-
plo, foi de 26,8%.

Os legumes tiveram redução 
média de 0,8% nos valores pra-
ticados no mercado. A grande 
oferta de batata lisa diminuiu 
20,9% do preço do produto. Já 
a demanda de fim de ano impul-
sionou os preços do pimentão e 
da cenoura, que ficaram 27,2% 
e 17,7% mais caros, respectiva-
mente. O único setor a registrar 
alta foi o de ovos e grãos, com 
aumento de 3,3%.

ceasas brasil
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Para saber mais, acesse:

É hora de dar um basta na exploração
e no abuso sexual de crianças e adolescentes!

JUNTOS 
PELA PROTEÇÃO DA INFÂNCIA

WWW.CHILDHOOD.ORG.BR

JUNTOS

A Childhood Brasil é uma organização que faz parte da World Childhood Foundation, instituição 
internacional criada em 1999 pela S. M. Rainha Silvia da Suécia para proteger a infância e “garantir que 
as crianças sejam crianças”. Atualmente, a Childhood Brasil executa programas próprios e projetos 
especiais com o objetivo de disseminar conhecimento e influenciar políticas públicas e empresariais para 
prevenir a violência sexual infantil. 

MAPA CONCEDE 
AUTORiZAÇÃO TEMPORÁRiA 
DE PESCA A EMBARCAÇÕES 
E PESCADORES

o ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(mapa) concedeu a 
autorização temporária 
de pesca, pelo período de 
120 dias, para pescadores 

e embarcações pesqueiras 
que tenham protocolado 
pedido de renovação junto às 
Superintendências Federais 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento dentro de prazo 
previsto. A medida foi publicada 
no Diário Oficial da União (DOU) 
no dia 13 de janeiro.

de acordo com o diretor do 
departamento de Registro, 
monitoramento e controle da 
Aquicultura e Pesca, márcio 

cândido, a portaria permite 
que os pescadores deem 
continuidade às suas atividades 
enquanto processos herdados 
do extinto ministério da Pesca, 
incorporados pelo Mapa, são 
analisados e executados.

“A publicação vem dar um 
fôlego e é positiva para os 
pescadores, enquanto estamos 
analisando processos, como o 
período de pesca do camarão 

ou do atum, por exemplo, 
que poderiam gerar filas para 
a renovação do pedido de 
autorização. Ela permite que 
as embarcações continuem 
operando, mas respeitando 
o período de defeso dessas 
espécies, ao mesmo tempo em 
que dá tranquilidade ao setor 
pesqueiro”, explicou.

PRODUTOS DA 
AGRiCULTURA 
FAMiLiAR TÊM PREÇOS 
ATUALiZADOS PARA 2017

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (conab) 
já atualizou os preços de 
referência de 2017 para 27 
produtos amparados pelo 
Programa de garantia de 
Preços para a Agricultura 
Familiar (PgPAF). Os novos 
valores, sugeridos pela 
Companhia e aprovados 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (cmN), entram em 
vigor no dia 10 de janeiro 
próximo e valem até 18 de 
janeiro de 2018.

Sempre que o valor de 
mercado de algum dos 
27 produtos ficar abaixo 
do preço de referência, o 
agricultor tem direito a 
um bônus para desconto 
em parcelas do Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar 
(Pronaf). O cálculo do bônus 
é feito mensalmente pela 
Conab. Entre os produtos 
com preço garantido, pelo 
governo federal, estão a 
manga, laranja, cará, batata 
doce, mandioca.

GOVERNO DE MS QUER 
REDUZiR UM TERÇO 
DAS iMPORTAÇÕES DE 
HORTiFRÚTi ATÉ 2018

com as políticas de 
fomento à agricultura 
familiar, o governo do 
Estado projeta até 2018 
uma redução de quase um 
terço do volume de produtos 
de hortifrutigranjeiros 
importado por mato grosso 
do Sul, que hoje é totalmente 
dependente de São Paulo, 
Minas gerais e Paraná. O 
Estado importa atualmente 
82% (175 mil toneladas/ano) 
desses produtos e em dois 
anos as compras externas 
devem cair para 60%.

