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no ano passado, o país registrou uM faturaMento de 
r$ 3 bilhões no setor de orgânicos

os aliMentos orgânicos vêM conseguindo cada vez Mais espaço nas escolhas dos brasileiros
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e aGora, dÁ Para ConFIar no QUe eSTamoS Comendo?
Os consumidores brasileiros 

estão cada vez mais exigentes para 
saber da procedência daquilo que 
está sendo adquirido. Além de 
como isso pode afetar diretamen-
te à saúde de quem consome.  De-
pois do escândalo que vem sendo 
investigado pela Polícia Federal 
envolvendo profissionais do Mi-
nistro da Agricultura, batizado 
como “Operação Carne Fraca”, a 
população fica desnorteada agora 
na hora de ir ao supermercado, 
ainda mais por causas de marcas 
conhecidas estarem envolvidas. 
“Jamais poderia imaginar algo 
como isso, não sei mais no que 

posso confiar agora para trazer 
para dentro de casa” disse a dona 
de casa Estela Soares. 

De acordo com a PF, os fri-
goríficos utilizavam de carne es-
tragada em salsichas e linguiças, 
e colocavam substâncias químicas 
como o ácido ascórbico e o ácido 
sórbico para que os alimentos pa-
recessem saudáveis. O esquema só 
funcionava, porque, as empresas 
realizavam pagamento de propi-
nas a fiscais para fábricas contami-
nadas continuarem funcionando, 
entre diversas outras irregularida-
des nas fiscalizações. O ministro 
da Agricultura Blairro Maggi, ele 

pede calma e defende as carnes 
brasileiras.

“São 33 funcionários que es-
tão sendo acusados, estão sendo 
apontados como responsáveis 
por essas fraudes, num total de 
11 mil funcionários que nós te-
mos no Ministério na Agricultu-
ra. É um número muito peque-
no, mas que causa um estrago 
bastante grande à imagem da 
agricultura, da pecuária brasileira 
no exterior e traz intranquilida-
de aos consumidores brasileiros 
também”, disse.

Nas redes sociais, o assunto é 
o mais comentado no momento. 

Sendo que muitos até relatam 
que vão se adequar a uma ali-
mentação vegetariana. Porém, o 
que leva outro debate, será que 
é só a carne ou outros produtos, 
como os hortifrútis que estão 
isentos de uma boa fiscalização?

No setor dos alimentos de 
frutas, legumes e verduras o que 
vem sendo discutido é o consu-
mo de produtos orgânicos, sem a 
utilização de defensivos agrícolas, 
ou seja, de agrotóxicos. Para se-
rem comercializados, os produtos 
orgânicos deverão ser certificados 
por organismos credenciados no 
Ministério da Agricultura, sen-

do dispensados da certificação 
somente aqueles produzidos por 
agricultores familiares que fazem 
parte de organizações de controle 
social cadastradas no MAPA, que 
comercializam exclusivamente 
em venda direta aos consumido-
res. Segundo o MAPA, 22,5% 
dos municípios brasileiros têm 
produção orgânica. Mas como 
fiscalizar de perto para que o con-
sumidor saiba de fato que aquilo 
que ela está adquirindo de fato 
é um produto orgânico? Ou até 
mesmo, a fiscalização da quanti-
dade de defensivos agrícolas que 
estão aplicando na lavoura? 

GUILherme araUjo

EDITORIAL



CÁ ENTrE NÓS

Nos anos 70, a região de 
Monte Alto situado no Norte do 
Estado de São Paulo, ostentava 
o título de capital brasileiro do 
mamão. Mas chegou de maneira 
avassaladora uma praga chamada 
Mosaíco e dizimou a plantação do 
mamoeiro. Aí tentaram migrar a 
plantação para o Vale do Ribeira, 
porém, não teve resultado satis-
fatório. Mudaram para a região 
de Fernandópolis. Conseguiriam 
uma grande área e plantaram a es-
perança de conseguir um novo El 
Dourado com a colheita futura do 
mamão. Entretanto, o clima não 

ajudou, chuva de granizo castigou 
a lavoura, o frio intenso seguindo 
de formação de geadas acabou 
com o sonho de comerciantes de 
mamão. A partir daí migraram 
para mais longe para o Estado da 
Bahia e Espírito Santo. 

A planta achou solo e clima e 
favorável, isso melhorou a sua co-
loração, adquiriu um formato mais 
bonito e conquistou o paladar do 
mercado mundial. Os cursos pro-
fissionalizantes do Centro Paula 
Sousa em convênio com a CEA-
GESP estão acontecendo na Nossa 
Turma. Tivemos a honra no dia 20 

de abril, na aula inaugural do curso 
de ajudante de cozinha e ajudante 
de logística. 

O presidente da CEAGESP, 
Johnni Hunter Nogueira, que é 
natural da cidade de Fernandó-
polis, passou para os alunos uma 
mensagem de fé e positivismo. 
Aproveitamos a oportunidade e 
convidamos para o café da ma-
nhã no dia 31 de março, quando 
a nossa entidade completará 19 
anos. O presidente aceitou o con-
vite e vocês também estão convi-
dados para ajudar a soprar a vela 
do bolo. 

No dia 07 de maio vamos 
ter a primeira edição do circui-
to Queima do Alho, na cidade 
de São Paulo, que será no pátio 
do PBCF, portão 7. Já temos a 
presença confirmada do violei-
ro, cantor Lucas Pradella e a no-
vidade o cantor Léo Santos que 
começou cantando no coral da 
igreja católica na cidade de Gua-
rulhos.  Agora já canta nas festas 
de música caipira tradicional e 
domina também o universitário. 
Ele já tem uma legião de fã na 
CEAGESP. Sem esquecer a dupla 
das flores Tais e Eduardo. 

NOssA TURMA cONvIdA TOdOs PARA PARTIcIPAR dA FesTA dA QUeIMA dO ALHO
maneLÃo

3março / 2017   i  ENTREPOSTO  

O Jornal Entreposto do mês 
de março: BRASIL É REFERÊN-
CIA MUNDIAL NA PRODUÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE MAMÃO, foi a 
nossa edição de número 200. Ao 
longo desses anos, abordamos de 
forma imparcial diversos temas en-
volvendo o setor hortifrutigranjeiro. 
É uma grande satisfação para to-
da equipe, colaboradores, que fa-
zem do jornal ser uma referência no 
ramo. 

Um exemplo disso foi, em se-
tembro de 2016, em um evento re-
alizado na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo – ALESP, 
para homenagear o dia do carrega-
dor, a professora Sueli Castro Go-
mes foi condecorada pela realiza-
ção de seu doutorado pela Univer-
sidade de São Paulo – USP. Em seu 
projeto ela retratou a vida dos car-
regadores da CEAGESP. “Este jor-
nal tem um conjunto de dados im-
portantes, tabelas e entrevistas com 
pessoas chaves, protagonistas da 
história da CEAGESP. É importan-
tíssima a presença de um jornal co-
mo este para nós pesquisadores”, 
relatou Sueli Castro. 

Lembrando que o Jornal Entre-
posto disponibiliza no site: www.jor-
nalentreposto.com.br todas as edi-
ções do impresso na versão digital. 

ERRATA

Na última edição do Jornal: 
BRASIL É REFERÊNCIA MUN-
DIAL NA PRODUÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE MAMÃO, na seção Ce-
agesp, página 7, o nome completo 
do antigo presidente da CEAGESP 
é Antônio Carlos do Amaral Filho e 
não Antônio Carlos Filho do Ama-
ral. Pedimos desculpa e agradece-
mos aos leitores que acompanham 
de perto as notícias do nosso jornal. 

CARTA DO LEITOR

“Agradeço o envio do jornal 
Entreposto contendo o artigo so-
bre a minha visita à CEAGESP. O 
desenvolvimento do setor agríco-
la no Brasil, o grande celeiro do 
mundo além da rica produção de 
frutas, hortaliças enche de orgu-
lho todos os brasileiros e a nós ja-
poneses também. Sinto-me ex-
tremamente feliz e orgulhoso pe-
los grandes avanços alcança-
dos pela comunidade japonesa 
e seus descendentes em parce-
ria com a CEAGESP. Faço votos 
de maior expansão e desenvolvi-
mento da agricultura brasileira, o 
fortalecimento das atividades da 
CEAGESP e o estreitamento dos 
laços de amizade entre o Japão 
e o Brasil.” 
Takahiro NAKAMAE, Cônsul-Geral 
do Japão em São Paulo

Foi inaugurado, no dia 16 de março, o 
novo restaurante Bala de Coco, na Compa-
nhia de Entreposto e Armazéns Gerais de 
São Paulo (CEAGESP). Agora os mais de 10 
mil funcionários que trabalham dia e noite 
no maior mercado atacadista da América 
Latina, além dos que visitam o Entreposto 
paulista poderão desfrutar das opções que 
vão desde o café da manhã até o almoço.

O estabelecimento possui uma área 
ampla, com aproximadamente 330 m², em 
dois andares. São mais de 15 funcionários 
trabalhando de segunda a sexta-feira, para 
oferecer em média 500 refeições por dia. 

Em um cardápio bem variado com serviço 
de buffet, as frutas, verduras e legumes 
utilizados vêm diretamente da CEAGESP 
valorizando, assim, os produtos comercia-
lizados na Central de abastecimento.

O proprietário Maurílio Luiz está anima-
do com o novo empreendimento e procura 
ir se adequando ao longo do tempo. No pri-
meiro dia de funcionamento do restauran-
te, Maurílio aproveita para fazer uma análi-
se do que foi o empreendimento. “Desde o 
dia 15 de março, que foi a nossa pré-estreia, 
foi um sucesso na parte dos clientes. E no 
dia da inauguração oficial, nós ficamos bem 

ansiosos para saber como seria, mas graças 
a Deus foi bastante positivo. Nós tivemos 
um número bem considerável para o pri-
meiro dia”, comenta o proprietário.

