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joRnaL enTRePoSTo CoMeMoRa uMa MaRCa PaRa PouCoS 

O jornal Entreposto está 
completando 17 anos, neste mês 
de junho. São mais de 200 edi-
ções publicadas, abordando de 
forma imparcial e com respon-
sabilidade, diversos temas envol-
vendo o agronegócio brasileiro. 
Uma marca para se comemorar, 
já que não é fácil se manter em 
um mercado por muito tempo. 
Sendo sempre fiel ao público que 
nos acompanha desde o começo 
desta nossa jornada.

Ressaltando que no nosso 
site: www.jornalentreposto.com.

br é possível acessar as publica-
ções dos três últimos anos. Já na 
plataforma do Issuu, a partir de 
2009, estão todas as edições. 

Porém, desde o início, o nos-
so jornal sempre focou à situação 
hortifrutigranjeira que envolve 
o maior mercado atacadista da 
América Latina e o terceiro maior 
do mundo, a CEAGESP. Além 
de trazer parâmetros de outras 
Centrais de Abastecimento pelo 
País. Cada edição é trabalhada, 
minuciosamente, para que o lei-
tor possa saber de informações 

precisas e de uma leitura fácil e 
agradável. 

No jornal, o leitor fica saben-
do como estão as safras do mês 
dos produtos comercializado no 
Entreposto paulista.  Além de 
matérias especiais, entrevistas e  
artigos científicos com profissio-
nais agrônomos que colaboram 
para que as informações fiquem 
completas. 

“Eu leio todas as edições, 
eu acho que vocês são uma das 
fontes mais importantes de inte-
ração aqui para gente na Ceasa.  

As duas últimas edições foram 
excelentes, eu achei que o foco 
foi bem melhor que as das últi-
mas edições. E vocês estão focan-
do em assuntos técnicos, focan-
do em assuntos definitivamente 
comerciais, é o que nós estamos 
precisando”, comenta  José Pau-
lo, Analista da SEDE - Seção de 
Economia e Desenvolvimento.

Não é fácil se manter ao logo 
do tempo e só conseguimos isso, 
porque, procuramos sempre es-
tar perto de quem trabalha e fre-
quenta a CEAGESP. 

GuILheRMe aRaujo

EDITORIAL

CÁ EnTRE nÓS

O frio e o clima estão favorá-
veis para as frutas cítricas de cas-
ca mole e a poncã está deliciosa. 
A citrícola Ianini está comer-
cializando uma nova variedade, 
perguntei o nome, o Silvio me 
disse: diamantina, eu experi-
mentei e levei de sobremesa para 
as crianças da Nossa Turma. To-
dos aprovaram e felizes pediram 
bis. 

No dia 11 de junho, a Nossa 
Turma realizou um sarau cul-
tural em homenagem ao poeta 
Mário Quintana. Vários admi-
radores do artista declamaram 
sua poesia. O poeta dos carre-
gadores, José Daniel Velloso de-
clamou poesias de sua autoria. 

Falando da grandiosa da CEA-
GESP, dos produtos que aqui 
são comercializados e do dia 
a dia dos frequentadores. Seu 
irmão, João Daniel declamou 
uma composição sua e eterni-
zando seu amor pela cidade de 
São Paulo. Aí fomos alternan-
do poesias e músicas dos jovens 
cantores talentosos: Léo e Gus-
tavo Santos, que apresentaram 
músicas de suas autorias e tam-
bém que estão nas paradas de 
sucesso. Foram aplaudidos entu-
siasticamente pelo público mais 
jovem. 

Tivemos o bingo beneficente 
com prendas doadas pelos ami-
gos permissionários, todos com 

rodada tripla. Exemplo: primei-
ra cinquina, uma máquina de 
costura; segunda cinquina: uma 
cesta de frutas, com os melho-
res frutos comercializados nesta 
Central de Abastecimento. Ter-
ceira cinquina: uma cesta de le-
gumes. Cada cesta pesava perto 
de 20 quilos, mostrando a gran-
deza e a qualidade dos produtos 
que vão para a mesa da popula-
ção.

Na última seleção musical, 
Léo Santos atendendo ao pedido 
da galera da maior idade canta-
ram músicas antigas como: Sau-
dade da Minha Terra, Menino 
da Porteira, Fio de Cabelo, Ma-
jestade o Sabiá. Aí a comunida-

de cantou junto e de pé aplaudiu 
os cantores. No próximo evento, 
vamos convidá-los e vocês terão 
a oportunidade de conhecer o 
talento dos meninos, cujo, o pai 
é vendedor de legumes. 

Com o dinheiro da vaquinha 
da internet, da renda da Queima 
do Alho e do Bingo já iniciamos 
a construção de duas salas de 
aula para o ensino profissiona-
lizante e mais um depósito para 
armazenamos as doações de rou-
pas e brinquedos recebidos que 
serão comercializados em nossos 
bazares.

No dia 14 de junho, o gal-
pão dos carregadores, onde é a 
sede da SINDICAR, o senhor 

José Pinheiro recebeu uma mul-
tidão de fiéis que vieram cele-
brar o Dia de Corpus Christi. 
O celebrante foi o frei Alcimar 
da Paróquia de Nossa Senhora 
de Lourdes da Vila Hamburgue-
sa e foi auxiliado pelo Diácono 
Luiz Carlos D’ Laete Capelão 
da Comunidade Ambiental 
Santa Luzia. A parte musical fi-
cou com o maestro Magno que 
regeu o coral Amigos do Padre 
Kirano da Paróquia São Patrício 
bairro do Rio Pequeno. Após a 
missa, houve um almoço ofere-
cido pelo José Pinheiro e vários 
vereadores e prefeitos do Estado 
do Piauí participaram deste mo-
mento de fé.

MÚSICAS, POESIAS, CELEBRAÇÕES FAZEM ALEGRIA DA NOSSA TURMA 
ManeLÃo





A edição do Jornal Entreposto 
do mês de maio:  “BRASIL 
SOFRE COM CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO”, abordou 
um tema bastante atual sobre a 
perspectiva positiva para a colheita 
da supersafra de grãos no País. 
Segundo a CONAB – Companhia 
Nacional de Abastecimento e o IBGE 
- Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o Brasil deve colher a 
maior safra da história. Algo em 
torno de 215 milhões de toneladas. 
Porém, a matéria de capa, além de 
trazer essa informação, o cenário 
nacional, também, trouxe a situação 
da capacidade de armazenamento 
que as companhias se encontram. 
De acordo com a empresa Kepler 
Weber, líder de mercado em 
armazenagem de grãos, no ritmo 
atual de instalação de novas unidades 
de armazenagem de grãos, o país 
deverá registrar, no final de 2017, o 
maior déficit de armazenagem de sua 
história, apontando para a marca de 
74 milhões de toneladas. 
Para conferir essa matéria na íntegra, 
artigos, entrevistas. Além de outras 
edições, tudo isso se encontra 
disponível através do link Edição 
Virtual, www.jornalentreposto.com.
br/edicao-virtual, do site Jornal 
Entreposto
Ressaltando que a última edição de 
maio foi muito elogiada pelos leitores, 
por causa da matéria principal. Caso 
queira nos encaminhar  qualquer 
depoimento, sugestão ou críticas 
no atendimento@jornalentreposto.
com.br

O Festival de Sopa virou uma 
tradição para os paulistanos, 
há mais de 50 anos. São 
vários bares e restaurantes 
da cidade, que hoje oferecem 
como opção principal para 
quem quer se desfrutar de 
uma comida quente neste 
período gelado. Porém, um 
dos grandes responsáveis 
que fizeram com o que 
este prato ganhasse uma 
proporção relevante nas 
grandes cozinhas brasileiras 
foi a CEAGESP. Ela resolveu 
resgatar esse prato típico, 
trazendo para a Central de 
Abastecimento de São Paulo. 
Assim foi realizado o Festival 
de Sopas da CEAGESP, que 
já está em sua nona edição. 
E um dos percursores, que 
coube o desafio de realizar 
essa empreitada, foi o Chef 
Ivair Félix. “Eu sempre gostei 
de desafios, eu não tenho 
medo e quando a diretoria 
do Entreposto me chamou 
para fazer a Sopa de Cebola, 
eu coloquei 40 tipos de 
sopas, pois, a CEAGESP 
estava completando 40 
anos, cada tipo de sopa era 
porque estava comemorando 
cada ano e o sucesso foi 

tão grande que o Festival 
funciona ainda até hoje” 
relembra o Chef Ivair.
Esse prato específico, a sopa 
de cebola foi um marco em 
sua carreira, que só o ajudou 
profissionalmente e o fez 
crescer como Chef renomado 
de cozinha. “Isso só somou na 
minha carreira profissional, 
foi um grande aprendizado, 
foi um grande desafio. Agora, 
cada dia que passa, eu estou 
galgando mais desafios e 
dando passo a passo mais 
firme agora” disse.
Amante da culinária 
brasileira, francesa, italiana e 
árabe, o Chef é bem versátil 
em trabalhar com diferentes 
pratos. E depois do grande 
desafio de levar ao maior 
mercado atacadista da 
América Latina, a sopa de 
cebola, uma das preferidas 
dos paulistanos, o Chef Ivair 
Félix, na região de Pompeia, 
bairro de São Paulo, em 
um espaço acolhedor, onde 
o consumidor se sente à 
vontade com o ambiente 
simples, está levando este 
prato tradicional ao seu 
restaurante e oferecendo aos 
seus clientes. 

cHeF IvAIR FÉLIX ResgAsTA TRAdIcIONAL sOPA de ceBOLA
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JE PARTICIPA 
DO EVENTO: 
MITOS E FATOS 
DA JOVEM PAN

O Jornal Entreposto teve a 
oportunidade de acompanhar 
de perto o evento organizado 
pela Jovem Pan, recentemente, 
no dia 30 de maio, na cidade de 
São Paulo. Mitos e Fatos foi o 
nome dado para que houvesse 
um debate com os principais 
representantes do setor horti-
frutigranjeiro e do agronegócio 
do País. 