Até 2014, segundo 
o diretor-presidente 
da Agraer (Agência de 
desenvolvimento Agrário 
e Extensão Rural), Enelvo 
Felini, mato grosso do 
Sul exportava 85% de 
hortifrutigranjeiros e em 
menos de dois anos houve 
uma redução, resultado das 
ações desenvolvidas pelo 
governo estadual junto aos 
pequenos produtores rurais, 
com a participação das 
prefeituras, cooperativas e 
sindicatos.
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MerCedeS-BenZ 
aUMenToU aS VendaS 
do aCTroS rodoViÁrio 
no MerCado 
BraSiLeiro eM 145%

FORD VENCE QUATRO PRÊMiOS “TOP 
TRUCK TV 2016” COM CAMiNHÕES DA 
LiNHA CARGO, TORQSHiFT E F-350

A Mercedes-Benz mais do 
que dobrou as vendas dos ca-
minhões Actros rodoviários no 
Brasil em 2016. No volume total 
do ano, foram emplacadas 784 
unidades, o que significa um ex-
pressivo crescimento de 145% 
em relação às 320 unidades do 
ano anterior.

“Considerando as vendas to-
tais dos caminhões Actros, tanto 
rodoviários, como os fora de es-
trada, aumentamos em mais de 
75% as vendas no País no ano 
passado”, ressalta Roberto Leon-
cini, vice-presidente de Vendas, 
Marketing e Peças & Serviços 
Caminhões e Ônibus da Merce-
des-Benz do Brasil. “Foram 903 
unidades, frente às 514 unidades 
de 2015. Isso mostra que o Ac-
tros está efetivamente ganhando 
crescente aprovação dos nossos 
clientes”.

O caminhão rodoviário Ac-
tros 2651 6x4 fez uma excelen-
te estreia no mercado. “Apesar 
da retração nas compras dos 
transportadores ligados ao agro-
negócio em 2016, esse modelo 
teve 260 unidades emplacadas”, 
informa Leoncini. “O resultado 
dos caminhões Actros contri-
buiu para que a Mercedes-Benz 
aumentasse sua participação de 
mercado no segmento de extra-
pesados, chegando a 22,9% de 
market share em 2016, frente a 
21,5% do ano anterior”.

Demonstrando ampla versa-

tilidade no atendimento a várias 
demandas dos clientes, o Actros 
tem expandido sua presença em 
aplicações rodoviárias como o 
transporte de cargas frigorifica-
das, tanques de combustíveis e 
produtos químicos, transporte 
de grãos, cegonheiro e porta-
contêiner. Além disso, consolida, 
cada vez mais, sua aplicação “mix 
road” para operações nos mais 
diversos tipos de estrada, tanto 
asfaltadas, quanto de terra ou ou-
tro tipo de pavimento, situações 
típicas das atividades do agrone-
gócio brasileiro.

De acordo com o executivo, 
o êxito do Actros também é re-
sultado efetivo do compromisso 
da Empresa em ouvir, cada vez 
mais, o que os clientes têm a di-
zer, transformando suas deman-
das em novas soluções. “Tudo a 
ver, portanto, com o slogan: ‘As 
estradas falam. A Mercedes-Benz 
ouve’, o que já faz parte do dia a 
dia de todas as áreas da Empre-
sa. Temos ido aos clientes para 
conhecer suas operações e suas 
demandas, assim como temos 
recebido muitos deles na Fábri-
ca, além de realizar diversas ações 
de demonstração e test-drive 
nas empresas de transporte e em 
eventos do setor e de motoris-
tas. Como resultado, a Merce-
des-Benz obteve a liderança nas 
vendas de caminhões no Brasil 
em 2016 e foi também a marca 
mais premiada do setor”.

A Ford foi a grande ven-
cedora do prêmio “Top Truck 
TV 2016”, com a conquista 
em quatro categorias na elei-
ção que reconhece os melhores 
caminhões do ano, feita pelos 
jornalistas automotivos de te-
levisão. A marca conquistou os 
troféus de Melhor Caminhão 
Semileve, com o Ford F-350; 
Melhor Caminhão Médio, com 
o Ford Cargo Torqshift 1723 
Kolector; Melhor Caminhão 
Semipesado, com o Ford Cargo 
Torqshift 2429 6x2; e Melhor 
Caminhão Pesado com o Ford 
Cargo 2629 6x4.

Grande lançamento da mar-
ca no ano, a linha Cargo Tor-
qshift é equipada com uma nova 
transmissão automatizada que 
se destaca pelo nível de confor-
to para o motorista e economia 
de combustível. Além de preço 
mais acessível que as transmis-
sões automáticas convencio-
nais, oferece recursos avançados 
de dirigibilidade e segurança, 
como os modos de direção Eco-
nomia e Performance, opção de 
trocas manuais, função de mar-
cha reduzida, piloto automático 
inteligente e assistente de parti-
da em rampa. A durabilidade 

e manutenção fácil são outras 
vantagens da linha, que nivela 
por cima o padrão de eficiência 
dos motoristas da frota.