Serviços
Horário: de segunda a sexta-feira, das 
06h30 até às 17hrs.
Almoço: das 11hrs até às 14h30.
Café da manhã: a partir das 06h30.
Endereço: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
Vila Leopoldina, São Paulo, EDSED II, 
número 12, 13 A.

REDAÇÃO

CEAGESP POSSUi MAiS UM NOVO RESTAURANTE 
PARA ATENDER OS COMERCiANTES
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noVa dIreTorIa da 
CeaGeSP TraZ Um 
modeLo de GeSTÃo 
Para o merCado  

 A gente fala muito de 
mercado e se esquece do 
departamento de armazenagem 
que foi o carro-chefe desta 
Companhia durante muito 
tempo. Qual a minha principal 
missão? A Companhia 
precisa ter lucro. Aqui dentro 
da CEAGESP, o mercado 
em si tem que dar lucro. 
O que não dá é o setor de 
armazenamento.   

JE - Nesse tempo, este período, desde feve-
reiro, quando vocês foram empossados para 
os cargos, o que vocês viram para saber o 
que precisa ser feito?
Johnni Hunter - O mercado precisa ser 
modernizado. O maior problema que nós 
temos aqui é o trânsito. Existe um costume 
muito grande de não cumprir as normas 
da Companhia, de horário e de entrega e 
a gente está tentando minimizar isso. Nós 
temos feito um trabalho de andanças no 
mercado em relação a ouvir cada permis-
sionário. Saber quais são as reivindicações 
deles para que pontualmente, a gente possa 
definir esses problemas para tentar solucio-
nar de imediato.

JE - E como é estar à frente da presidência 
da CEAGESP e como é a sua nova equipe 
na qual você vai administrar?
Johnni Hunter - Existia uma falta de 
comunicação muito grande aqui, cada um 
puxava para os seus interesses. Hoje, a gente 
tenta centralizar com reuniões a cada 15 e 
15 dias com gerentes. Para que a diretoria, 
os gerentes saibam que eu estou perto deles 
e estou de portas abertas. Porque é uma área 
que depende da outra.

JE - E quais as maiores dificuldade em ge-
rir uma Central de Abastecimento quando 
há interesses diferentes por partes de quem 
está no mercado?
Johnni Hunter - A porta da presidência 
sempre aberta para ouvir permissionário. 
Nós não temos problema em atender nin-
guém. Estamos aqui para atender à CEA-
GESP, o eu for de bom a gente tem que 
pegar para fazer e tentar sempre agradecer a 
maioria e não a minoria.

JE - Você já esteve em outros Ceasas e qual 
na sua concepção em relação aos planeja-
mentos que poderiam ser aplicados aqui?
Johnni Hunter - Eu estive na Ceasa de 
Sorocaba, ele é excelente, é menor, mas é 
tudo limpo, funciona redondo, dá lucro. 
Eu acho que é um modelo muito bacana, 
um modelo a ser seguido e que é nosso, está 
há poucos quilômetros daqui.

JE - Qual o seu planejamento para a CE-
AGESP ressurgi depois desses momentos 
complicados, dessa crise financeira em nos-
so país?

Johnni Hunter - A gente fala muito de 
mercado e se esquece do departamento de 
armazenagem que foi o carro-chefe desta 
Companhia durante muito tempo. Qual 
a minha principal missão? A Companhia 
precisa ter lucro. Aqui dentro da CEA-
GESP, o mercado em si tem que dar lucro. 
O que não dá é o setor de armazenamento.

JE - E como seria realizado o trabalho para 
fortalecer o setor de armazenamento no 
ETSP?
Johnni Hunter - Porque o produtor se 
modernizou, saiu do campo para uns silos 
melhores e a CEAGESP com toda essa es-
trutura, que hoje, ela está sucateada e que 
temos que melhorar. Por isso, temos que 
melhorar essa unidade para receber grãos. 
Sendo que estamos no ano de 2017 com a 
expectativa de maior produção de grãos do 
país e temos toda a estrutura para receber 
esses grãos.

JE - Você está tendo diversas reuniões e in-
clusive com várias prefeituras. Esses encon-
tros acabam proporcionam além de parce-
rias, também conhecimentos da sua parte 
com os representantes?
Johnni Hunter - Eu tenho como exem-
plo a gestão do Dória [prefeito da cidade 
de São Paulo] o que ele vem fazendo, um 
brilhando exemplo. Eu gostaria de ser 10% 
do que ele está sendo e eu fico seguindo isso 
até para gente aprender. A gente tá fazen-
do uma parceria para trazer algumas coisas 
para cá. 

JE - Qual é o melhor caminho para a CE-
AGESP conseguir grandes avanços e pro-
porcionar o que há de melhor para quem 
trabalha e visita o mercado?
Johnni Hunter - Fazer parceria públi-
co-privada para trazer as benfeitorias para 
dentro da Ceasa. Eu estive na Secretaria da 
Saúde, eu fui buscar informação, porque 
nós temos ambulância aqui dentro para 
saber que hospitais, nós temos aqui mais 
perto e o que poderíamos estar fazendo.  
Através da FAESP – Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de São Paulo, 
nós conseguimos com o SENAR – Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural - que 
vai ministrar cursos aqui para nós e para o 
produtor rural com o intuito de melhorar o 
produto dele.

o bacharel em ciências Jurídicas johnni hunter 
nogueira foi empossado no cargo, em fevereiro 
deste ano, como diretor presidente da companhia 
de entreposto e armazéns gerais de são paulo 
(ceagesp). 
desde que tomou posse no dia 20 de fevereiro, o 
novo presidente da ceagesp vem realizando visi-
tas a diversos setores da companhia, no intuito de 
apresentar-se para os colaboradores e conhecer 
melhor o trabalho desenvolvido nas áreas.
no cargo de diretor técnico operacional permane-
ce o engenheiro luiz concilius gonçalves ramos, 
e na diretoria administrativa e financeira está à 
frente o bacharel em administração de empre-
sas francisco eiji Wakebe. o Jornal entreposto 
conversou com o presidente da ceagesp e ele 
nos contou como está sendo a nova forma de 
trabalhar de uma equipe que tem a responsabili-
dade de administrar o maior mercado atacadista 
da américa latina e o terceiro maior do mundo, a 
ceagesp.

entrevista
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VEM AÍ, MAiS UMA EDiÇÃO 
DA AGRiSHOW 2017 EM 
RiBEiRÃO PRETO

entre os dias 1º e 5 de maio, 
as principais novidades para o 
agronegócio brasileiro serão 
exibidas na agrishow 2017 – 24ª 
feira internacional de tecnologia 
agrícola em ação, uma das 
maiores e mais completas feiras 
deste segmento no mundo, que 
ocorrerá no município de ribeirão 
preto, no interior de são paulo.

são esperadas 800 marcas 
nacionais e internacionais 
que atuam em diversas áreas, 
como máquinas, equipamentos 
e implementos agrícolas, 
agricultura de precisão, irrigação, 
armazenagem, pecuária, 
sementes, corretivos, fertilizantes, 
defensivos agrícolas, sacarias, 
embalagens, tecnologia em 
software e hardware, agricultura 
familiar, financiamento, seguro, 
peças, autopeças, pneus, válvulas, 
bombas, motores e transportes.

PESQUiSA RECOLHE 
iNFORMAÇÕES SOBRE A 
PRODUÇÃO DE ORGÂNiCOS 
EM SANTA CATARiNA

procurando conhecer melhor 
esse mercado e as demandas 
dos produtores e consumidores, 
a secretaria de estado da 
agricultura e da pesca lança um 
questionário, disponível online, 
que irá orientar as políticas 
públicas voltadas para o setor. 

as perguntas podem ser 
respondidas pela sociedade em 
geral e também pelas pessoas 
envolvidas diretamente na 
produção de orgânicos. o gestor 
da divisão de fiscalização de 
insumos agrícolas da cidasc, 
Matheus Mazon fraga, explica 
que as informações irão 
orientar os trabalhos de análise 
de resíduos, identificando 
os pontos fortes e fracos na 
produção de orgânicos em 
santa catarina.

MiNiSTRO DA AGRiCULTURA 
LANÇA PLANO ‘AGRO MAiS’ 
EM RONDÔNiA

o ministro da agricultura, 
blairo Maggi, anunciou no dia 
13 de março, que  produção 
agrícola e pecuária em rondônia 
deve crescer nos próximos 
meses e alcançar mercados 
nacionais e internacionais 
com mais rapidez e menos 
burocracia. o anúncio do 
representante do Ministério 
da agricultura, pecuária e 
abastecimento (Mapa) foi 
feito durante solenidade de 
lançamento do plano “agro 
Mais”, em porto velho.

o projeto, que promete 
beneficiar inclusive pequenos 
produtores e a agroindústria 
familiar do estado, prevê o 
lançamento de um sistema de 
informação que deve facilitar 
e agilizar o processo de registo 
dos produtos de origem animal.

AGRONEGÓCiO BRASiLEiRO 
TERÁ REPRESENTAÇÃO EM 
42 PAÍSES

o agronegócio brasileiro terá 
representação em 42 países, 
duas organizações internacionais 
(organização Mundial do comércio 
e organização das nações unidas 
para a alimentação e agricultura) 
e na união europeia. a decisão 
foi definida pelos ministérios 
da agricultura, pecuária e 
abastecimento e das relações 
exteriores.

em maio do ano passado, o 
governo aumentou de oito para 25 
o número de adidos agrícolas nas 
representações diplomáticas no 
exterior. a ampliação faz parte da 
estratégia do Mapa de elevar de 7% 
para 10% a participação do brasil 
no comércio agrícola mundial. o 
adido atua na abertura, manutenção 
e ampliação de mercados para o 
agronegócio brasileiro, contribuindo 
para geração de divisas e empregos 
no brasil.