O tema: Alimentação do Fu-
turo ressalta a importância em 
discutir um cenário preocupan-
te. Sendo que de acordo com as 
estimativas da ONU, em 2050, 
serão mais de 10 bilhões de pes-
soas na Terra. E a apreensão, des-
de já, segundo os organizadores 
é de como vamos produzir ali-
mentos suficientes para atender 
toda essa população? Para poder 
debater sobre isso, o fórum foi 
divido em três segmentos: Des-

perdício; Segurança; e Tecno-
logia. Cada categoria com um 
mediador e quatro convidados. 

A abertura do evento ficou 
por conta do Senador pelo Es-
tado de Goiás, Ronaldo Caiado. 
Coube ao secretário da Agricul-
tura e abastecimento do Estado 
de São Paulo, Arnaldo Jardim 
realizar o encerramento. Na 
primeira etapa da discussão, a 
Doutora em Engenharia Agro-
nômica da CEAGESP, Anita 
Gutierrez foi uma das pales-

trantes. A Organização das Na-
ções Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) registra em 
30% a quantidade de comida 
que vai para o lixo todos os anos 
no mundo.

Perguntas-chaves foram 
impostas aos profissionais da 
área: Como desperdiçar menos? 
Quais os papeis dos setores: pú-
blico e privado e do cidadão? 
Qual a missão da educação nesse 
contexto? E também as indaga-
ções dos jornalistas ali presentes.

Além da Anita Gutierrez, 
estiveram presentes nesse de-
bate o vice-presidente BASF, 
Eduardo Leduc;  o superinten-
dente da ABRAS - Associação 
Brasileira de Supermercados; 
e o Presidente executivo da 
ABPA - Associação Brasileira 
de Proteína Animal, Francisco 
Turra. Quem mediou a primei-
ra etapa foi Roberto Rodrigues, 
Coordenador do Centro de 
Agronegócios da FGV. 

 Gostaria de parabenizar 
o jornalista Guilherme Araujo 
pela matéria da capa da 
última edição do Jornal do 
Entreposto, sobre a capacidade 
de armazenamento. Bem 
abrangente, a reportagem 
conseguiu mostrar como está 
hoje o cenário atual do setor. 
Parabéns!   

Inacio Shibata da 
Coordenadoria de 
Comunicação e Marketing

depoimentos

 A agricultura e o 
agronegócio exeEste jornal 
tem um conjunto de dados 
importantes, tabelas e 
entrevistas com pessoas 
chaves, protagonistas da 
história da CEAGESP. É 
importantíssima a presença de 
um jornal como este para nós 
pesquisadores.   

Sueli Castro
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O evento aconteceu, no dia 
15 de setembro de 2016, na As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo – Alesp, através de 
uma sessão solene. Para o presi-
dente do Sindicado dos Carre-
gadores Autônomos em Centrais 
de Abastecimento do Estado de 
São Paulo (Sindicar), José Pi-
nheiro isso é marco para os fun-

cionários que fazem o transporte 
das mercadorias no Mercado. 
“Para nós, carregadores, foi algo 
muito bom receber essa home-
nagem. Pois, nós do sindicato 
lutamos sempre por esta empre-
sa” mencionou na época, José 
Pinheiro.

O Jornal Entreposto teve a 
oportunidade de conversar com 

o presidente da categoria, e na 
época, ele declarou a importân-
cia dessa profissão na formação 
de sua vida. “Eu vim para cá, 
sem o endereço de ninguém, só 
com o endereço da Ceasa de São 
Paulo. Eu conheci outras Ceasas, 
como Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Bahia, Piauí, Brasília, mas 
o melhor é este aqui”, explica.

dIa do CaRReGadoR

2018

Quem é trabalhador
 e leva muita carga sonha
com um KIA BONGO.

•Tração traseira •Capacidade para transportar até 3 pessoas•Air bag duplo•Liberado 
     para circular em centros urbanos•1.812 kg de capacidade de carga no chassi•Direção 
    hidráulica•Bancos reclináveis•Freios ABS •Vidros elétricos•Motor 2.5 L, turbodiesel, 
    com 130,5 cv •Basta habilitação categoria B para conduzir
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www.kia.com.br • 0800 77 11011

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

Quase um ano depois, o projeto de lei do 
deputado estadual Coronel Camilo para cri-
ar o Dia do Carregador da CEAGESP ainda se 
encontra em tramitação.

cOMeÇA O 
TRAdIcIONAL 
FesTIvAL de sOPAs 
dA ceAgesP

Terminado o Festival de 
Camarão e Massas, outro 
evento gastronômico 
já está a pleno vapor. 
A temporada 2017 do 
Festival de Sopas CEAGESP 
começou no dia 3 de 
maio e se estende até 
27 de agosto. Em sua 9ª 
edição, um dos eventos 
gastronômicos mais 
conhecidos do inverno 
paulista, o festival oferece 
semanalmente seis tipos 
de sopas, incluindo a 
famosa Sopa de Cebola, 
sucesso na cidade há mais 
de 50 anos.

Neste ano, o valor, que 
dá direito a tomar todas 
as sopas quantas vezes 
quiser, é de R$ 38,90 por 
pessoa. O evento funciona 
de quarta a domingo no 
Espaço Gastronômico 
CEAGESP. As quartas, 
quintas e domingos, o 
horário é das 18h até meia-
noite. As sextas e sábados, 
o festival fica aberto até 1h 
da manhã. 

A entrada é pelo Portão 
4 da Ceagesp, na Av. Dr. 
Gastão Vidigal, altura do nº 
1.946, na Vila leopoldina, 
Zona Oeste de São Paulo. 
O estacionamento fica no 
mesmo local e tem preço 
fixo especial de R$ 10 para 
quem for ao evento.

Mais Informações para a 
Imprensa:

Assessoria de Imprensa 
Festivais Gastronômicos 
Ceagesp
José Carlos Videira
11-9-9255-1959
jcvideira@terra.com.br
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INVERNO PREJUDICA PRODUÇÃO 
DE ALFACE

JUNHO TEM PRODUÇÃO FRACA DE 
BERINJELA

Venda de FLoReS da CeaGeSP Se InTenSIFICa eM MaIo e junho

O 
Jornal Entreposto, do mês de 
abril, trouxe uma curiosidade 
sobre a mosca que deposita 
os ovos dentro da berinjela: 
“Não vá pela aparência”. Vo-

cê pode acompanhar essa matéria, além de ou-
tras edições na íntegra, na versão virtual do im-
presso, através do site: http://jornalentrepos-
to.com.br/edicao-virtual.  

Aproveitando o mês de junho, o fruto vem 
com uma produção fraca a partir deste mês. Is-
so se explica, pelo motivo que a época de plan-
tio se inicia em setembro e vai até meados de 
fevereiro. Já, em regiões de clima quente, a si-
tuação é diferente, o cultivo fica para o ano to-
do.  Pois, o legume exige temperaturas em mé-
dia que fique entre 18 e 30ºC. Outro fator im-
portante que colabora com o desenvolvimen-
to é ter 80% de umidade relativa do ar, nes-
te período.

Nas principais Centrais de Abastecimento, 

segundo o Boletim da CONAB – Companhia 
Nacional de Abastecimento, em janeiro deste 
ano, a berinjela teve uma redução de preço em 
24%. De acordo com a tabela de sazonalida-
de da CEAGESP, de janeiro a abril, é um mo-
mento forte na comercialização, tendo maio já 
uma ocasião moderado da berinjela, especi-
ficamente do tipo japonesa. A produção vol-
ta a ficar forte, somente no mês de novembro, 
quando as temperaturas voltam a subir.

Porém, o item é um dos 30 produtos mais 
procurados no Entreposto paulista, sendo no 
cenário geral e a nona posição no setor de le-
gumes. No ano passado, foram mais de 30 mil 
toneladas vendidas, o que gerou uma movi-
mentação de R$ 66 milhões. E no balanço do 
primeiro trimestre de 2017, já foram contabi-
lizadas mais de 8 mil toneladas, o que corres-
ponde algo em torno de 14 milhões de reais 
das vendas do fruto.  

E
la é uma das hortaliças mais con-
sumida pelo brasileiro. Por pos-
suir poucas calorias, é essencial 
para quem quer manter uma ali-
mentação balanceada. “Eu gos-

to sem abusar muito de temperar, utilizo ape-
nas azeite de oliva. Procuro comer antes do pra-
to principal, acompanhado de uma salada de 
tomate” explica o professor de História, Car-
los Pacheco. 

Entretanto, no período de junho, a hortali-
ça sofre devido ao tempo frio e por isso afeta 
diretamente na qualidade e no preço. No Esta-
do de São Paulo, em Americana, os agriculto-
res estão com dificuldades para manter o cul-
tivo, com essas baixas temperaturas. “Os pro-
dutores reclamaram muito. Com o dia come-
çando frio e esquentando até o fim da tarde, a 
hortaliça acabou sofrendo bastante, pois é mui-
to sensível”, explica Marina Marangon, pesqui-
sadora do Hortifruti /CEPEA. Já no Rio Gran-

de do Sul, as fortes chuvas prejudicaram forte-
mente o cultivo da hortaliça. Nas primeiras se-
manas do mês de junho, as variações climáti-
cas fizeram a produção de alface, rúcula, cou-
ve-flor, por exemplo, chegaram a um prejuízo 
de quase 50%. 