O Ford F-350, líder de 
vendas do segmento de semile-
ves, é um dos caminhões mais 
tradicionais do Brasil. Conhe-
cido pela robustez e versati-
lidade, é o veículo preferido 
por profissionais autônomos e 
frotistas em aplicações como 
entregas fracionadas, serviços 
de manutenção e distribuição 
comercial de atacado e varejo 
na faixa de peso bruto total de 
4,5 toneladas.

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
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SCania r 440, o PeSado MaiS 
Vendido da CaTeGoria

FENATRAN 2017 DEVE REFLETiR A RETOMADA DE 
CRESCiMENTO DO SETOR

Nenhum outro caminhão 
vendeu mais do que o R 440 na 
categoria de pesados em 2016. O 
líder da categoria obteve 1.905 
unidades emplacadas, segundo 
a Fenabrave, e uma participação 
de 12%. O líder do ranking da 
Fenabrave vem conquistando 
cada vez mais clientes pelo reco-
nhecido conforto, pela ergono-

mia de sua cabine e por oferecer 
a maior economia de combustí-
vel em comparação aos concor-
rentes. 

Além disso, ele representa 
um novo patamar de condução, 
garantindo menor desgaste ao 
motorista. Prova de sua aceita-
ção no mercado é a fantástica e 
representativa marca de ser o pe-

sado Euro 5 mais emplacado da 
indústria com quase 25 mil uni-
dades – um volume que compre-
ende desde que foi lançado em 
2012 até dezembro de 2016. São 
quase 3 mil unidades a mais do 
que o segundo colocado. 

O campeão de vendas ofe-
rece aos clientes do setor ataca-
dista e de toda a sua cadeia três 

configurações de rodas: 4x2, 6x2 
e 6x4. O R 440 se destaca pela 
economia de combustível, versa-
tilidade, conforto e excelente de-
sempenho para operar em diver-
sos tipos de aplicações de longas 
distâncias. Há também a versão 
Streamline, que aumenta em até 
4% a economia de combustível 
em relação à linha Euro 5.

A 21ª edição da FENATRAN – Salão 
Internacional do Transporte Rodo-
viário de Cargas – que acontece de 16 
a 20 de outubro deste ano, em São 
Paulo, deverá evidenciar o início da 
recuperação do setor, acompanhando 
alguns indicadores positivos, como o 
aumento da produção no agronegó-
cio e o crescimento das exportações 
de caminhões e de implementos 
rodoviários.
Esse prognóstico otimista é partilha-
do pela organizadora da FENATRAN 

2017, Reed Exhibitions Alcantara 
Machado, e pelas principais entida-
des que apóiam o evento, como a 
Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automoto-
res), Anfir (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Implementos Rodo-
viários) e NTC & logística (Associação 
Nacional do Transporte de cargas e 
logística).
o anúncio das boas perspectivas para 
o setor, apesar do fraco desempenho 
do mercado e da economia no ano 

passado, fez parte do evento de 
lançamento da FENATRAN 2017 para 
expositores e imprensa, no dia 17 
de janeiro, no São Paulo Expo, local 
onde pela primeira vez será realizada 
a Feira (as edições anteriores acon-
teciam no Pavilhão de Exposição do 
Anhembi).
São esperados para o evento deste 
ano mais de 60 mil visitantes, com 
representantes de todos os 27 esta-
dos, além de outros países, princip-
almente da América latina. Entre as 

marcas que já confirmaram partici-
pação na FENATRAN 2017 estão DAF, 
MAN, Mercedes-Benz e Volvo. De 
acordo com pesquisa realizada pela 
Reed Exhibitions na última edição da 
Feira, 98% dos visitantes reconhe-
cem o evento como o principal no 
setor e como a marca amplamente 
consolidada no mercado. Além disso, 
86% acreditam que a participação 
na FENATRAN foi importante para 
entender a movimentação do mer-
cado atual.