COREiA DO SUL ABRE 
MERCADO PARA BRASiL 
EXPORTAR MANGA

o Ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento recebeu 
comunicado de que estão vigentes 
desde o dia 22 de fevereiro, os 
requisitos fitossanitários para 
a exportação de mangas do 
brasil para a coreia do sul. as 
negociações com o país asiático, 
iniciadas em janeiro de 2004, 
foram tema de discussão bilateral 
durante a missão realizada pelo 
ministro Blairo Maggi à Ásia, 
em setembro do ano passado. a 
partir desta decisão anunciada 
pelo governo sul coreano, o setor 
privado avaliará os aspectos 
tarifários e de logística para 
verificar a competitividade e 
efetividade de exportações da 
fruta para o país. somente no ano 
passado, a coreia do sul importou 
manga de diversos países o 
equivalente a mais de us$ 48 
milhões.

Acontece na Ceagesp

Estreou no dia 9 de março, 
o Festival de Camarões e Massas 
CEAGESP. O novo festival, que 
vai até o dia 30 de abril, combina 
camarões com diversas opções de 
massas. O público pode comer à 
vontade mais de 40 itens, entre 
camarões, massas, molhos, riso-
tos e outros pratos da culinária 
italiana, como pizzas, parmegia-
nas e porquetas. Tudo isso pelo 
um preço fixo de R$ 59,90 por 
pessoa.  Bebidas e sobremesas são 
cobradas a parte.

Entre as atrações deste novo 
festival está o Espaguete com Ca-
marão preparado no interior de 
uma esfera de queijo parmesão. 
O prato servido individualmente 
é finalizado na frente do públi-
co. O mesmo acontece com os 
risotos, que são feitos sempre na 
hora, à la minute. Duas ilhas de 
preparação de pratos foram ins-
taladas no salão para garantir a 
temperatura ideal das massas.

Os camarões estão sempre 
presentes neste novo festival. 
Tanto nas massas quanto nas tra-

dicionais opções consagradas nos 
festivais da CEAGESP. O Cama-
rão Assado no Espeto, por exem-
plo, continua sendo servido nas 
mesas, assim como o Camarão 
Crocante com Tártaro e Limão. 
Frango à Passarinho e Polenta 
Frita também são servidos dire-
tamente nas mesas. “A proposta 
é agradar qualquer tipo de pala-
dar”, ressalta Juliano Braz, chef 
responsável pela cozinha dos Fes-
tivais Gastronômicos CEAGESP.

O Festival de Camarões e 
Massas CEAGESP funciona de 
quinta a domingo no Espaço 
Gastronômico CEAGESP. As 
quintas e sextas, das 18h à meia-
noite; aos sábados, abre para o al-
moço, das 11h30 às 17h, e para o 
jantar, das 18h à meia-noite. Aos 
domingos, funciona das 11h30 
às 17h. O acesso é pelo portão 
4 da Ceagesp (altura do 1.946 
da av. doutor Gastão Vidigal, na 
Vila Leopoldina, Zona Oeste da 
Capital), com estacionamento 
no local a R$ 10 (preço fixo por 
todo o período).

FeSTIVaL de CamarÕeS e 
maSSaS É a noVa aTraçÃo 
da CeaGeSP

meSmo Com 
2016 PoSITIVo, 
SeTor de 
FLoreS aInda É 
InSTÁVeL Para 
eSTe ano

Na edição especial do Jornal 
Entreposto do mês de janeiro, 
foi abordado sobre as influ-
ências do verão na agricultura 
brasileira. Como o clima quente 
e chuvas constantes colaboram 
ou prejudicam a lavoura. Apro-
veitando o tema, o setor de flo-
ricultura, especificamente, o de 
rosas sofreu com a antecipação 
da colheita. De acordo com o 
boletim elaborado pelo IBRA-
FLOR – Instituto Brasileiro de 
Floricultura, o excesso de calor 
deste verão acelerou a produção 
de rosas, em Minas Gerais, e os 
preços despencaram. Na região 
mineira de Campo das Verten-
tes, por exemplo, produtores 
de rosas de Barbacena e de Al-
fredo Vasconcelos sofrem com 
a antecipação concentrada das 
colheitas, em até 50% em re-
lação a anos de clima conside-
rado normal, e amargam bruta 

queda dos preços.
Porém, no ano passado, ape-

sar da economia brasileira ainda 
está se recuperando, o setor de 
flores, em geral, teve um cresci-
mento de 6% em relação a 2015. 
A expectativa é bem animadora 
para este ano de 2017. 

As empresas do ramo estão 
investindo fortemente na pro-
dução. “Estamos nos esforçan-
do para manter o crescimento 
da empresa em torno de 10% 
por ano, mas percebemos que 
o mercado tem sido muito vo-
látil, então, é preciso inovar e 
oferecer criatividade aos consu-
midores finais. Apostamos que 
esta será a data da virada para o 
nosso segmento, e que a partir 
de agora, o mercado engrenará”, 
enfatizou engenheira agrônoma 
Camila Reijers da Rosas Reijers. 
Com duas fazendas em ativida-
de (Itapeva, MG, e São Benedito, 

CE), a Rosas Reijers é considera-
da a maior produtora de rosas e 
gipsofilas do País. 

Entretanto, para o presi-
dente da Associação Riogran-
dense de Floricultura – AFLORI, 
ainda é um período de cautela. 
“Sou moderado e acredito num 
PIB próximo a zero em 2017 
e o mercado como um todo 
crescerá nas novas formas de 
distribuição e varejo e se en-
colherá nas formas tradicionais 
de comercialização e logística. 
Teremos no setor, um encolhi-
mento de aproximadamente 
6%, considerando a inflação. 
Em relação às empresas que 
comercializam somente para o 
setor tradicional da floricultura, 
nos últimos dois anos, o merca-
do ficou estagnado, com fatu-
ramento nominal igual, porém 
sem a reposição da inflação.” 
ressalta Valdecir Ferrari.
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ÚLTImo eL nIÑo 
CaUSa r$1,3 
BILhÃo em 
SeGUroS ao 
ProdUTor rUraL

Para os agricultores, o Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) 
liberou no dia 26 de dezembro, 
mais de R$ 100 milhões do Pro-
grama de Subvenção ao Prê-
mio do Seguro Rural (PSR). O 
seguro rural, voltado principal-
mente para enfrentar os riscos 
climáticos, cobre culturas de 
grãos e as de frutas. Porém, o 
volume de indenizações pagas 
pelas seguradoras que atuam 

no segmento agrícola no país 
aumentou 87% em 2016, se-
gundo dados da Superinten-
dência de Seguros Privados 
(Susep) fornecidos pela Fede-
ração Nacional de Seguros Ge-
rais (Fenaseg). 

Os prêmios superaram a 
marca de R$ 1,3 bilhão em 2016, 
contra os R$ 700 milhões regis-
trados em 2015. Motivo: que-
bras de safra decorrentes de 
adversidades climáticas provo-

cadas pelo fenômeno climático 
El Niño. Os seguros agrícolas 
cobrem danos decorrentes de 
eventos climáticos como gra-
nizo, geada, chuva excessiva, 
ventos fortes, incêndios, queda 
de raio, seca, inundação ou não 
germinação por fatores exter-
nos (com exceção de pragas ou 
doenças). Para que o produtor 
rural seja indenizado, é neces-
sária a perda da safra (total ou 
parcial). 

EXPECTATIVA 
É ANIMADORA, 
ESTE ANO, NAS 

PRINCIPAIS 
CENTRAIS DE 

ABASTECIMENTO

De acordo com os da-
dos do Boletim Hortigran-
jeiro Prohort, divulgado 
no mês de fevereiro, pe-
la Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), o 
ano de 2016 foi nada posi-
tivo, principalmente, para o 
setor de FLV – Frutas, Le-
gumes e Verduras. Sendo 
que a quantidade de frutas 
e hortaliças comercializada 
nas principais Centrais de 
abastecimento, as Ceasas, 
do país caiu algo em torno 
de 3%, na comparação com 
o ano de 2015, totalizando 
cerca de 14 milhões de to-
neladas. As informações, se-
gundo o boletim, ainda tra-
zem que na região Sudes-
te, por exemplo, a queda 
no volume de vendas foi de 
12,47% (R$20,8 bilhões), 
em relação ao mesmo pe-
ríodo. 

Na Companhia de Entre-
posto e Armazéns Gerais de 
São Paulo, segundo o balan-
ço anual, Análises e Estatís-
ticas da Comercialização na 
Rede de Entrepostos, reali-
zado pelo Departamento de 
Comunicação e Marketing 
da CEAGESP, 2016, tam-
bém foi um ano de baixa co-
mercialização. 

O mercado atacadista 
comercializou 4.010.040 to-
neladas em frutas, legumes, 
verduras, flores, pescados. 
Porém, usando como refe-
rência o ano anterior, a CE-
AGESP teve um rendimento 
melhor, com  4.208.483 to-
neladas comercializadas no 
Entreposto paulista. Uma re-
dução de aproximadamen-
te 5% do volume de vendas. 
Mas para este ano, a expec-
tativa é positiva para o maior 
mercado atacadista da Amé-
rica Latina e o terceiro maior 
do Mundo. 

“Ao contrário dos últimos 
anos, 2017 será, sem dúvi-
da, um ano bastante positi-
vo. O volume comercializado 
deverá retornar a normalida-
de. O atual cenário econômi-
co positivo, as condições cli-
máticas, câmbio, fim do peri-
go de escassez de água, tu-
do parece caminhar no sen-
tido correto este ano” explica 
o economista da CEAGESP, 
Flávio Godas. 
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BraSIL PoSSUI merCado 
PromISSor de orGÂnICoS 

 O desafio do Brasil 
neste momento é trabalhar a 
conscientização e educação 
do consumidor final sobre 
os valores que estão por trás 
de um produto orgânico, e 
aumentar a cadeia produtiva 
com novos produtores e 
produtos de maior valor 
agregado.  Na área de 
comércio internacional, 
infelizmente o Brasil ainda está 
fora dos seus concorrentes, 
pois não celebrou ainda 
acordos de equivalência com 
outros países como o Canada 
tem com os Estados Unidos, 
Comunidade Europeia, Suíça e 
Costa Rica.   