De acordo com o Boletim Hortigranjeiro da 
CONAB - Companhia Nacional de Abasteci-
mento, divulgado no dia 21 de maio, a alface 
nas principais Centrais de Abastecimento do 
país, em fevereiro deste ano, devido às chuvas 
intensas e o excesso de calor nas regiões pro-
dutoras comprometeram a produção, aumen-
tando consideravelmente os preços. A maior 
alta foi registrada na CEAGESP, onde o valor 
subiu 104,87%. Já no mês de março, o Bole-
tim divulgado no dia 25 do mesmo mês, rela-
ta que o principal aumento de preços da folho-
sa foi registrado em Goiânia/GO (19,48%), e 
a mais expressiva queda ocorreu em Recife/
PE (39,39%).

O Dia dos Namorados é uma 
data específica que alavancam as 
vendas de flores no País. Ainda 
não há um balanço com os núme-
ros obtidos, em 2017, desta data 
que simboliza o amor e a troca de 
presentes entre os casais apaixo-
nados. De acordo com a IBRAFLOR 
– Instituto Brasileiro de Floricul-
tura, o Dia dos Namorados repre-
senta 4,2% das vendas de flores do 
Brasil. Em primeiro lugar fica o Dia 
das Mães, que detém cerca de 9,1% 
da comercialização. A empresa, 
considerada a maior produtora de 
rosas e gipsofilas do Brasil, Rosas 
Reijers, ressalta que esta data é de 
extrema importância, já que casais 
procuram trocar presentes neste 
dia. “Temos uma previsão de cres-
cimento de 7% em relação ao ano 
passado. É uma data importante 
de grande demanda para flores de 

corte,” é o que explica a engenheira 
agrônoma Camila Reijers.

Para o proprietário da maior 
empresa virtual de flores do Bra-
sil, Clóvis Sousa, outras datas fa-
zem com que as vendas de flores 
mantenham o mercado aquecido 
do setor. “Temos pelo menos cinco 
datas por ano em que uma pessoa 
pode presentear seu parceiro: Dia 
da Mulher, por exemplo, é a tercei-
ra maior data do nosso calendário, 
além do dia das Mães, Dia dos Na-
morados e Dia dos Pais” disse Cló-
vis. 

No maior mercado atacadista da 
América Latina e o terceiro maior 
do mundo, a CEAGESP, a data es-
pecial também é comemorada para 
os permissionários que trabalham 
na maior feira de flores do país. Ju-
nho já inicia embalado com o com 
o Dia das Mães. Só para se ter uma 

ideia, o mês de maio é o período 
de maior comercialização do En-
treposto paulista. De acordo com 
o balanço realizado pelo SEDES 
- Seção de Economia e Desenvol-
vimento, foram vendidas mais de 
3,6 mil toneladas de flores, plantas, 
grama e mudas. O setor ocupa a 
sexta posição do ranking por volu-
me em toneladas. No cenário geral, 
de janeiro a dezembro de 2016, fo-
ram comercializadas algo em tor-
no de 40 mil t de flores no ETSP. 
Sendo que a mais vendida, no ano 
passado, ficou por conta da planta 
Tuia. Para quem não conhece, ela é 
considera um pinheiro de cemitério 
ou cipreste. É uma planta medicinal 
conhecida pelas suas propriedades 
que ajudam no tratamento de gri-
pes e resfriados. Já no primeiro tri-
mestre deste ano, são mais de 8 mil 
toneladas de flores vendidas. 
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eMPReSa da CeaGeSP na MaIoR FeIRa 
de oRGÂnICoS da aMÉRICa LaTIna

A maior Feira de orgâ-
nicos da América Latina, A 
Bio Brazil Fair aconteceu 
recentemente, nos dias 07 
até o dia 10 de junho, em 
São Paulo. O evento que 
chegou a sua 13ª edição, 
foi realizado no pavilhão da 
Bienal do Ibirapuera. Se-
gundo os organizadores, 
contou com mais de 400 
expositores, que apresen-
taram as grandes tendên-
cias do setor e lançaram 
algo em torno de 1.200 
produtos e serviços. O que 
reuniu empresas de diver-
sos países como: Peru, Bo-
lívia, Itália, Chile, Canada, 
Argentina, México e Coreia 
do Sul. 

Durante os quatro dias 
de evento, foram feitas ro-
dadas de negócios entre 
135 empresas expositoras 
e 15 compradores convi-

dados pela organização. A 
estimativa alcançada com 
as 416 reuniões projeta 
algo em torno de R$ 23,4 
milhões de vendas para 
as empresas participantes 
pelos próximos 12 meses. 
Na área da agricultura fa-
miliar, 10 empreendimen-
tos ocuparam o estande da 
Secretaria Especial de Agri-
cultura Familiar e Desen-
volvimento Agrário (Sead) 
do governo federal. 

Quem não poderia ficar 
de fora dessa oportunida-
de de exposição é a empre-
sa que fica na CEAGESP, a 
Amo Orgânico.  “Foi uma 
grande participação, pois 
conseguimos uma maior 
visibilidade dos nossos 
produtos. A Amo Orgânico 
na Bio Brazil Fair nos aju-
dou na difusão da nossa 
empresa pela parte do A 

Granel. E isso nos fez pros-
pectar novos clientes, e 
também fazer a nossa mar-
ca mais visível, mais co-
nhecida. Já participamos de 
outras edições, mas esses 
dois últimos anos consecu-
tivos, estivemos presentes. 
Sendo que no ano passado 
foi com um estande menor, 
mas esse ano já foi um bem 
maior”, relata a coordena-
dora administrativa Silma-
ra Teixeira.   

A empresa trouxe ao 
público diversos produtos 
FLV – frutas, legumes e 
verduras e uma decoração 
que chamava a atenção do 
público que passava em 
frente ao estande da Amo 
Orgânico. No maior merca-
do atacadista da América 
Latina, são poucos empre-
endimentos que comercia-
lizam esse tipo de produto. 

eventos
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BRadeSCo PoSSuI 
LInhaS de CRÉdIToS 
IdeaIS PaRa o 
PRoduToR RuRaL

 O Bradesco possui 
parceria com as principais 
empresas de todos os elos 
da cadeia produtiva do 
agronegócio, e esta parceria 
possibilita a agilidade 
e adequação da oferta 
de crédito e em muitas 
vezes redução do risco, 
proporcionando um volume 
maior de crédito.   

JE - O Banco Bradesco possui diversas li-
nhas de financiamento para o produtor ru-
ral. Na sua concepção, qual seria a melhor 
medida para o agricultor familiar? 
Rui Pereira - O pequeno agricultor pos-
sui diversas alternativas de recursos para fi-
nanciar a sua produção, sendo importante 
avaliar qual é a sua necessidade para a ade-
quação das linhas existentes. Neste novo 
ano safra 2017/2018, que se inicia em 01 
de julho, o produtor poderá escolher para 
o seu custeio as linhas de RO (Recursos 
Obrigatórios provenientes do Deposito a 
Vista) ou RL (Recursos Livre provenientes 
de LCA) ou mesmo o investimento das li-
nhas do BNDES (tais como Moderfrota, 
Moderinfra, Moderagro, etc). 

JE – Neste momento complicado da nos-
sa economia, o agricultor consegue realizar 
empréstimos sem se prejudicar financeira-
mente depois? 
Rui Pereira - O agricultor, hoje, é um 
empresário do campo, independentemen-
te de seu porte, e para tanto e necessário 
que o empréstimo seja bem planejado e sua 
aplicação direcionada a sua real necessidade 
de produção, com ciência de que esta pro-
dução gere resultado para o pagamento de 
suas dívidas e lucro em sua atividade. 

JE – Vocês possuem parcerias com algumas 
das principais empresas do ramo do agrone-

gócio. Isso gera facilidade e algum benefício 
para os seus clientes? 
Rui Pereira - O Bradesco possui parceria 
com as principais empresas de todos os elos 
da cadeia produtiva do agronegócio, e esta 
parceria possibilita a agilidade e adequação 
da oferta de crédito e em muitas vezes redu-
ção do risco, proporcionando um volume 
maior de crédito. 

JE – Em junho deste ano, tivemos o anún-
cio do Plano Safra 2017/2018. Você acredi-
ta que esse recurso consegue chegar a todos 
os produtores rurais? 
Rui Pereira - Os recursos disponíveis serão 
suficientes para o atendimento ao produtor, 
sendo necessário que este se organize na ge-
ração de informações que são exigidas pelo 
BACEN as operações com recursos direcio-
nados ou mesmo as exigências do BNDES 
em suas operações. 

JE – O Bradesco participa de diversas fei-
ras e eventos. Qual a importância de estar 
presente nesses acontecimentos? É possível 
relatar o resultado da última feira e qual será 
a próxima? 
Rui Pereira - O Bradesco atua em di-
versos eventos e feiras, e possui de forma 
institucional garantido a sua presença nas 
sete maiores feiras do País. Até o momento, 
os volumes de negócios indicados nas seis 
feiras em que participamos, historicamente 

é recorde em oportunidade de conversão de 
negócios. A próxima feira prevista é a Ex-
pointer em Esteio (RS) no final do mês de 
agosto. 