ANFAVEA REVELA BALANÇO 
DO ANO E PROjETA 
CRESCiMENTO PARA 2017

A Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, Anfavea, 
apresentou no dia 5 de janeiro, 
em São Paulo, o balanço final 
da indústria automobilística 
brasileira em 2016. Na ocasião 
a entidade também apresentou 
suas projeções para 2017. As 
vendas de caminhões em 2016 
registraram 50,6 mil unidades, 
contração de 29,4% diante das 
71,7 mil unidades do ano anterior.

Na análise mês a mês, as 4,5 
mil unidades comercializadas 
em dezembro ficaram 17,1% 
acima das 3,8 mil de novembro 
e 20,8% inferior as 5,6 mil 
unidades de dezembro de 2015. 
Na produção o ano fechou com 
baixa de 18,2% ao se comparar 
as 60,6 mil unidades com as 74,1 
mil de 2015. Saíram das linhas 
de montagem em dezembro 4,2 
mil unidades, menor em 21,2% 
do que novembro, com 5,4 mil, e 
63,6% superior as 2,6 mil de igual 
período de 2015.

As exportações em 2016, 
com 21,5 mil unidades, subiram 
2,3% frente as 21 mil unidades 
negociadas em 2015. Na análise 
mensal, dezembro apresentou 
resultado maior em 6,8%: foram 
2,4 mil unidades no último 
mês e 2,2 mil em novembro. 
E apresentou crescimento de 
131,7% ante as mil de dezembro 
de 2015. 

PROMOÇÃO DE 
CAMiNHÕES VW E MAN 
CHEGA AO PARANÁ

os clientes da mAN latin 
America vão poder aproveitar o 
Show Rural Coopavel, na cidade 
de Cascavel (PR) de 6 a 10 de 
fevereiro e conhecer a promoção 
para compra de caminhões 
Volkswagen e mAN com IPVA 
grátis e três anos de garantia 
do trem de força. Haverá uma 
exposição completa do portfólio 
da montadora com soluções 
sob medida para ajudar a escoar 
a safra recorde prevista para 
este ano, com produtividade e 
eficiência.

Um dos carros-chefes 
dessa mostra será o mAN 
TgX no modelo 29.480, na 
linha que já cumpre todas as 
regras de nacionalização para 
financiamento em 100% pelo 
Finame. Outro destaque é o 
recém-lançado VW Constellation 
30.330, com tração 8x2. Ambos 
garantem mais potência e torque 
nas aplicações agropecuárias.
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no VerÃo, PRAIA, cALOR, 
ALgUMAs FRUTAs AO TOcAR 
NA PeLe POde cAUsAR sÉRIAs 
QUeiMadUraS

A temporada de festivais 
gastronômicos da CEAGESP 
começou mais cedo neste ano. 
Desde o dia 5 de janeiro, o 
maior entreposto de alimentos 
da América Latina sedia o Festi-
val do Pescado e Frutos do Mar 
CEAGESP – Edição Verão. A 
proposta deste evento gastronô-
mico continua sendo a de mos-
trar, por meio de receitas, toda 
a variedade de produtos comer-
cializada no atacado do Setor de 
Pescados da CEAGESP. 

Com a Edição Verão, o Fes-

tival do Pescado e Frutos do 
Mar também traz um pouco do 
clima de praia para quem ficou 
em São Paulo ou passa as férias 
na cidade. Com reforço nos ca-
marões e nos frutos do mar, o 
público que frequenta o evento 
se sente até à beira-mar. A nova 
versão do evento oferece mais 
de 30 opções de pratos pelo pre-
ço fixo de R$ 64,90 por pessoa 
(exceto bebidas, sobremesas e 
pratos à la carte). 

Entre as atrações da Edição 
de Verão do Festival está a se-

quência de camarões. Toda se-
mana, cerca de seis opções de 
pratos do crustáceo são ofereci-
das ao público, incluindo aí os 
famosos camarões assados no 
espeto, servidos à vontade nas 
mesas. Outra grande caracterís-
tica do evento é que o público já 
começa a comer logo que che-
ga. Como opções de entradas, 
tem acarajé, casquinha de siri e 
caldinho de sururu.

O Festival do Pescado e Fru-
tos do Mar CEAGESP – Edição 
Verão vai até 26 de fevereiro. O 

evento funciona de quinta a 
domingo no Espaço Gastronô-
mico CEAGESP, com entrada 
pelo Portão 4 (Av. Dr. Gastão 
Vidigal, altura do nº 1.946, na 
Vila Leopoldina, Zona Oeste 
de São Paulo).