JE – Há quanto tempo existe a Organics 
Brasil e como é trabalhar com empresas or-
gânicas aqui no país?
Ming Liu - O Projeto Organics Brasil 
surgiu em 2005 com a proposta de colocar 
os produtos do Brasil no mercado global. 
Com uma parceria com a APEX BRASIL, 
o Projeto Organics Brasil desempenhou 
um papel estratégico de organizar o setor, 
criar valor na cadeia e trazer oportunidades 
para os produtores nacionais.  Iniciamos os 
trabalhos com produtores e processadores, 
que tinham como foco o desenvolvimento 
do mercado externo, e ao longo destes mais 
de 10 anos, temos apoiado empreendedo-
res, produtores e consumidores no país.  
Em 2015, este trabalho levou fundação do 
Organis- Conselho Brasileiro da Produção 
Orgânica e Sustentável, para assumir a pro-
posição de representar o setor no mercado 
nacional e internacional.  

JE – Como está o Brasil no setor dos orgâ-
nicos em relação aos outros países? 
Ming Liu - O mercado global de orgâni-
cos tem menos de 15 anos, e todos os países 
que hoje são atuantes teve seu processo de 
regulamentação realizada neste período.  O 
Brasil iniciou através da agroecologia bem 
antes de 1999, mas após 2003, o Brasil pas-
sou a ter a preocupação de regulamentar o 
setor.     O mercado interno de produtos 
orgânicos, não diferente de outros países, 
constituiu-se num primeiro momento no 
comércio de produtos primários, como: 
frutas, legumes e vegetais, e somente a 
partir de 2008 é que pudemos notar uma 
maior agregação de valor aos produtos. 
O desafio do Brasil neste momento é traba-
lhar a conscientização e educação do con-
sumidor final sobre os valores que estão por 
trás de um produto orgânico, e aumentar a 
cadeia produtiva com novos produtores e 
produtos de maior valor agregado.  Na área 
de comércio internacional, infelizmente o 
Brasil ainda está fora dos seus concorrentes, 
pois não celebrou ainda acordos de equiva-
lência com outros países como o Canada 
tem com os Estados Unidos, Comunidade 
Europeia, Suíça e Costa Rica.  

JE – Para quem opta a uma alimentação 
orgânica, é preciso pagar um pouco mais 
caro que um convencional. Por que há essa 
diferença nos preços?
Ming Liu - Preço sempre foi um fator li-
mitante de um lado para o consumidor ter 
acesso e, de outro, um mercado que tem 
a demanda maior que a oferta, que busca 
aproximar os preços do valor no mercado 
convencional.  Preço sempre foi um fator li-
mitante para produtores buscar a colocação 
dos produtos no Brasil e no mundo.   
Caso o produto orgânico seja simplesmente 
colocado lado a lado a um produto conven-
cional, sem nenhum processo de apresenta-
ção e educação, não haverá dúvidas de que 

em termos de preço, estaremos em desvan-
tagem, mas daí é que temos que apoiar a 
ação em desenvolver maior conhecimento 
aos consumidores finais. A diferença de 
preços já foi de 30% e hoje está entre 15% 
e 10% dependendo do produto e grau de 
industrialização, chegando alguns produtos 
orgânicos a ter o mesmo preço do conven-
cional.  

JE – Há uma maneira de fiscalização para o 
consumidor de fato saber se aquele produto 
é orgânico ou não?
Ming Liu - Sim. Atualmente todos os 
produtos orgânicos produzidos e comer-
cializados têm que ter o selo do MAPA de 
Produto Orgânico indicado nos rótulos e 
embalagens.  No caso de feiras livres, onde 
se compra produtos a granel, é obrigató-
rio que o feirante exiba o seu registro no 
MAPA como produtor individual (OCS) 
também.  

JE – Existe uma discussão sobre a seguran-
ça dos produtos orgânicos, alguns debatem 
que sem os defensivos químicos, eles estão 
propensos aos ataques de pragas e doenças. 
Com tudo isso, o consumidor, ele pode fi-
car tranquilo?
Ming Liu - Acho importante distinguir 
que o modo de produção orgânico de for-
ma alguma aumenta ou garante maior se-
gurança do produto em relação a pragas e 
doenças.  Todos os cuidados de higieniza-
ção do produto devem ser mantidos tanto 
no produto convencional como no modo 
orgânico. O que o consumidor pode ficar 
tranquilo no consumo de produto orgâ-
nico, é que potenciais resíduos químicos 
decorrentes de aplicação de defensivos agrí-
colas estes sim, são garantidos zero resíduo.

JE - Aqui na CEAGESP, infelizmente, é 
muito difícil à comercialização de produtos 
orgânicos, são poucas empresas que traba-
lham com esses produtos. Sendo que em 
outras Centrais de Abastecimento, muitas 
nem possuem. Hoje, os orgânicos ainda 
encontram resistências para este mercado?
Ming Liu - O produtor de orgânicos ain-
da não tem escala ou comercialização que 
permita seguir ao que é adotado no merca-
do de produtos convencionais. 
O mercado também já tem uma dinâmica 
de comercialização que ainda é muito di-
fícil para o pequeno produtor se inserir, e 
dependerá ainda de um agente consolida-
dor e que poderia ser um distribuidor.  Na 
Ceagesp, há talvez dois distribuidores, mas 
ainda pequenos para abastecer o mercado, 
mas o consumidor ainda usa as feiras livres 
de bairro e de orgânicos que tem surgido 
(e que atualmente existem mais de 500 fei-
ras em todo o país, e este fenômeno vem 
abstecendo o consumidor de forma direta.   
Talvez, num breve futuro, tenhamos mais 
distribuidores centralizados na CEAGESP.    

o programa organics brasil reúne, hoje, mais de 
54 empresas brasileiras, nos seis biomas nacionais, 
reunindo mais de 1.000 produtos agrícolas, 
agroecológicos, agroindustriais, cosméticos, 
têxteis, além de fornecedores de serviços especia-
lizados. todas as empresas que orientam-se para 
a produção sustentável, com variados graus de 
complexidade e certificação nacional e internaci-
onal. o orgânico é o tema da vez na agricultura. o 
diretor do projeto organics brasil e do conselho 
brasileiro da produção orgânica e sustentá-
vel, Ming liu cedeu um tempo de sua agenda 
atribuída para conversar com o Jornal entreposto. 
nesse bate-papo, ele comentou sobre o projeto 
da Organics Brasil e sobre as dificuldades que 
esse produto tem em ser comercializado, aqui, na 
ceagesp. 

entrevista
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CenTraIS de aBaSTeCImenToS 
aInda TÊm dIFICULdadeS em 
aCeITar ProdUToS orGÂnICoS
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Os alimentos orgânicos vêm 
conseguindo cada vez mais espa-
ço nas escolhas dos brasileiros. 
Não é de hoje, que esse tipo de 
produção chama a atenção dos 
consumidores, mas que agora 
ganha uma fatia significante no 
mercado empresarial.  No ano 
passado, o país registrou um fa-
turamento de R$ 3 bilhões no 
setor de orgânicos, de acordo 
com o diretor do Projeto Orga-
nics Brasil e do Conselho Bra-
sileiro da Produção Orgânica e 
Sustentável, Ming Liu. “O volu-
me é superior aos R$ 2,5 bilhões 
de 2015. E a expectativa para 
2017 é melhorar o ambiente de 
consumo no Brasil, apesar da 
retomada lenta da economia”, 
explica Ming Liu.

No país, o mercado de or-
gânicos ainda é uma iniciativa 
típica de pequenos produtores. 
Enquanto em outros países o 
produto tem uma parcela maior 
nas principais empresas .”Ainda 
não há nada parecido com gran-
des redes de orgânicos, como a 
Bio Company, na Alemanha, e 
a Whole Foods, nos EUA. Nós 
ainda estamos com o mercado 
em formação”, afirma Sylvia 
Wachsner, coordenadora do 
Centro de Inteligência em Or-
gânicos da Sociedade Nacional 
de Agricultura. “Ainda assim, é 
possível ver que o mercado está 
crescendo por causa de algumas 
amostras, como as feiras livres 
de orgânicos, que vêm aumen-
tando o faturamento”, afirma.

As empresas que comerciali-
zam esse tipo de produto, aqui 
no país, elas precisam, primei-
ramente, ser certificadas por 

profissionais credenciados no 
Ministério da Agricultura, sen-
do dispensados da certificação 
somente aqueles produzidos 
por agricultores familiares que 
fazem parte de organizações de 
controle social cadastradas no 
MAPA, que comercializam ex-
clusivamente em venda direta 
aos consumidores. 

Mas, na verdade, o que venha 
a ser um produto orgânico? Para 
quem ainda não está familiari-
zado com o termo, por exem-
plo, um alimento convencional, 
como hortifrúti, frutas, legumes 
e verduras, elas vêm com algum 
tipo de defensivo agrícola, ou 
seja, agrotóxico, para protegê
-los de pragas, fungos, bactérias 
que as atacam a lavoura. Já os 
orgânicos, eles são isentos de 
qualquer uso dessas aplicações 
químicas. E isso vem aderindo 
ao longo do tempo mais adep-
tos a uma alimentação mais sau-
dável. “Eu me preocupo muito 
com a saúde e quando descobri 
as vantagens para a saúde, atra-
vés de uma matéria na televisão, 
virei uma consumidora assídua 
de orgânicos e sempre indico 
aos meus amigos e familiares”, 
explica a estudante de Educação 
Física, Vanessa Mota.  