JE - No site do Banco, o agricultor con-
segue conhecer todas as linhas disponíveis 
que mais se adapta ao momento que ele 
precisa e também, informações como a sa-
fra, os produtos rurais e muito mais. Quais 
são as plataformas que o Bradesco disponi-
biliza para seus clientes? 
Rui Pereira - Além de toda a rede de 
agências, o Bradesco tem a disposição do 
produtor o site: www.bradescoagronegocio.
com.br e o aplicativo para celular tanto para 
o sistema IOS e Android. 

JE – A CEAGESP é o maior mercado ata-
cadista da América Latina e o terceiro maior 
do mundo. Nele, mais de 3 mil empresas 
comercializam produtos hortifrutigranjeiro 
abastecendo todo o Brasil e países de fora. 
Existe ou há um projeto de algum plano 
específico para atender a esses empresários? 
Rui Pereira - O Bradesco possui uma 
agencia no CEAGESP que atende as neces-
sidades dos produtores, assim como mais de 
5.000 agências espalhadas no País que aten-
dem o produtor diretamente em sua região, 
com a oferta de soluções para o Agronegó-
cio assim com as suas demais necessidades e 
de sua família.

O agronegócio é o que movimenta a economia brasileira. O setor rural é a 
grande aposta para que o brasil volte a ser uma das principais potências 
emergentes novamente. Sendo que, em junho deste ano, o Governo anun-
ciou a liberação de R$ 190,25 bilhões para o Plano Safra 2017/18. O subsídio 
é uma linha de crédito destinada ao médio e ao grande produtor. Valor 
fica disponível a partir do mês de julho. O Banco Bradesco possui diversos 
tipos de financiamento para o agricultor brasileiro. O Superintendente de 
Agronegócios do bradesco, Rui Pereira Rosa é o responsável, desde 2013, 
pela área de agronegócio do banco. Formado em jornalismo pela Univer-
sidade Católica de Santos, Pós-graduação em Marketing (ESPM) e Program 
for Management Development (PMD) pelo IESE - University of Navarra, São 
Paulo, SP.
Rui Pereira foi Diretor adjunto da Comissão de Crédito Rural da Febraban 
e Conselheiro da empresa EbP – Estruturadora brasileira de Projetos S/A. 
Ingressou, em julho de 1985, no banco Nacional, atuando como gerente 
comercial, posteriormente atuou nos bancos bMC, Fibra Excel Econômico 
e bCN. Em abril de 2002 foi transferido para o banco bradesco, com o 
cargo de Gerente de Departamento atuando no Segmento Empresas e 
posteriormente na área de Produtos e Empréstimos e Financiamentos. 
Em novembro de 2009 foi promovido a Superintendente Executivo, sendo 
responsável pelas áreas de leasing e bNDES entre outras áreas.

entrevista



PResIdeNTe dA ceAgesP 
PARTIcIPA dA cONFeRÊNcIA 
dA WUWM NA ITÁLIA

O diretor presidente da Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (CEAGESP), Johnni 
Hunter Nogueira, esteve nos dias 
17 e 20 de maio em Roma (Itália) 
representando a Companhia para 

PeIXe cONgeLAdO só 
POde TeR 12% de ÁgUA 
AdIcIONAdA

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento 
(MAPA), publicou, no mês 
de junho, que limita a 12% 
a aplicação de água, com 
ou sem aditivos (previstos 

ceAgesP dIvULgA 
BALANÇO cOMeRcIAL 
desTe PRIMeIRO 
TRIMesTRe

O brasil ainda se recupera 
lentamente da crise que 
afetou todos os setores 
da economia. Mas, o País 
já vem demostrando uma 
leve melhora em relação 
aos últimos cinco anos, 
período de recessão. E isso 
não seria diferente, por 
exemplo, com os números 
de comercialização de 
hortifrutigranjeiro do maior 
mercado de abastecimento 
da América latina e o 
terceiro maior do mundo, a 
Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São 
Paulo, a CEAGESP.

Somente no primeiro 
trimestre deste ano de 2017, 
de acordo com os dados das 
Análises e Estatísticas da 
Comercialização na Rede de 
Entrepostos, de janeiro a 
março, a Ceasa de São Paulo 
obteve um montante de 
1.055.407 de toneladas e um 
volume financeiro de quase 
R$ 2,3 bilhões. lembrando 
que esses números incluem 
os entrepostos do interior. 
Na comparação do mês de 
março deste ano, com o 
mesmo período de 2016, 
houve um aumento do 
número de toneladas de 
345.228 para 372.465. O que 
representa algo em torno de 
7,32%. 

O setor de frutas é um dos 
principais responsáveis na 
comercialização do ETSP. 
Dos 835.166 de toneladas 
de produtos em geral que 
foram vendidos, no primeiro 
trimestre, desses, 432.934 
t foram somente de frutas. 
Seguido pelo setor de 
legumes com um total de 
217.024 t.
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participar da conferência da WUWM 
(sigla em inglês para União Mundial 
dos Mercados Atacadistas), cujo 
tema foi “Maneiras de alimentar 
o mundo com produtos frescos”. 
O encontro aconteceu no Centro 
Agroalimentar de Roma, com 
apoio da FAO (Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura).

Durante o evento, representantes 

de mercados atacadistas do mundo 
inteiro discutiram temas como 
alimentos nutritivos para todos, 
presença dos produtos orgânicos 
nos centros atacadistas e logísticas 
de produtos que necessitam 
ser transportados em baixas 
temperaturas. Além disso, foram 
organizadas visitas técnicas ao 
Centro Agroalimentar de Roma e ao 
mercado varejista de Testaccio.

em legislação), sobre 
a superfície do peixe. 
Essa prática conhecida 
como glaciamento ou 
congelamento visa evitar a 
oxidação e a desidratação. 
Foi mantida a exigência de 
que essa adição de água seja 
descontada no peso líquido 
informado ao consumidor. 
Os estabelecimentos 
têm 180 dias, a partir da 
publicação da IN para 
adequarem à rotulagem dos 
produtos e, 90 dias, para 
se adaptarem às exigências 
dos requisitos estabelecidos.
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O Jornal Entreposto, recentemente, 
em abril deste ano, realizou uma edição 
especial relatando o cenário nacional da 
bananicultura. Nele, foi mostrado que o 
Brasil ocupa uma posição de destaque no 
âmbito mundial. Sendo um dos principais 
produtores de banana, ficando entre a ter-
ceira e a quarta posição, segundo os dados 
do IBGE. Por ano, são produzidas cerca 
de 7 milhões de toneladas. Porém, o País 
está preocupado com a propagação de um 
fungo que vem atingindo outros países e 
devastando todo o cultivo da fruta. Clas-
sificado como Raça 4 tropical, ou TR4, é 
uma nova subespécie do agente patogêni-
co causador do Mal-do-Panamá. Ela ataca 
as variedades da prata, maçã e nanica. 

O TR4 foi detectado, pela primeira 
vez, em Taiwan, em 1990. Ele se espalhou 
rapidamente, destruindo plantações na 
Indonésia, Malásia, Filipinas e norte da 
Austrália. Nos últimos três anos, o fungo 
infectou fazendas no Oriente Médio, Áfri-
ca e Queensland, levando a ONU – Or-
ganização das Nações Unidas a requisitar 
quase US$ 50 milhões em recursos para 
combater a epidemia. O Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA emitiu uma nota que Governo fará 
campanha para evitar o ingresso do fungo 
que ameaça as plantações. No continente 
americano, ainda não foi encontrado e a 
sua introdução poderia trazer sérios pro-
blemas para a produção de bananas, ali-
mento básico e considerado chave para a 
segurança alimentar. 

“É difícil falar em termos reais, as pro-
babilidades de a TR4 entrar no Brasil, mas 
eu diria que são altas e pode ser questão 
de tempo. O fungo pode entrar por dife-
rentes vias, como solo contaminado em 

sapatos, ferramentas, mudas de bananei-
ra – visivelmente sadias, mas infectadas –, 
além de plantas ornamentais que podem 
também ser hospedeiras”, conta Miguel 
Angel Dita Rodriguez, engenheiro agrô-
nomo da Embrapa.

O Ministério da Agricultura, por meio 
do Departamento de Sanidade Vegetal 
(DSV), juntamente com pesquisadores da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura estão 
desenvolvendo o Plano Nacional de Con-
tingência, que prevê a adoção de medidas 
capazes de evitar a sua introdução no ter-
ritório nacional. “É preciso impedir a in-
trodução, no País, de mudas de bananeiras 
sem garantias fitossanitárias adequadas, 
porque mesmo, as mudas assintomáticas 
podem estar contaminadas pelo fungo. 
Caso a Raça 4 Tropical seja detectada no 
País, medidas de erradicação de plantas, 
interdição de propriedades, restrições ao 
comércio de vegetais, a partir das áreas 
com a ocorrência do fungo, deverão ser 
adotadas, objetivando evitar a dissemina-
ção para novas áreas”, explicou o diretor 
substituto do departamento, Marco Antô-
nio Alencar.

O Vale do Ribeira é a maior região 
produtora de bananas no Estado de São 
Paulo. Responsável por quase 90% da pro-
dução paulista. Sendo que a bananicultura 
é uma das principais fontes de renda para 
os moradores locais e de muitos empreen-
dimentos agrícolas que retiram, da cidade 
de Registro, a fruta para a comercialização. 