As quintas e sextas, o horá-
rio é das 18h à meia-noite. Aos 
sábados, funciona das 11h30 à 
meia-noite. Aos domingos, abre 
para o almoço, das 11h30 às 
17h. O estacionamento (Portão 
4) tem preço fixo de R$ 10 (me-
diante carimbo da organização).

As chamadas Fitofotodermatoses, 
são muito comuns no verão. 
mas o que é isso??? É um tipo de 
irritação causada na pele, devido à 
combinação do contato com uma 
substância chamada Furocumarinas 
(que é encontrada em plantas e 
frutas) mais a exposição à radiação 
solar. 
Essa irritação pode ser de uma forma 
leve, com vermelhidão discreta 
na área e até forma grave, com 
vermelhidão e bolhas, parecendo 
uma “queimadura”, associados com 
a coceira e queimação, restritas a 
área da pele que entrou em contato 
com a substância e foi exposta ao 
sol, causando tardiamente manchas 
escuras no local. Mas afinal, quais são 
as plantas que podem causar esse 
tipo de reação?
Frutos de limoeiros em geral, mais 
comumente o limão Taiti, além de 
outras frutas cítricas tais como a 

tangerina, lima, lima da Pérsia, laranja 
bergamota, grapefruit entre outras.
Plantas da família Apiaceae também 
são grandes responsáveis por 
irritações de fitofotodermatoses 
(Angélica, Angélica silvestre, cenoura, 
Coentro, Aipo, Funcho, Erva doce, 
Salsa)
Também podemos ter irritação após 
contato com Figo( mais a seiva 
das folhas) e Nabo associados à 
exposição solar.
lembrando que perfumes, óleos 
essenciais e cosméticos em geral 
que contenham essa furocumarinas, 
também podem provocar as mesmas  
reações após exposição  ao sol.
Para evitar :  lave suas mãos com 
água e sabão em abundância após 
manusear  frutas, hortaliças e plantas.
Caso aconteça a irritação procure 
com um urgência um médico 
dermatologista.

NO G-20, MAGGi 
DEFENDEU A ABERTURA 
DO COMÉRCiO PARA 
PRODUZiR ALiMENTOS 
APROVEiTANDO 
RECURSOS NATURAiS

o ministro blairo maggi 
conclamou, no dia 18 de 
janeiro, lideranças na reunião 
de ministros da Agricultura do 
g-20, em Berlim, a investirem 
cada vez mais na difusão de 
tecnologias e em pesquisas 
para reduzir o consumo 
hídrico. Ressaltou que a 
segurança hídrica depende 
também da eliminação 
de barreiras ao comércio 
internacional. “Essas barreiras, 
não raramente, estimulam 
o uso ineficiente da água, 
sobrecarregando sistemas que 
poderiam ser poupados, caso a 
matéria-prima fosse produzida 
em regiões em que a água é 
mais abundante”, ponderou.

maggi se reuniu com 
delegações do Reino Unido e 
da Rússia durante o domingo. 
Para a ministra do meio 
Ambiente, Alimentação e 
Agricultura, Andrea leadsom, 
relatou iniciativas como a da 
produção integrada e o uso de 
apenas 8% do território para 
a produção agrícola no Brasil. 
destacou ainda que está na 
hora de haver reconhecimento 
dos esforços brasileiros na 
área ambiental associada à 
produção agrícola.

iNSTiTUTO DE ECONOMiA 
AGRÍCOLA TERÁ BANCO 
DE DADOS DA PRODUÇÃO 
DE ORGÂNiCOS E 
AGRiCULTURA FAMiLiAR  
EM 2017

o Instituto de Economia 
Agrícola (IEA) ampliará sua 
linha de pesquisas em 2017, 
oferecendo às empresas, 
consultorias e à sociedade 
um acompanhamento 
periódico de preços da 
produção de orgânicos e 
estatísticas da agricultura 
familiar. De acordo com o 
diretor técnico do IEA, celso 
luis Rodrigues Vegro, o 
levantamento de preços e 
da produção de orgânicos 
será realizado em parceria 
com as coordenadorias de 
Assistência Técnica Integral 
(cati) e de desenvolvimento 
dos Agronegócios (codeagro), 
da Pasta Estadual, servindo 
como base para ações de 
segurança alimentar.

FESTiVAL TRAZ CLiMA DE PRAiA PARA 
A CEAGESP - EDiÇÃO VERÃO

joSÉ CarLoS Videira

dra. BrUna GraZiano
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