FEIRAS E EVENTOS

O Mapa afirma que existem 
11 mil agricultores no Cadastro 
Nacional de Produtores Orgâ-
nicos e 22,5% dos municípios 
brasileiros têm produção orgâ-
nica. Já o Instituto de Defesa do 
Consumidor (Idec) calcula que 
haja mais de 600 feiras livres 

no país. Sendo que o Estado do 
Paraná possui o título de maior 
produtor de alimentos orgânicos 
do país, com 130 mil toneladas 
de alimentos por ano. É o se-
gundo Estado brasileiro com o 
maior número de propriedades 
certificadas para a produção de 
orgânicos. São 1.966 proprieda-
des, de acordo com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento. 

A divulgação e a informação 
dos orgânicos são realizadas, 
geralmente, através do conhe-
cido “boca-boca”, mas grandes 
eventos e feiras acontecem para 
que o consumidor e empresários 
saibam um pouco mais do pro-
duto.

A BIO BRAZIL FAIR, por 
exemplo, é a Feira Internacional 
de Produtos Orgânicos e Agro-
ecologia. Considerada o maior 
evento de negócios de produtos 
orgânicos da América Latina. 
Tem como objetivo oferecer 
a produtores e fabricantes a 
oportunidade de alavancar ven-
das, captar novos compradores 
e disseminar os benefícios dos 
produtos orgânicos. Participam 
da feira produtores, indústrias, 
projetos governamentais, forne-
cedores de insumo e tecnologia, 
certificadores e consultorias. 
Este é o grande encontro anual 
do mercado orgânico no Brasil. 
Alguns dos Países participan-
tes: Alemanha, Estados Unidos, 
Espanha, Japão, Reino Unido, 
Austrália e Chile. Em sua 13ª 
edição, a BIO BRAZIL FAIR 
acontecerá de 7 a 10 de junho, 
no pavilhão da Bienal do Ibira-
puera, em São Paulo.

GuilhERmE ARAujO

ESTADO

ROMAIMA

AMAZONAS

PARÁ

MARANHÃO 

CEARÁ

PARAÍBA

BAHIA 

BRASÍLIA 

MATO GROSSO 

ESPÍRITO SANTO

MINAS GERAIS

RIO DE JANEIRO 

SÃO PAULO

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL

PARANÁ

ACRE

MATO GROSSO DO SUL

TOTAL

QUANTIDADE

3

3

6

6

55

50

26

37

6

21

23

54

154

92

51

10

3

4

610

QUANTIDADE FEIRAS LIVRES ORGÂNICAS

Fonte: IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
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ll De acordo com o Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA, para 
vender na feirinha, o produtor 
sem certificação deve apresentar 
um documento chamado Decla-
ração de Cadastro, que demons-
tra que ele está cadastrado junto 
ao MAPA e que faz parte de um 
grupo que se responsabiliza por 
ele. Neste caso, só o produtor, 

alguém de sua família ou de seu 
grupo pode estar na barraca, ven-
dendo o produto. Essa Decla-
ração deve ser mostrada sempre 
que o consumidor e a fiscalização 
pedirem.

Já os produtos vendidos em 
mercados, supermercados, lojas, 
devem estampar o selo federal 
do SisOrg em seus rótulos, sejam 
produtos nacionais ou estrangei-

ros. Se o produto for vendido a 
granel deve estar identificado 
corretamente, por meio de car-
taz, etiqueta ou outro meio. Os 
restaurantes, lanchonetes e hotéis 
que servem pratos orgânicos ou 
pratos com ingredientes orgâni-
cos devem manter à disposição 
dos consumidores listas dos in-
gredientes orgânicos e dos forne-
cedores deste ingredientes.

ll Os preços dos produ-
tos orgânicos são mais caros se 
comparado com o valor que é 
comercializado o convencional. 
Existe uma parcela, um públi-
co que busca os alimentos neste 
segmento. Porém, ainda não é o 
suficiente para que as empresas 
instaladas dentro das Centrais 
de Abastecimento, as Ceasas tra-
balhem com os hortifrútis sem 
defensivos agrícolas. De acordo 
com a assessoria de imprensa da 
Ceasa do Ceará, o Mercado ain-
da não trabalha com este item. 
Já o departamento de comunica-
ção da Ceasa de Santa Catarina 
a situação é um pouco diferente. 
O Entreposto catarinense emi-
tiu uma nota, esclarecendo que 
a Ceasa-SC está criando ações 
para aumentar o número de or-
gânicos dentro das unidades, mas 
por se tratar de um produto de 
valor agregado um pouco eleva-
do, muitos consumidores ainda 
não consomem como deveriam. 
Mesmo com algumas campanhas 
na TV, jornais, revista, o poder 
aquisitivo financeiro do brasilei-
ro está cada vez mais achatado 
e isso impede o crescimento de 
produtores e consumidores de 
produtos orgânicos (devidamen-
te certificados). Porém, no ano 
de 2016, foram comercializadas 
aproximadamente 320 toneladas 

de produtos orgânicos (número 
pequeno). No mercado há ape-
nas um Box e cerca de cinco pro-
dutores que trabalham exclusiva-
mente com orgânicos totalmente 
certificados e fiscalizados. 

No maior mercado atacadis-
ta da América Latina e o terceiro 
maior do mundo, a CEAGESP 
- Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, 
apenas duas empresas que atuam 
com este tipo de produto. Para o 
permissionário João Clodoaldo, 
os comerciantes do Entreposto 
paulista, ainda não trabalham 
com os alimentos sem defensivos, 
por causa da falta de produção.

“Para mim, a maior dificul-
dade seria a oferta do produto. 
Se caso, o meu cliente precisasse 
do produto orgânico, eu poderia 
ter hoje, mas amanhã já não te-
ria mais, porque a oferta é bem 
pouca. Por isso, aqui no Mercado 
se concentrou-se em dois ou três 
distribuidores de orgânicos”, ex-
plica Clodoaldo.   

Entretanto, há muito tempo, 
outras empresas já tentaram co-
mercializar esse tipo de alimento 
na Ceasa de São Paulo, porém 
sem sucesso. “Aqui teve, há uns 
10 anos atrás, no pavilhão, uma 
cooperativa de produtos orgâni-
cos e não foi para frente. Juntou 
vários produtores, começaram 

a comercializar vários alimen-
tos orgânicos, mas não deu cer-
to”, lembra o permissionário 
Ênio Kiyohara.  Outro detalhe 
mencionado pelo Ênio é a du-
rabilidade do produto. “Hoje, 
o alimento orgânico, ele dura, 
em média, uns dois ou três dias. 
Então, o consumidor não vai ao 
mercado dois ou três dias com-
prar em pequenas quantidades 
para consumir naquele dia ou no 
dia seguinte. O cliente faz uma 
compra semanal ou duas vezes 
na semana, no máximo” ressalta. 

A Empresa Terra Frutas 
Orgânicas produzem frutas or-
gânicas há mais de 10 anos. A 
região produtora fica em Bebe-
douro, cidade interior de São 
Paulo, com frotas próprias, o 
estabelecimento comercializa o 
produto para o Brasil todo. Para 
a proprietária Luciana Apareci-
da Dias da Silveira Carbone, a 
maior dificuldade é o que leva 
a continuar. ”Aqui é um grande 
desafio, mas estar aqui temos a 
possibilidade de comercializar 
para o país inteiro. As princi-
pais distribuidoras especiali-
zadas de hortifrúti estão aqui 
dentro. E temos também, a 
oportunidade de atuarmos fora 
do mudo da CEAGESP, já que 
participamos de muitas feiras”, 
explica Luciana. 

COMO SABER SE O PRODUTO 
É ORGÂNICO, MESMO?

AS DIFICULDADES DOS 
ORGÂNICOS NAS CENTRAIS 
DE ABASTECIMENTO
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ll Análises feitas em cinco produtos 
vendidos na Central de Abastecimento do 
Rio Grande do Sul, apontaram a existên-
cia de agrotóxicos em níveis maiores que 
os permitidos. Algumas das substâncias 
encontradas sequer têm o uso permitido 
no Brasil. O presidente da Ceasa, Ernes-
to da Cruz Teixeira, diz que os trâmites 
legais são cumpridos, e que se alguma ir-
regularidade é identificada, os produtores 
têm de passar por cursos e podem ser até 
suspensos.

De acordo com o Relatório de Indi-
cadores de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Brasil é o maior 
consumidor mundial de agrotóxicos. Mo-
rango, pimentão, pepino, alface e cenoura 
são alguns alimentos com maior índice de 
contaminação por agrotóxicos no Brasil, 
segundo a ANVISA. A utilização exage-
rada de defensivo agrícola é um problema 
sério enfrentado desde o campo, princi-
palmente, ao produtor que fica exposto ao 
produto. Ainda, mais sendo que muitos 
não utilizam de EPI – Equipamento de 
Proteção Individual necessário para o ma-
nejo da substância.  “Mesmo lendo a bula, 
o rótulo e a receita agronômica, não con-
seguem entender o significado do que está 
escrito ali e dos riscos a que estão expos-
tos, às graves consequências para a pró-
pria saúde e do meio ambiente. Na região 
de Ijuí, é raro ver um agricultor usando 
equipamento de proteção individual en-
quanto pulveriza a lavoura”, explica o pro-
motor de Justiça do Ministério Público do 

Rio Grande do Sul, em Catuípe, Nilton 
Kasctin dos Santos.

Quase metade das aplicações de agro-
químicos é desperdiçada por erros de 
manejo, aponta a pesquisa realizada pela 
EMATER. Um estudo feito pelo Institu-
to mostra que 46% das aplicações de de-
fensivos agrícolas utilizados no campo são 
desperdiçadas por erros cometidos pelo 
próprio agricultor. Esse índice aponta que 
o produto utilizado pode ser mais eficien-
te se aplicado corretamente. A aplicação 
incorreta resulta em prejuízos aos agricul-
tores, além de fazer com que o tratamento 
não seja eficiente. O problema resulta em 
novas aplicações de defensivos agrícolas.

A Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, por meio 
do Instituto Biológico (IB-APTA), ini-
ciará projeto de pesquisa para monitorar 
os impactos ambientais da aplicação de 
agrotóxicos em áreas agrícolas. O traba-
lho recebeu financiamento de R$ 2,2 mi-
lhões do Fundo Estadual de Defesa dos 
Interesses Difusos (FID), da Secretaria da 
Justiça e Defesa da Cidadania. A expec-
tativa é que os estudos tenham duração 
de três anos. “O uso de agrotóxicos leva 
ao aparecimento de resíduos em amostras 
ambientais. Diante deste fato e da pericu-
losidade que apresentam à manutenção da 
biodiversidade, existe hoje a necessidade 
de se intensificarem estudos que possibi-
litem o monitoramento eficiente de áre-
as próximas à agricultura”, explica Eliane 
Vieira, pesquisadora do IB e coordenado-
ra do projeto.

ll Pesquisadores da Universidade 
de Stanford, nos Estados Unidos realiza-
ram uma pesquisa para saber se há algu-
ma diferença, em relação aos nutrientes 
de um produto orgânico e não-orgâni-
co. De acordo com os dados obtidos, há 
pouca diferença ou nenhuma entre eles. 
O estudo realizado pela Universidade foi 
através de uma revisão de 17 acompa-
nhamentos clínicos em humanos e 233 
pesquisas que comparavam os níveis de 
nutrientes e contaminantes em alimen-
tos.

Para o Ministério do Meio Ambien-
te, os agrotóxicos são considerados ex-
tremamente relevantes no modelo de 
desenvolvimento da agricultura no País. 
Segundo a legislação vigente, agrotóxi-
cos são produtos e agentes de processos 
físicos, químicos ou biológicos, utiliza-
dos nos setores de produção, armaze-
namento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, pastagens, proteção de flores-
tas, nativas ou plantadas, e de outros 
ecossistemas e de ambientes urbanos, 
hídricos e industriais.

Sem a utilização desse defensivo quí-
mico, alguns especialistas alertam que é 
preciso avaliar bem a fonte de onde esse 
alimento proveio, já que ele pode estar 
contaminado com fungos, bactérias e até 
mesmo por protozoários – como a cis-
ticercose, mais conhecida por solitária.

Os produtos orgânicos, nesse caso, 
estariam desprotegidos a ataques na la-
voura. A manga, por exemplo, sofre com 
ataques de pragas e as doenças na man-

gueira.  Por isso, um manejo sanitário e, 
sobretudo, medidas preventivas eficazes, 
são imprescindíveis e determinarão o 
sucesso econômico da cultura. Em São 
Paulo, a citricultura sofre com a proli-
feração de duas doenças, o cancro cítri-
co – causada pela bactéria Xanthomonas 
axonopodis pv. citri., que causa o desfo-
lhamento e a queda de frutos – e a HBL 
– principal doença de frutas cítricas no 
mundo, que provoca o amarelamento 
das folhas e o surgimento de manchas 
nos frutos.

Além de ficarem expostos, a produ-
ção dos orgânicos ainda é bem limitada 
no Brasil.  “Sem a utilização de defen-
sivos agrícolas não é possível ter uma 
produção agrícola para atender uma es-
cala comercial. Se o produtor tiver um 
sítio e quiser plantar, um pé de laranja e 
de tomate no quintal de casa sem o uso 
de defensivo, ele consegue atender em 
pequena quantidade, ou para consumo 
próprio para uma feira local” explica o 
comerciante Ênio Kiyohara.

O nutrólogo Roberto Navarro sa-
lienta os cuidados de um produto sem 
nenhum tipo de proteção. ”Os alimen-
tos orgânicos têm uma vantagem ine-
gável sobre os que com agrotóxicos. Só 
tem que ter cuidado na hora da compra 
e do consumo. Pois, vale lembrar que os 
orgânicos estragam mais rápido do que 
os com agrotóxico. Alguns fungos são 
invisíveis, mas é preciso desprezar o ali-
mento que já mostra visivelmente que 
tem algum fungo”, esclarece Navarro.

USO ABUSIVO 
DE DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS 

ORGÂNICOS VS 
DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS
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“VAMOS NOS ALIMENTAR 
DO LIXO???”

C
aro leitor, eu peço licença para 
dar continuidade em um assun-
to que tem me incomodado mui-
to nos últimos anos. O desperdí-
cio, ou melhor, o descaso com os 

nutrientes, advindos de cascas e sementes. No 
artigo passado (“Temos que parar de alimentar o 
lixo...”, publicado neste jornal, edição n°18, de Fe-
vereiro de 2017), tentei alertar para o fato de que, 
tanto a agroindústria que processa frutas, hortali-
ças, etc, como nós consumidores, temos o habito 
de descartar as cascas e as sementes, as quais 
possuem quantidades significativas de nutrientes. 

Alimentamos o lixo diariamente e, logo em 
seguida, adquirimos os mesmos nutrientes, des-
perdiçados, nas farmácias em forma de vitami-
nas, fibras, antioxidantes e outros. Pergunta-se: 
a agroindústria tem a possibilidade de proces-
sar esses coprodutos e/ou resíduos e trazer, a 
nos consumidores, produtos mais acessíveis com 
qualidade nutricional elevada? A resposta é sim. 

Mas te faço outro simples questionamento: Vo-
cê, consumidor, compraria um produto, na gon-
dola do mercado, que fosse fabricado com cas-
cas, sementes ou talos? Teria preconceito em re-
lação a isso? 

Chegamos, então, naquilo que compete a 
mim e a você: CONSCIÊNCIA! Se tivermos a 
consciência de que estamos alimentando o lixo, 
ao invés de ser alimentado por ele (cascas e se-
mentes); se quebrarmos paradigmas, incentiva-
mos a indústria a incorporar esses resíduos/co-
produtos em seus processamentos industriais. 
Você, eu, a classe empresarial, o país, o plane-
ta ganha com uma simples mudança de cons-
ciência. Desafio-te, então, a começar agora es-
sa mudança e deixar de alimentar seu lixo. Quan-
do for consumir algo, não descarte as cascas. 
Use-as! Estas podem ser secas em forno con-
vencional, na sua casa, e transformar-se em fari-
nhas, as quais podem ser incorporadas em ou-
tras receitas. Ouse! 

Profª Drª Clarissa Damiani  - Doutora em CiênCia Dos alimentos 
Pela universiDaDe feDeral De Goiás

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS: 
O CONSUMIDOR EXIGE 
MODERNIDADE E 
RESPONSABILIDADE

O
s defensivos agrícolas são pro-
dutos químicos e biológicos 
para impedir a ação danosa de 
pragas (no sentido agronômi-
co, insetos, doenças e plantas 

daninhas, ou seres vivos considerados nocivos). 
Desta forma, a utilização de defensivos agrícolas 
é uma resposta a um dano que está ocorrendo, 
que diminui o potencial produtivo de uma planta. 
É incorreto dizer que aumenta a produtividade.

Em frutas, legumes e verduras não se trata 
apenas da perda de produção, em um sentido 
de produtividade por área, uma vez que tais pro-
dutos agrícolas dependem muito da aparência 
externa para serem comercializados, o que põe 
um grau a mais na dificuldade e necessidade de 
atenção no controle.

Sem defensivos agrícolas, haveria perdas 
bastante significativas (de mais de 50% em mui-
tas culturas). Porém, é importante pensar e di-
fundir que não há razão para dicotomias entre 
sistemas de produção agrícola. São todos sis-
temas que buscam alimentar uma população 
crescente.

Entendemos que a evolução dos defensivos 
agrícolas é notável para buscar produtos cada 
vez mais eficientes e amigáveis.

É importante que agricultores conscientes 
defendam a inovação e busquem trazer à popu-
lação alimentos mais seguros, onde foram utili-
zados produtos mais modernos. O agricultor das 
HFs emprega tecnologias avançadas e precisa 
pensar cada vez mais no atendimento a uma po-
pulação cada vez mais exigente em qualidade.

fábio kaGi – Gerente aDjunto De inovação e sustentabiliDaDe Da anDef

O 
Brasil produz por ano, algo 
em torno de 158 mil tonela-
das de caqui em uma área de 
7,5 mil hectares, segundo o 
relatório da (FAO) - Food 

Agricultural Organization. O caqui, que é uma 
fruta, está presente em oito estados brasilei-
ros, a cultura está mais desenvolvida nas regi-
ões Sul e Sudeste. A cidade de Mogi das Cru-
zes produz por ano 60 mil toneladas de caqui, 
volume que representa 55% do que é colhi-
do no Estado de São Paulo e 30% da produ-
ção nacional. O município de Piedade, na re-
gião de Sorocaba, é um dos maiores produ-
tores do tipo Fuyu do Estado de São Paulo. 

Existem diversas variedades, porém, o Ca-
qui Rama Forte, ele é bem popular no Brasil. 
A fruta, em modo geral, está em plena safra e 
começa a partir do mês de fevereiro a produ-
ção e se estende até julho. No ano passado, 
na Companhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo (CEAGESP), entraram 
no mercado 14.774 toneladas da fruta vin-
das principalmente das cidades paulistas de 
Guararema, Pilar do Sul, Taquarivaí, São Mi-
guel Arcanjo, Mogi das Cruzes, Santa Isabel 
e Jundiaí. Sendo que na Central de Abasteci-
mento de São Paulo, o caqui está entre as 20 
frutas mais comercializadas no Entreposto.