Grandes empresas que atuam dentro 
da CEAGESP possuem a produção ru-
ral, nesta cidade, que fica há 200 km de 
distância da capital paulista, com aproxi-
madamente 56.123 habitantes. “É uma 
região que tem muita umidade, e que se 

adaptou muito bem para o cultivo da ba-
nana. Ela fica em uma posição estratégica 
entre os estados de Curitiba e São Paulo. 
Então você consegue atender tanto a re-
gião sudeste e sul do país”, explica um 
dos sócios proprietários da Frutas Rocha, 
Oswaldo Rocha Filho.                                                                                   

O prefeito de Registro, Gilson Fan-
tin também mencionou o clima como 
uma das principais causas que fizeram a 
cidade uma das maiores produtoras da 
fruta do Estado de São Paulo e do País. 
“A bananicultura se estabeleceu na re-
gião devido às condições climáticas fa-
voráveis, como inverno pouco intenso, 
chuvas bem distribuídas ao longo dos 
anos e proximidade aos grandes mer-
cados consumidores. Outro fator im-
portante foi a instalação da cultura nas 
várzeas de terras férteis ao longo do Rio 
Ribeira de Iguape e posterior expansão 
para áreas de terras secas, além da dis-
ponibilidade de mão-de-obra para as 
lavouras” disse o prefeito.

Na região, uma equipe de auditores 
fiscais do Mapa realizou, do dia 3 a 7 
de abril, a auditoria no Sistema de Mi-
tigação de Risco (SMR) para uma outra 
doença: a sigatoka negra da bananei-
ra. É uma doença causada pelo fungo 
Mycosphaerella fijiensis, originária das 
Ilhas Fiji (no Pacífico) e identificada 
em 1998, nos municípios amazonenses 
de Benjamin Constant e Tabatinga, de 
onde se espalhou para as outras regiões 
brasileiras. No estado de São Paulo foi 
constatada nos bananais do município 
de Miracatu, região do Vale do Ribeira 
em meados de junho de 2004 e após le-
vantamento foi constatada em todas as 
regiões do Estado. 

É DIFíCIL FALAR EM TERMOS REAIS, AS PROBABILIDADES DE A TR4 ENTRAR NO 
BRASIL, MAS Eu DIRIA QuE SãO ALTAS E PODE SER QuESTãO DE TEMPO” MIGuEL 
ANGEL DITA RODRIGuEz, ENGENhEIRO AGRôNOMO DA EMBRAPA.

doenÇaS VIndaS de 
ouTRoS PaÍSeS  deVaSTaM 
PRoduÇÃo BRaSILeIRa
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Entenda Melhor

ll  Mal-do-Panamá surgiu na Austrália em 1876, na Costa Rica e Panamá em 1890

ll  TR4 é a nova subespécie do agente patogênico causador do Mal-do-Panamá

ll  Foi detectado pela primeira vez em Taiwan, em 1990

ll  Destruiu plantações na Indonésia, Malásia, Filipinas e norte da Austrália

 ll  Ataca as variedades da prata, maçã e nanica

ll  O principal meio de disseminação do fungo ocorre através de mudas infectadas

ll  O Brasil é livre do TR4, mas o fungo pode chegar ao País

do TR4 da Banana 
PaRa a ManCha 
BRanCa do CaMaRÃo 

Se o fungo TR4, que está di-
zimando plantações de bananas 
pelo mundo, é a maior preocu-
pação para que não chegue ao 
território brasileiro. Um vírus já 
está causando o maior prejuízo 
no cultivo de camarão. Conhe-
cida como Mancha Branca, ela 
é letal ao crustáceo, mas que é 
inofensiva à saúde do consumi-
dor. Primeiramente, ela infecta e 
destrói células de órgãos dos sis-
temas digestivo e respiratório do 
animal. Entretanto, ainda não há 
cura e nem vacina para combater 
a doença. “Esse vírus não causa 
nenhum problema para a saúde 
humana, é exclusivo de inverte-
brados e causa doença somente 
no camarão”, explica Rubens 
Galdino Feijó, engenheiro de 
pesca e pesquisador da UFC – 
Universidade Federal do Ceará.

A produção de camarão do 
Ceará, um dos principais produ-
tores do Brasil, foi quase dizima-
da por conta da Mancha Branca. 
A doença veio de outros países, 
sendo que ela foi constatada pela 
primeira vez na Ásia, em 1993. 
Desde então passou pelos Esta-
dos Unidos e depois pela Améri-

ca do Sul. Infelizmente, aqui no 
país, é preciso se adequar a esta 
realidade, mesmo não tendo uma 
medida eficaz para combater essa 
praga. “Lá na fazenda o produtor 
vai ter que se acostumar com ela: 
criar menos animal por metro 
quadrado, que diminui a carga 
viral do viveiro, e aumentar a 
capacidade de água, com água 
melhor, alimentação mais forte. 
Como todo ser vivo, ele tem que 
estar mais resistente pra poder 
enfrentar o vírus”, alerta Cris-
tiano Maia, presidente da Asso-
ciação Cearense de Criadores de 
Camarão. 

Já para o presidente da As-
sociação Brasileira de Bares e 
Restaurantes, Paulo Solmucci, o 
preço elevado do camarão pode 
afetar na procura pelo consumi-
dor e isso só vai melhorar quando 
normalizar a situação. “A falta de 
camarão é um problema grave no 
Brasil. Ele foi agravado pela do-
ença, mas é uma questão históri-
ca”, relata Paulo Solmucci, presi-
dente da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes. A empresa 
New Fish, que fica localizada na 
CEAGESP, também sentiu de 

perto o prejuízo na comercializa-
ção deste produto. “Para a gente, 
diminuiu a produção do cama-
rão rosa e isso atrapalhou muito 
a venda, porque, na falta de um, 
a gente compensa com o outro. 
Mas não tivemos nem aumento 
de preço, porque, ficou em falta 
mesmo para o consumidor”, ex-
plica a comerciante da empresa 
New Fish, Natércia.

Segundo a Epagri - Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Ex-
tensão Rural de Santa Catarina, 
o primeiro surto da Mancha 
Branca acompanhado de mor-
talidade de camarões ocorreu 
em agosto de 2004, em fazendas 
de Laguna, SC. Para o professor 
Alberto Nunes, do Instituto de 
Ciências do Mar, em Fortaleza, 
o excesso de matéria orgânica 
no solo dos viveiros, mais a alta 
amplitude térmica diária.  Além 
da liberação da água contami-
nada com vírus no ambiente, 
com a falta práticas adequadas 
de descarte de camarões mortos 
foram os principais elementos 
que ocasionaram para a Man-
cha Branca se instalar na pro-
dução catarinense.

2004
SANTA CATARINA

CRonologia
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2008
BAhIA

2011
PARAíBA

2012
PERNAMBUCO

2014
RIO GRANDE DO 

NORTE

2016
CEARá
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Os Estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Para-
ná são responsáveis por mais 
de 90% da produção de maçãs 
do País e, esses pomares estão 
sofrendo grande incidência de 
Cancro europeu ou nectria, 
uma doença causada pelo fungo 
Neonectria ditíssima, que pode 
causar a perda total do pomar. 
De acordo com Gilbert Berndt, 
engenheiro agrônomo e gerente 
de clientes da Bayer, a melhor 
maneira de lidar com a proble-
mática é a prevenção.

Por ser uma doença quaren-
tenária, há poucas informações 
sobre seu controle nas condições 
climáticas do Brasil. A geração 
dessas informações são neces-
sárias para se obter redução das 
perdas pela doença, que pode 
inviabilizar todo um pomar, 
aponta Berndt. “Quando já ins-
taurada, sem controle, ela pode 
acometer toda a produção do 
agricultor. Não existe cura, ela 
pode ser tratada, porém, vai 
haver diminuição da produção. 
Portanto, prevenir é a melhor 
solução e, neste acaso, recomen-
damos a primeira aplicação de 
fungicida durante a floração, na 
primavera, e a segunda depois 
de quinze dias. Numa segunda 
fase, quando acontece a queda 
das folhas, recomendamos apli-
cação com perda de 10% das 
folhas, depois com 50% e para 
finalizar com queda de 90% das 
folhas da árvore. Nosso princi-
pal produto para a prevenção do 

Cancro europeu é o fungicida 
sistêmico Aliette®”, finaliza. 

Para a Doutora em fitopa-
tologia Rosa Maria Valdebenito 
Sanhueza, responsável técnica 
do centro de pesquisa do Proter-
ra, instituição de pesquisa agro-
nômica situada no Rio Grande 
do Sul, o Cancro europeu pode 
demorar até dez anos para ser 
identificado causando sérios 
problemas para o produtor ru-
ral, embora seja uma doença 
com sintomas marcantes. “Ela 
pode afetar o tronco, os ramos 
principais e os ramos novos, 
causando estrangulamento des-
sas estruturas impossibilitando 
o desenvolvimento da planta 
e podendo causar podridão da 
fruta”, alerta a pesquisadora, 
que aconselha que o manejo da 
doença se fundamente na elimi-
nação permanente dos ramos 
infectados, para evitar a dissemi-
nação da praga, além do manejo 

preventivo dos pomares.
No dia 13 de junho, os três 

Estados do Sul se reuniram para 
criar o Comitê Interestadual 
de Sanidade da Pomicultura 
(Cisp), para defender a sanidade 
nos pomares de maçã. A inten-
ção do Comitê é propor me-
didas conjuntas para assegurar 
ações de vigilância e defesa de 
pragas e doenças quarentenárias 
que afetam a pomicultura. O 
Cisp funcionará como um órgão 
de assessoramento às entidades 
de defesa agropecuária dos três 
estados. “Nós já temos registro 
do cancro europeu presente em 
pomares de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, por isso nos 
unimos para defender a sanida-
de da maçã. Queremos impedir 
também que outras doenças se 
espalhem e comprometam nossa 
produção”, ressalta o secretário 
da Agricultura de Santa Catari-
na, Moacir Sopelsa.

O Brasil é líder mundial de produ-
ção e exportação de laranja, Por ano, 
são mais produzidas 16 milhões de 
toneladas. O Estado de São Paulo é 
o principal produtor, com a produção 
anual de mais de 12 milhões de t anu-
ais, segundo os dados do IBGE, em 
2015. Na CEAGESP, a fruta é o pro-
duto mais comercializado. Segundo 
o balanço realizado pela Companhia, 
no ano de 2016, foram mais de 300 
mil toneladas vendidas. Sendo que 
só no primeiro trimestre deste ano, 
já foram mais de 70 mil t. Nas princi-
pais Centrais de Abastecimento do 
País, a laranja, no mês de abril, apre-
sentou queda de preços e também 
na quantidade de comercialização. 
De acordo com o Boletim Hortigran-
jeiro da CONAB – Companhia Na-
cional de Abastecimento, a nova sa-
fra está com a colheita a todo o va-
por, principalmente no Triângulo Mi-
neiro e nos pomares de São Paulo. 

Tudo parece bem na plantação 
de laranja, porém, o inimigo núme-
ro um que prejudica a produção, o 
cancro cítrico poderia deixar os nú-
meros ainda melhores. Causado pe-
la bactéria Xanthomonas axonopo-
dis pv. citri, o cancro ataca todas as 
variedades e espécies de citros, tais 
como laranjas, limões, limas e pome-
los, entre outros. Não há medidas de 
controle capazes de eliminar comple-
tamente a doença. As plantas quan-
do infectadas e a eliminação da bac-
téria de uma área exige a erradicação 
das plantas doentes e das demais 
suspeitas de contaminação. Segun-
do a Agência de Defesa e Inspeção 
Agropecuária de Alagoas, ainda não 
existe método curativo para a doen-
ça, a única forma de eliminar o cancro 
cítrico é por erradicação do material 
contaminado. No entanto, só a erra-
dicação das árvores contaminadas 
não garante a eliminação da bacté-
ria causadora do cancro cítrico. Tam-
bém é importante eliminar as rebro-

tas (brotar novamente) que surgem 
na área onde foi realizada a erradi-
cação e queima das árvores. Essas 
rebrotas podem estar contamina-
das pelo cancro cítrico. Todo o ma-
terial, como enxadas, máquinas e im-
plementos, trator e grade usados na 
eliminação das rebrotas devem ser 
pulverizados com bactericida. 

Em 6 de setembro de 2016, o 
Ministério de Agricultura publicou 
uma norma, que estabeleceu medi-
das para o controle do cancro cítrico 
em todo o Brasil, abrindo a possibi-
lidade para Estados com a incidên-
cia da praga adotar novas estratégias 
de controle que não fosse exclusiva-
mente a erradicação da planta doen-
te. Após avaliação técnica, o Minis-
tério reconheceu, no mês de março 
deste ano, o Estado da Bahia como 
área de praga ausente para o cancro 
cítrico. “Temos desenvolvido um tra-
balho no sentido de fortalecer esta 
cadeia produtiva. O reconhecimen-
to concedido pelo Mapa é a prova do 
comprometimento do governo do es-
tado com a citricultura baiana”, dis-
se o secretário estadual da agricultu-
ra, Vítor Bonfim. A Bahia é o 2º maior 
produtor nacional de citros, com área 
plantada de quase 64 mil hectares, 
produzindo cerca de 170 mil tonela-
das de frutos e gerando receita bru-
ta de R$ 74,9 milhões.

De origem da Ásia, o primeiro 
registro da doença aqui no Brasil 
foi, em 1957. O MAPA também ofi-
cializou, no dia 27 de março deste 
ano, o sistema de mitigação de ris-
co para o cancro cítrico nos Esta-
dos de Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul e São Paulo.  Dados do 
sistema Gedave - Gestão de Defe-
sa Animal e Vegetal, com base nas 
informações fornecidas pelos pro-
dutores mostram que em 2016 fo-
ram erradicadas 50.871 plantas cí-
tricas com sintomas de cancro cítri-
co, em São Paulo.

PARA eMPResA BAYeR: PReveNÇÃO 
É A sOLUÇÃO PARA O cOMBATe dO 
cANcRO eUROPeU

OUTRA VARIEDADE DO 
CANCRO É O GRANDE VILÃO 
NA PRODUÇÃO DE LARANJA 



O Estado de São Paulo é um grande 
produtor de abobrinha como mostram os 
registros do Instituto de Economia Agrí-
cola de São Paulo de 2016: produção de 
69.583 toneladas em 3.748 hectares, dis-
tribuídas por 39 regiões agrícolas e muito 
concentrada na região (EDR) de Sorocaba  

O volume de 42.741 toneladas de abo-
brinha comercializado em 2016 no En-
treposto Terminal de São Paulo da CEA-
GESP, o Ceasa paulistano, é 61% de toda 
a produção paulista.   O abastecimento 
do Ceasa paulistano exige o recebimento 
de abobrinha de onze estados brasileiros 
e 287 municípios, sendo 65% do volume 
originário de 181 municípios do Estado 
de São Paulo.  O volume, entre os anos de 
2002 e 2016, cresceu 28% e a razão entre 
o volume de entrada da abobrinha Italia-
na e Brasileira mudou de 0,69 para 6,15. 
O volume de abobrinha Italiana cresceu 
169% e o de abobrinha Brasileira caiu 
60%, no mesmo período. 

Entrevistamos os atacadistas do Ceasa 
paulistano responsáveis por 59% do vo-
lume de comercialização de abobrinha e 
construímos o retrato da sua comercializa-
ção a partir da percepção dos seus maiores 
especialistas. As classificações utilizadas 
são 3A, 2A, 1A, G e Especial, que apre-
sentam grande diferenciação de valor, no 
mesmo dia, por classificação. A abobrinha 
Italiana 3A vale duas vezes mais que a 1A 

e a Especial 3 vezes mais.  Existem desti-
nações diferentes para cada classificação. 
As classificações 3A e 2A são destinadas 
principalmente para supermercados, se-
guidos por sacolão, feirante, atacadista e 
distribuidor.  O principal destino da clas-
sificação 1A é o atacadista, seguido pelo 
sacolão, pelo feirante e pela distribuidora. 
A maior parte da abobrinha é destinada 
à Região Metropolitana (86%), seguido 
pelo interior paulista (7%), por outros 
estados (2%) e pelo litoral paulista (4%). 
Os meses de junho e julho são os de ofer-
ta mais baixa, e os meses de dezembro a 
janeiro de oferta mais alta para as duas 
variedades. As embalagens de madeira 
dominam a comercialização da abobri-
nha(60%), seguidas pelo papelão(18%) 
e plástico(18%).  Todos os produtos pas-
sam por repasse(11%) ou por reclassifica-
ção(45%), ou por reembalamento(30%), 
o que demonstra que a qualidade recebi-
da do produtor não atende às exigências 
dos clientes dos atacadistas, comerciantes 
do Ceasa paulistano. O problema mais 
grave(78%) é a virose, seguido por clas-
sificação inadequada, podridão, sujeira e 
outros.   O volume de abobrinha Italiana 
é seis vezes maior que o da abobrinha Bra-
sileira.  

Os resultados das entrevistas com os 
atacadistas mostram que o produtor de 
abobrinha pode dobrar o valor do seu pro-

duto, colhendo a abobrinha mais tenra. A 
melhoria da classificação na produção tor-
nará desnecessário o manuseio do produto 
no mercado, evitando os danos mecânicos 
que prejudicam muito a qualidade e a 
conservação do produto e abrem caminho 
para a entrada de microrganismos oportu-
nistas responsáveis pela ocorrência de po-
dridões pós-colheita.  A virose, o principal 
problema apontado, precisa ser enfrentada 
com grande urgência.

Estamos lançando as ‘Normas de Clas-
sificação de Abobrinha’, que caracteriza 
o seu tamanho e qualidade, permitindo 
maior transparência na negociação entre 
os produtores e seus compradores.

Maiores informações no Centro de 
Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento 
da CEAGESP
cqh@ceagesp.gov.br
11 3643 3825/ 11 36433890 

A comercialização de frutas e hortaliças 
frescas é um grande desafio. Os desenten-
dimentos e os atritos comerciais, entre os 
produtores e seus compradores atacadistas 
e entre atacadistas e os seus compradores 
do varejo e do serviço de alimentação, são 
frequentes e de difícil solução. A causa 
principal é a ausência de parâmetros ou 
padrões de tamanho e qualidade, que leva 
à utilização de nomenclaturas como pri-
meira, extra, graúda, especial e outra, com 
significados que variam com o produtor, 
com o dia, com o comprador. 

A melhoria na atual situação de pou-
ca transparência na comercialização, exige 
que os tamanhos das diferentes classifica-
ções como 3A, 2A e 1A sejam definidos 
em características mensuráveis, que o peso 
líquido da caixa mais comum de cada pro-
duto esteja bem estabelecido e que os de-
feitos graves e leves sejam definidos. 

O estudo do tamanho exigiu entrevista 
e coleta de produto nos atacadistas respon-
sáveis por 80% do volume de comercia-
lização de cada produto, determinados a 
partir dos dados do SIEM – Sistema de 

Informação e Estatística de Mercado da 
CEAGESP. Cada atacadista escolheu uma 
caixa representativa de cada classificação, 
de cada produto. A caixa foi encaminha-
da ao nosso laboratório para a medição de 
tamanho de cada unidade: comprimento, 
massa e diâmetro.

Os dados foram submetidos à análise 
estatística, o que permitiu a definição da 
melhor medida de tamanho para cada pro-
duto e dos limites de tamanho para cada 
classificação.  