Já na Ceasa de Minas Gerais, em feverei-
ro passado, o preço médio da fruta fechou 
em R$ 2,94/kg no atacado. O pico de preço 
do ano passado foi na entressafra de agos-
to, quando o quilo da mercadoria ficou em R$ 
10/kg. Em 2016, na CeasaMinas, 86,5% da 
oferta total de caqui foi proveniente de Minas 
Gerais, seguida por São Paulo, com 12,8% 
de participação. Os principais municípios for-
necedores para o entreposto de Contagem 
foram Pouso Alegre, no Sul de Minas, além 
de Barbacena e Antônio Carlos, na região do 
Campo das Vertentes.

O 
tomate, considerado popu-
larmente como o primo rico 
do caqui, a safra dele come-
ça no mês de abril, de acor-
do com a tabela de sazona-

lidade da CEAGESP. Sendo que no cenário 
nacional, por ano, a produção chega a 3,8 
milhões de toneladas, o que coloca o Bra-
sil entre os 10 maiores países produtores do 
mundo.  Tendo Goiás como o principal Esta-
do produtor, com a participação do merca-
do com 20,8%, seguindo por outros Esta-
dos como Minas Gerais (19,3%), São Paulo 
(16,4%) e Bahia (7,2%), segundo os dados 
do IBGE de 2015.

Na Companhia de Abastecimento de En-
trepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) o produto fica em primeiro lugar 
no ranking por volumes em toneladas, no se-

tor de legumes e o segundo no cenário geral. 
De janeiro a dezembro de 2016, o tomate tem 
participação de 34,6% na comercialização do 
Entreposto paulista. O preço médio do fruto, 
nos meses de janeiro e fevereiro, por exem-
plo, o tomate Sweet Grape ficou por volta de 
R$ 6,95. Enquanto, no mesmo período, o ti-
po Carmem registrou uma média de R$1,61. 

Outro destaque é o tomate Débora, que 
nesses meses, ficou com R$1,64. Os dados 
foram levantados pela Seção de Economia e 
Desenvolvimento da CEAGESP. O cultivo do 
tomate exige temperaturas mais moderadas, 
algo em torno entre 15 e 19 ºC, e ,durante o 
dia, as que se mantêm na faixa de 19 a 24ºC. 
No entanto, a planta também tem bom de-
senvolvimento em áreas de clima tropical de 
altitude – acima de 800 metros –, subtropi-
cal e temperado.

PRODUÇÃO EM ALTA DE CAQUI 
MOVIMENTA ECONOMIA DAS 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 

SAFRA DE TOMATE COMEÇA EM 
PLENO VAPOR NO MÊS DE ABRIL

artigos



AMO ORgÂNIcO, HÁ 16 ANOs 
cOMeRcIALIZANdO PROdUTOs 
NATURAIs NO eTsP 

A empresa distribuidora Amo Orgâni-
co já tem até no nome o que ela sente em 
trabalhar com esse tipo de produto que só 
vem crescendo no mercado em geral. Só 
para se ter uma ideia, no último ano, no 
Brasil, registrou um faturamento anual de 
R$ 3 bilhões no setor e a perspectiva para 
este ano de 2017 é bem animadora, rela-
ta o presidente do Conselho Nacional de 
Produção Orgânica e Sustentável (Orga-
nis), Ming Liu. 

O orgânico é um assunto bem comen-
tado pelos consumidores, no momento, 
já que muitos estão procurando cada vez 
mais produtos mais saudáveis e livres de 
agrotóxicos. Porém, a Amo Orgânico já 
vem há 16 anos atuando fortemente no 
maior mercado da América Latina e o 
terceiro maior do mundo, a Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo -  CEAGESP. 

São diversos produtos comercializados 
sem a utilização de defensivos agrícolas. 
O cliente que vier à Av. Dr. Gastão Vidi-
gal, 1946, no bairro da Vila Leopoldina, 
especificamente no Pavilhão AMB - Box 
01, poderá encontrar muitas opções de ali-
mentos, sendo frutas, legumes e verduras 
em geral. O carro chefe da empresa fica 
por conta do tomate, além da cebola e da 
batata-doce que, ambas, também têm uma 
parcela muito importante nas vendas do 
estabelecimento.

A coordenadora administrativa da 
Amo Orgânico, Silmara Teixeira explica 
a diferença que o cliente vai encontrar no 
mercado e também à relação dos preços 
entre os dois tipos de produto. “O tomate 
orgânico é o nosso principal produto, ele 
é de extrema qualidade. A procura dele é 
bem grande, o valor dele é um pouco maior 
aqui no mercado, em média uns 30% mais 
caro que o não-orgânico, mas compensa 

por causa da qualidade, do procedimento 
que ele é tratado. Os legumes tem uma 
qualidade um pouco melhor, porque, a 
gente preza em trazer pouco e vender com 
satisfação para o cliente. A gente não cos-
tuma trabalhar com muita volumetria para 
evitar perdas e desperdícios de alimentos” 
explica Silmara Teixeira.   

A empresa comercializa os alimentos 
orgânicos não somente para São Paulo, 
mas também para outros Estados, princi-
palmente, os que ficam nas regiões Sul e 
Sudeste do país. São distribuídos para pe-
quenos varejistas, além dos feirantes, em-
pórios, restaurantes. No total são mais de 
120 pessoas que trabalham diretamente 
desde o campo até a venda do produto. 
Apesar de a economia brasileira apresentar 
uma leve melhora, depois de um período 
de recessão, 2016 foi um ano que a em-
presa, assim como todas, independente do 
segmento, passou por algum tipo de difi-
culdade, mas nada que ela não conseguisse 
superar por esta fase. 

“O ano passado foi um ano compli-
cado para trabalhar, mas eu entendo por 
causa da crise financeira não houve um 
crescimento esperado. Mesmo assim, a 
empresa está investindo no setor, trazendo 
mais variedades para o consumidor”, relata 
Silmara.

Recentemente, há dois anos, em 2015, 
a empresa foi homenageada pelo Jornal 
Entreposto e recebeu o prêmio JE QUALI-
TY PREMIUM , por se destacar no setor. 
Para quem quiser acompanhar de pero. A 
Amo Orgânico possui através de seu site 
(sites.google.com/view/amoorganico), 
uma maneira para o consumidor consul-
tar o produto disponível, além de preços e 
assim fazer o pedido. A empresa entrega o 
alimento na cidade de São Paulo, perto do 
bairro da Vila Leopoldina.  

REDAÇÃO

TRABALHAMOS COM TODOS OS
PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL

PME Porte I

27R$
,00

mensais por beneficiário

Porte II

23R$
,00

mensais por beneficiário

Individual

49R$
,00

mensais por beneficiário

PF
no boleto

Individual

45R$
,08

mensais por beneficiário

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

11 2245-3000
ramais 334 - 335 -336

11 4172-5115 11 98279-0156

11 94747-1358 11 97376-6540

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves

Consultores

 wagnergoncalves.consultor@hotmail.com

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

NOVAS COBERTURAS ADICIONAIS:
Clareamento de dente desvitalizado
Mantenedor de espaço fixo e móvel
Radiografias de ATM
Fechamento de diastemas
Telerradiografia frontal
Dessensibilização dentária
Enxertos gengivais e ósseos
Cirurgia com finalidade de tracionamento dentário
Documentação periodontal básica e em mídia digital
Instalação de aparelho ortodôndico
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A legislação brasileira considera 
como produto orgânico, seja ele in 
natura ou processado, aquele que é 
obtido em um sistema orgânico de 
produção agropecuária ou oriundo de 
processo extrativista sustentável e não 
prejudicial ao ecossistema local. Os 
produtos, para serem comercializados 
como orgânicos, deverão ser certifica-
dos por organismos credenciados no 
Ministério da Agricultura. 

São dispensados da certificação 
somente os produzidos por agricul-
tores familiares que fazem parte de 
organizações de controle social cadas-
tradas no MAPA e que comercializam 
exclusivamente em venda direta aos 
consumidores.

Os resultados preliminares, aqui 
apresentados, são o resultado de: 

lO levantamento das frutas e hor-
taliças orgânicas comercializadas no 
ETSP da CEAGESP, a partir do banco 
de dados SIEM - Sistema de Informa-
ção e Estatísticas de Mercado
lA análise das notas fiscais dos produ-
tos orgânicos coletadas na portaria do 
Entreposto de São Paulo 
lEntrevistas dos permissionários res-
ponsáveis pela comercialização de or-
gânicos no ETSP
lA análise das principais característi-
cas físico-químicas do produto orgâ-
nico.

SIEM 
O Sistema de Estatística e Infor-

mação de Mercado (SIEM) é alimen-

tado com os dados das notas fiscais, 
retidas na portaria do ETSP e registra-
das pela SEDES – Seção de Economia 
e Desenvolvimento da CEAGESP. As 
notas são separadas e codificadas dia-
riamente, destacando os permissioná-
rios destino do produto, as origens e 
os volumes de cada produto. 

Os dados de entrada mostram 
crescimento do produto orgânico no 
Ceasa paulistano – de 69%, entre 
2013 a 2014 e 49% entre 2014 e 2015 
e de 256 entre 2013 e 2016. A propor-
ção dos produtos orgânicos no total de 
produtos comercializados no ETSP é 
ainda inferior a 1%: 0,05% em 2013, 
0,14% em 2016.

Os principais produtos orgânicos 
comercializados no ETSP, em 2016, 
foram em ordem de volume: tomate, 
laranja, abacate, maçã, limão, abobri-
nha, manga, batata, cebola e melancia. 
No grupo das verduras folhosas, com 
menor participação, encontramos: 
couve, acelga e espinafre. 

A diferença de preços entre o 
produto orgânico e o convencional 
foi avaliada, a partir dos dados da 
Cotação de Preços da CEAGESP e 
entrevista com os permissionários que 
comercializam orgânicos. A diferença 
encontrada foi maior que 100% em 
alguns produtos como tomate Italia-
no e cebola Baia, próxima de 50% em 
abóbora Goianinha e laranja Pera e 
menor que 20% em manga Tommy e 
banana Prata. 