As cartilhas ‘Medida das Frutas’ e ‘Me-
dida das Hortaliças’ estão disponíveis no 
formato digital e serão impressas.  Elas 
contém as medidas de tamanho para cada 
classificação e o peso da embalagem mais 
comum para 37 hortaliças e 34 frutas. Elas 
são de adoção voluntária e serão úteis para 
todos que almejam uma comercialização 
mais transparente e justa. 

Os defeitos graves para cada produto 
podem ser consultados em www.horties-
colha.com.br/hortipedia. Cada produto 
tem os seus ‘padrões mínimos de qualida-
de’, com a ilustração dos defeitos graves, 
que devem ser rejeitados e não devem ser 

enviados pelo produtor ao mercado. Os 
defeitos leves para 42 frutas e hortaliças 
podem ser encontrados nas ‘Normas de 
Classificação’ do Programa Brasileiro para 
a Modernização da Horticultura.

Gostaríamos de receber críticas e su-

gestões para a melhoria do nosso trabalho.

Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP
cqh@ceagesp.gov.br 
11 3643 3825  11 36433890

FaLando de aBoBRInha

a MedIda daS FRuTaS e hoRTaLIÇaS
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o hoRÁRIo do CeaSa PauLISTano 
SeGundo oS SeuS aTaCadISTaS

O Entreposto Terminal de São Paulo 
é um dos maiores entrepostos de abaste-
cimento de frutas e hortaliças frescas do 
mundo.  

O levantamento da percepção do ata-
cadista, permissionário do ETSP, sobre 
o seu negócio é o caminho mais curto e 
eficiente para compreender o funciona-
mento do mercado e traçar estratégias de 
melhoria do nosso entreposto. 

O Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP vem re-
alizando a cada dois anos, desde 2005, 
entrevistas com permissionários e compra-
dores do ceasa paulistano. 

Aqui estão os resultados das respostas 
referentes ao período de tempo em que 
ocorrem as operações de recepção do pro-
duto, da negociação com os compradores 
e de entrega, segundo as entrevistas reali-
zadas entre os meses de fevereiro e abril de 
2017. Foram entrevistados 496 atacadis-
tas, que representam 41% dos   atacadistas 
de frutas e hortaliças da CEAGESP pau-
listana, localizados em todos os pavilhões. 
O número de entrevistados por pavilhão 
foi determinado estatisticamente para ga-
rantir uma boa representatividade. Foram 
entrevistados permissionários de cada pa-
vilhão. 

Existem muitos debates sobre a mu-
dança de horário do ETSP mas o horário 
representou só 2% das reclamações dos 
atacadistas entrevistados. O primeiro foi 
Limpeza com 24%, o segundo Segurança 
com 15%, o terceiro Estrutura com 14% 
e o quarto Movimentação com 13%.  Mu-
danças no horário podem ter grande efeito 
principalmente na melhoria da movimen-

tação, da carga, descarga e estacionamento 
no mercado.

Aqui estão alguns dos resultados que 
julgamos mais interessantes.

QuAL É O hORÁRIO DE 
TRABALhO DO ATACADISTA?

Separamos os resultados em dois: 
‘MLP’ e ‘Todos os pavilhões sem o MLP’. 

Os atacadistas entrevistados informa-
ram os seus horários de entrada e de saída 
do mercado, a cada dia. Fizemos a conta 
do número de horas de permanência no 
mercado pelos entrevistados. 

MLP
A concentração de chegada ao merca-

do da grande maioria dos atacadistas do 
MLP está entre 10 e 12 horas da manhã 
(71%) e a saída entre 18 e 20 horas (88%). 
Metade dos atacadistas do MLP permane-
ce no mercado entre 8 e 9 horas e o restan-
te um número maior de horas, chegando 
a 15 horas.

Todos os pavilhões menos o MLP
A concentração de entrada dos ataca-

distas de todos os pavilhões, com exceção 
do MLP, está entre 4 e 6 horas da ma-
nhã (81%) e a saída entre 15 e 18 horas 
(80%). O número de horas de permanên-
cia no mercado varia entre 8 e 18 horas, 
com maior ocorrência entre 10 e 13 horas 
(80%).

ATÉ QuE hORAS ACONTECE 
A ChEGADA DO PRODuTO DO 
FORNECEDOR E A ENTREGA DA 
MERCADORIA AO CLINTE?

Somente 48% das vendas é feita direta-
mente ao comprador (pessoalmente). A uti-
lização do Nextel e APPs como o Whatsa-
pp, já respondem por 40% das negociações 
de venda. Vamos trabalhar aqui com os 
dados de recepção e de entrega do produto. 

MLP
A maior parte doa atacadistas finaliza 

o recebimento do seu produto no MLP 
até as 14 horas (81%). Não há registro de 
entrada a partir das 16 horas. A entrada é 
mais forte entre as 12 e 14 horas. Todas as 
hortaliças já foram entregues aos clientes 
até as 16 horas por 25% dos atacadistas. 
O período de maior concentração de fina-
lização de entrega vai das 16 às 18 horas 
(41%). Somente 4% dos atacadistas entre-
vistados ainda têm produto para entregar 
depois das 18 horas.

Todos os pavilhões menos o MLP
A maior parte dos atacadistas rece-

be todos o seu produto até as 10 horas 
(78%). A partir das 12 horas a entrada de 
produto cai.

Todas os produtos são entregues aos 
clientes até as 14 horas por 26% dos ata-
cadistas. 

O período de maior concentração de 
finalização de entrega vai das 14 às 18 ho-
ras (69%). Somente 5% dos atacadistas 
entrevistados ainda têm produto para en-
tregar depois das 18 horas.

O gráfico abaixo mostra a proporção 
% acumulada, a cada duas horas. Por 
exemplo as 12 horas 90% dos atacadistas 
já receberam toda a sua mercadoria e so-
mente 10% a entregaram aos seus clien-

tes. A inflexão da curva de recepção é às 
10 horas, quando 79% dos atacadistas já 
receberam todo os produtos dos seus for-
necedores. A inflexão da curva de entrega 
é às 18 horas quando 95% dos atacadistas 
já entregaram toda a sua mercadoria aos 
clientes. Até as 14 horas só 25% dos ataca-
distas conseguem completar a sua entrega.

Comparação do MLP com os 
outros pavilhões

A comparação entre o MLP e os ou-
tros pavilhões mostra grande diferença 
na recepção do produto e uma diferença 
muito menor na entrega do produto.  AS 
10 horas somente 24% dos atacadistas ha-
viam recebido toda a sua mercadoria no 
MLP e 79% nos outros pavilhões. AS 18 
horas 75% dos atacadistas do MLP já ha-
viam entregue a sua mercadoria aos com-
pradores e 95% dos atacadistas dos outros 
pavilhões.

Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP
Estudos do comportamento do mercado 
e dos seus agentes.
Marina Diogo Prandini Tonel
Marina Ribeiro Mathias Duarte Barbeiro
Patrícia Soares da Silva
Sabrina Leite de Oliveira
Thiago de Oliveira
Organizado por :
Anita de Souza Dias Gutierrez
Maiores informações em :
cqh@ceagesp.gov.br
11 3643 3825 / 11 36433890



TRABALHAMOS COM TODOS OS
PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL

PME Porte I

27R$
,00

mensais por beneficiário

Porte II

23R$
,00

mensais por beneficiário

Individual

49R$
,00

mensais por beneficiário

PF
no boleto

Individual

45R$
,08

mensais por beneficiário

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

11 98279-0156

11 94747-1358 11 97376-6540

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves

Consultores

 wagnergoncalves.consultor@hotmail.com

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

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

casadocorretor

11 2245-3000

11 4172-5115 ramais 334 - 335 -336
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No dia 30 de junho é comemorado o Dia 
do Caminhoneiro. Esta profissão é tão im-
portante que possui, na verdade, três datas 
comemorativas. 30 de junho, como já foi 
mencionado; 25 de julho; e também 16 
de setembro. Independente da quantidade 
de homenagem, infelizmente ainda é uma 
profissão não valorizada no Brasil. Ser ca-
minhoneiro é uma carreira exaustiva e só 
quem atua nesta área sabe das dificuldades 
enfrentadas no dia a dia. Dirigir por horas, 
em estradas em péssimas condições, e o 
mais difícil: ficar semanas longe da família. 
“É muito difícil, agora com esta crise, pois 

o salário é insuficiente, a diária que eles pa-
gam é muito pouco. Pior de tudo é que o 
meu esposo fica longe da gente e agora, ele 
aceita cada vez mais trabalho para compen-
sar e isso faz com que ele passe mais tempo 
nas rodovias”, desabafa Roberta Kelly, es-
posa de caminhoneiro.
Pensando nisso, a Ford criou uma campa-
nha: O Calendário da Saudade. Através de 
um dispositivo GPS instalado no cami-
nhão, o calendário começa a buzinar e pis-
car os faróis quando o veículo está a menos 
de 1 km de casa, avisando assim a família 
que ele está chegando. “A Ford Caminhões 

dIa do CaMInhoneIRo 
É CoMeMoRado 
TRÊS VeZeS no ano

eM aPenaS 
CInCo MeSeS 
SCanIa ConeCTa 
2 MIL VeÍCuLoS

INOvAÇÃO eM veÍcULOs 
cOMeRcIAIs gARANTe PRÊMIO À 
MeRcedes-BeNZ

A Mercedes-Benz do Brasil foi a 
Empresa mais premiada da edição 
2017 do “Prêmio REI – Reconhe-
cimento à Excelência e Inovação”, 
tradicional iniciativa da Automo-
tive Business, revista especializada 
no setor automotivo. Das 15 ca-
tegorias, a marca conquistou três, 
conforme resultado anunciado 
ontem, em São Paulo.
O caminhão rodoviário Actros 
2651 6x4, produzido no País e 
aprovado pelos transportadores 
brasileiros, foi o vencedor da cate-
goria “Veículo Comercial Pesado”. 
A vitória na categoria “Inovação e 
Tecnologia” foi conquistada com 
o lançamento de avançadas tec-
nologias de segurança para ônibus 
rodoviários da família O 500. Por 
sua vez, a nova geração da Sprinter 
foi o grande destaque em “Veículo 
Comercial Leve”.
“É com muita satisfação e orgu-
lho que novamente ganhamos o 
expressivo reconhecimento do 
Prêmio REI, que leva em conta a 
opinião especializada de renoma-
dos profissionais e a valiosa vota-

ção de leitores e participantes de 
eventos da Automotive Business”, 
afirma Philipp Schiemer, presi-
dente da Mercedes-Benz do Bra-
sil & CEO América Latina. “Isso 
aumenta ainda mais o significado 
dessa brilhante conquista, que 
compartilho com todos os nossos 
colaboradores e parceiros”.
De acordo com o executivo, essa 
premiação mostra que a Empresa 
está no caminho certo ao agregar 
excelência e inovação aos cami-
nhões, ônibus e veículos comer-
ciais leves que entrega aos clientes, 
atendendo a cada uma de suas de-
mandas. “Ou seja, o compromisso 
estabelecido no slogan ‘As estradas 
falam. A Mercedes-Benz ouve.’ 
tem surtido um efeito muito po-
sitivo”, ressalta Schiemer. “Cada 
vez mais, os veículos da marca são 
reconhecidos pela qualidade e tec-
nologia no transporte de cargas e 
passageiros, assegurando eficiên-
cia, produtividade e rentabilidade. 
Além disso, se destacam pelo ele-
vado nível de conforto e segurança 
para os motoristas, contribuindo 

para o seu bem-estar e satisfação”.
O caminhão Actros é um resul-
tado concreto do compromisso 
de ouvir as estradas. Este mode-
lo, desenvolvido pela Empresa no 
País, em seu Centro de Desenvol-
vimento Tecnológico junto à fá-
brica de São Bernardo do Campo, 
São Paulo, reúne componentes e 
equipamentos que foram deman-
dados pelos clientes da marca nos 
últimos anos.
No final de 2016, com apenas 
um ano após seu lançamento, o 
Actros obteve um aumento de 
145% nas vendas no mercado 
brasileiro. Foram mais de 780 
unidades emplacadas, sendo 260 
do Actros 2651. Entre as vanta-
gens oferecidas aos clientes, des-
taca-se a economia de até 5% no 
custo operacional, fator que teve 
peso na escolha do Prêmio REI. 
E agora em 2017, um novo le-
vantamento de mercado mostrou 
que o custo de manutenção do 
Actros é 15% menor em relação 
aos principais concorrentes no 
período de 5 anos.



A Scania atingiu no Brasil uma mar-
ca histórica. Os Serviços Conectados, 
apresentados aos clientes em janeiro, 
já contam com 2 mil veículos ativados, 
em todas as regiões do país. “A Scania 
já conta com a experiência de mais de 
250 mil veículos conectados em todo 
o mundo. Esse resultado comprova 
o quanto o transportador brasileiro 
ansiava por uma solução que supera 
a barreira da telemetria para tornar a 
gestão mais eficiente e rentável”, afir-
ma Alex Barucco, responsável pelos 
Serviços Conectados da Scania no 
Brasil. “Nossa rede de concessionárias 
vem fazendo um trabalho impecável. 
É incansável o esforço em apresentar 
todos os benefícios revolucionários dos 
Serviços Conectados. Trata-se de uma 
parceria virtuosa com o cliente pautada 

em ações de melhorias, que contribu-
am na redução do custo por quilôme-
tro rodado, no aumento da disponi-
bilidade da frota e na diminuição das 
emissões de poluentes e CO2.”
Os Serviços Conectados aumentam a 
rentabilidade da frota de modo pro-
gressivo, pois oferecem uma alterna-
tiva completa ao transportador com a 
disponibilização dos dados do veícu-
lo, uso inteligente dessas informações 
e apoio customizado prestado pela 
rede de concessionárias, conforme as 
demandas de negócios e logísticas do  
cliente. O transportador tem acesso 
a muito mais dados do veículo para 
identificar diversos fatores, como estilo 
de condução do motorista, velocidade 
média, consumo de combustível e in-
tervalos de manutenção.

cria os melhores caminhões para que o mo-
torista transporte qualquer carga com con-
forto e segurança, mas sabemos o peso que 
a ausência dele tem para sua família. Por 
isso, resolvemos criar um calendário dife-
rente usando a tecnologia em prol de quem 
tanto ama o caminhoneiro”, comenta Vico 
Benevides, Diretor Executivo de Criação da 
agência GTB.
Já a Scania promove anualmente, a Scania 
Driver Competition, sendo que a primeira 
edição do evento foi em 2005, e teve 11 mil 
inscrições. Em 2016, aconteceu a primeira 
final Latino-americana, envolvendo quatro 

países participantes: Brasil, Argentina, Peru 
e Chile. A ação da Scania tem por objeti-
vo valorizar a profissão, a importância do 
treinamento dos caminhoneiros e a segu-
rança nas estradas. “A Scania é referência 
em transporte sustentável e se orgulha do 
legado que deixa a cada edição da disputa. 
É por isso que investimos tanto em treina-
mento e somos a única fabricante a pro-
mover uma competição entre motoristas 
focada na qualificação”, explica gerente de 
Marketing e Comunicação da Scania no 
Brasil.
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Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho, Demisssionais.
Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

Entre em contato com nossos representantes
Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 / 7871.2644 End. Edsed II sala 37
(em cima da padaria Nativa)
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BATATA É O SEGUNDO 
MAIOR ALIMENTO 
VENDIDO NA CEASA 
DE ES

MAMÃO FOI A FRUTA QUE 
MAIS TEVE QUEDA DE 
PREÇO CEASAMINAS

A 
batata é um 
dos alimentos 
hortigranjeiros 
mais consumi-
dos no mundo, 

e no Espírito Santo, não é 
diferente. A batata ocupa 
a 2ª posição na lista dos 
produtos mais vendidos no 
mercado das Centrais de 
Abastecimento do Espírito 
Santo (Ceasa/ES), só perde 
para o tomate. De janeiro 
até abril de 2017, o volume 
comercializado de batatas 
na Ceasa, atingiu a marca 
de 21,7 milhões de quilos. 
Em 2016, circularam cerca 
de 53,4 milhões de quilos. 
Os estados que mais ofer-
tam o produto são Espírito 
Santo, Paraná, São Paulo, 
Bahia e Minas Gerais.

A variedade mais con-
sumida pelos capixabas é a 
batata lisa, conhecida tam-
bém como batata inglesa. 

Essa variedade pode ser 
encontrada na Ceasa por 
R$0,98 o quilo. O destaque 
também fica para a bata-
ta yacon, conhecida por 
ter uma casca escura, um 
tamanho grande, e pos-
sui menos quantidade de 
água, esta custa em média 
R$1,00 o quilo.

A batata é uma boa 
fonte de energia e pode 
substituir outras fontes 
de carboidrato como o ar-
roz, o macarrão e os pães, 
mas, deve ser consumida 
moderadamente. uma boa 
alternativa é consumir pre-
ferencialmente cozida ou 
assada, e acompanhada de 
alguma fonte de proteína, 
como a carne vermelha, 
que torna mais lenta a ab-
sorção dos carboidratos, 
evitando picos de açúcar 
no sangue.

O 
grupo das fru-
tas ficou, em 
média, 13,3% 
mais barato 
em maio no 

comparativo com abril, no 
atacado do entreposto de 
Contagem da CeasaMinas. 
A queda acabou influen-
ciando também a redução 
geral de 1% do preço médio 
do setor de hortigranjeiros 
(legumes, verduras, frutas 
e ovos). Para os próximos 
meses, a expectativa em 
relação à maioria dos pro-
dutos é de ofertas maiores 
e preços mais baixos, salvo 
em condições extremas de 
temperaturas mais baixas.

A redução do preço das 
frutas foi influenciada ba-
sicamente pela recupera-
ção da oferta de produtos 
que se encontravam em 
volumes reduzidos até 

abril. Além disso, a deman-
da menor, comum com a 
chegada do frio, contribuiu 
para segurar os preços, 
conforme explica o chefe 
da Seção de Informações 
de Mercado da CeasaMi-
nas, Ricardo Fernandes 
Martins.

Entre as frutas que mais 
contribuíram para a queda, 
estão os mamões formosa 
(-45,7%) e havaí (-36,5%), 
as bananas nanica (-28,9%) 
e prata (-19,2%), e laranja
-pera (-23%). Já o abacaxi, 
apesar da alta de 1,9%, 
está em situação regular, 
com preço 5,4% mais baixo 
que no mesmo período do 
ano passado. Entre as fru-
tas mais caras, destacam-
se aquelas em entressafra, 
a exemplo da goiaba, com 
alta de 16,7%, manga (12%) 
e morango (8,6%).
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UMA MÁQUINA DE NEGÓCIOS.

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

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

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

Consultem nosso departamento  comercial e saiba mais a respeito.

LIGUE: 11 3831.4875
www.anuarioentreposto.com.br

Rua Cotoxó, 1070 - Pompeia  - Tel.: 2365-0255
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30 DE JUNHO

PARABÉNS CAMINHONEIROS

DAS CEASAS DO BRASIL.