Análise das notas fiscais
Foram coletadas notas fiscais de 

produtos orgânicos, entre 16 a 30 de 
novembro de 2016. Foram analisados 
a descrição da variedade, a classifica-
ção, o fornecimento da placa do veícu-
lo, a identificação do transportador, o 
tipo de transação do produto e a exis-
tência de cadastro no MAPA através 
do CNPJ/CPF lançado na nota fiscal. 
Os dados foram inseridos em planilha 
eletrônica para as análises quantitati-
vas. 

Foram coletadas e analisadas 47 
notas fiscais dos alimentos orgânicos, 
de 34 produtores diferentes, totalizan-
do 109 produtos. A manga foi o pro-
duto de maior volume, com 22.480 kg 
em quinze dias. 

A qualidade de preenchimento 
da nota fiscal deixou muito a desejar. 
38% sem a descrição da variedade, 
98 % sem a classificação e 83% sem a 
placa do veículo transportador e 96% 
das notas fiscais sem os dados do trans-
portador.

Entrevista de comerciante, 
permissionário da CEAGESP

Os principais compradores de 
orgânicos são os feirantes, com 50% 
das vendas e os supermercados são o 
segundo maior comprador com 35% 
das vendas. O varejo especializado (sa-
colões e hortifrútis) são 10% do mer-
cado e os restaurantes 5%. 

Os produtos orgânicos não são 
comercializados por classificação. To-
dos os fornecedores estão inscritos no 
cadastro nacional de produtores orgâ-
nicos. O selo de orgânicos (SiOrg) é 
colocado no mercado no momento do 

embalamento. O produto é recebido 
da produção em caixas plásticas. 

A análise de resíduo de agrotóxi-
cos é feita sempre que solicitada pelo 
cliente, o que acontece com pouca 
frequência. Dois laudos do Instituto 
Biológico foram apresentados: abacaxi 
e tomate. 

No caso de maturação avançada 
os produtos não são descartados, mas 
encaminhados para a produção de de-
sidratados e polpas.

Os produtos orgânicos são con-
siderados mais perecíveis que os con-
vencionais.

Análise físico-química 
dos alimentos orgânicos
Foram coletadas três amostras dos 

produtos banana Prata, laranja Pêra, 
tomate Italiano e cebola Baia e duas 
amostras dos produtos manga Tommy 
e abóbora Goianinha. As amostras fo-
ram levadas ao laboratório do Centro 
de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvi-
mento da CEAGESP, onde foram rea-
lizadas as análises físico-químicas.

Foram avaliados: a massa fresca 
dos produtos em gramas, o conteúdo 
de sólidos solúveis, em graus Brix, o 
pH, a acidez titulável. Foi também 
avaliado o índice de Aproveitamento, 
que mede a proporção do fruto que é 
aproveitado para o consumo. O Índice 
de Aproveitamento dos produtos orgâ-
nicos foi muito similar ao da produção 
convencional.

A perda de massa fresca foi medi-
da durante 9 dias. A cebola Baia teve 
a menor perda de água- 1,65 %. A 

abóbora Goianinha teve uma perda 
de massa de 3,71 %, a laranja Pêra de 
13,80%, a manga Tommy de 7,14%, 
o tomate Italiano de 4,33%.

 O conteúdo de sólidos solúveis 
dos alimentos orgânicos, com exce-
ção da manga, apresentaram um teor 
de sólidos solúveis dentro dos padrões 
estabelecidos nas normas de classifica-
ção. 

A acidez titulável, parâmetro 
quantitativo também utilizado para 
determinar a acidez de cada alimento, 
mostrou um produto orgânico menos 
ácido que o convencional.

O ratio, medida do sabor, que 
combina ‘doçura’ e a acidez, foi mais 
baixo na manga orgânica e mais alto 
na cebola orgânica, apresentando re-
sultados semelhantes nos outros pro-
dutos.  

O estudo foi feito durante um 
curto período de tempo, com poucas 
amostras. Ele deverá ser repetido com 
maior quantidade de produtos de di-
ferentes origens e em diferentes épo-
cas, tanto com orgânicos como com 
convencionais. Ele mostra a riqueza de 
informações que podem ser levantadas 
no Ceasa paulistano.

Trabalho realizado pelas estudantes de 

nutrição, estagiárias do Centro de Qualidade, 

Pesquisa e Desenvolvimento da CEAGESP, 

heloisa lourenço e universidade Anhembi 

morumbi e jaqueline Quaresma da universi-

dade Nove de julho e coordenado por Thiago 

Oliveira e Sabrina leite de Oliveira, técnicos 

da CEAGESP.

PRODUÇÃO ORGÂNiCA NA CEAGESP
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O Congresso Nacional tem uma 
grande responsabilidade nas suas 
mãos - definir uma nova legislação que 
equipare o Brasil aos países mais de-
senvolvidos no registro de defensivos 
agrícolas ou agrotóxicos, assegurando 
aos agricultores uma solução legaliza-
da e segura para o controle de pragas 
e doenças.

No dia 8 de março último, a 12ª. 
Reunião da Comissão Especial de De-
fensivos Fitossanitários da Câmara Fe-
deral, presidida pela deputada Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias, contou 
com a presença de técnicos dos Estados 
Unidos, Canadá e Austrália. 

Os técnicos apresentaram os pro-
cedimentos utilizados nos três países 
que garantem aos agricultores de cada 
país o acesso às melhores e mais seguras 
ferramentas de controle das pragas e 
doenças das suas lavouras.

As diferenças são muitas, espe-
cialmente porque lá tudo é feito para 
tornar mais simples a vida de quem 
produz e mais seguro o alimento con-
sumido. Vamos falar só de três diferen-
ças fundamentais.

A primeira grande diferença é 
quem pode solicitar o registro.  

No Brasil somente as empresas 
fabricantes podem solicitar o registro. 

Elas são responsáveis pelo desenvolvi-
mento dos testes e pela apresentação 
dos dados exigidos pelo Ministério da 
Agricultura, do Meio Ambiente e da 
Saúde e o pagamento de taxas altas. O 
custo do registro é muito alto e o tem-
po necessário de três a oito anos. O re-
gistro de defensivos, para culturas que 
ocupam áreas menores como frutas, 
hortaliças, flores e plantas ornamen-
tais e que gerarão um menor volume 
de venda de defensivos, não é atraente 
para as empresas porque a perspectiva 
de lucro é pequena ou nula. Molécu-
las novas, menos tóxicas aos inimigos 
naturais, ao meio ambiente, às pessoas, 
já são velhas nos outros países, quan-
do o agricultor brasileiro consegue 
utilizá-las, o que determina perda de 
competitividade do nosso agricultor. O 
alto custo, a demora, a burocracia com-
plexa faz com que seja quase impossível 
uma empresa fabricante pequena ou 
média conseguir concorrer no negócio 
de defensivos, que fica restrito a poucas 
e grandes empresas e poucos competi-
dores.

Nos Estados Unidos, no Canadá 
e na Austrália o principal demandante 
por registro é o agricultor. O governo 
se responsabiliza pelos procedimentos 
necessários ao andamento do registro. 

A demora, para a coleta de dados e as 
análises necessárias, é de 24 meses para 
um novo ingrediente ativo e de 18 me-
ses para o registro adicional. O governo 
australiano disponibiliza um app para 
os agricultores, que podem encami-
nhar a sua solicitação pelo celular. O 
prazo para uma resposta definitiva ao 
agricultor é de 8 meses, com o enca-
minhamento o registro ou oferecendo 
uma outra alternativa para o controle 
da praga ou doença.

A segunda grande diferença é que 
o registro no Brasil deve ser feito por 
marca comercial e nos Estados Unidos, 
no Canadá e na Austrália o registro é 
feito por ingrediente ativo. 

Você pode ter várias empresas con-
correndo oferecendo defensivos com o 
mesmo ingrediente ativo. O custo do 
registro é muito menor. 

Os três governos compartilham in-
formações e análises e a proposta é criar 
um sistema de registro globalizado de 
defensivos agrícolas. Hoje cada país 
tem o seu sistema de registro o que di-
ficulta muito o comércio internacional 
de alimentos. Existe ainda um sistema 
de premiação para as empresas que re-
gistram defensivos, como um período 
mais longo de patente, se o registro 
englobar três ou mais culturas de me-

nor interesse para a indústria como as 
frutas, hortaliças, flores, plantas orna-
mentais e outras.

A terceira grande e talvez mais im-
portante diferença é a existência nos 
Estados Unidos, Canadá e Austrália de 
organizações de produtores, os “Comi-
tês de Defesa e Promoção do Produto 
Agrícola” que promovem estudos e 
coletam dados que fundamentam a 
solicitação dos registros para o seu pro-
duto agrícola e participam de reuniões 
anuais com o governo para definir as 
prioridades de registro naquele ano.

No Brasil, o governo avançou mui-
to nos últimos anos, simplificando o 
registro de agrotóxicos para culturas de 
menor interesse para a indústria como 
frutas e hortaliças, permitindo a exten-
são de uso entre culturas similares. Os 
três ministérios responsáveis pelo regis-
tro trabalharam juntos. Hoje a pauta 
de registros está limpa para receber 
novas demandas. Entretanto, a realida-
de atual ainda é alarmante. A maioria 
das pragas e doenças que prejudicam 
a produção de culturas como frutas e 
hortaliças não possuem defensivos re-
gistrados para o seu controle.

Temos duas alternativas para o 
encaminhamento das demandas. Na 
primeira a indústria encaminha a so-

licitação de registro, sem pressão dos 
agricultores. Na segunda as organi-
zações de agricultores precisam con-
vencer as indústrias a encaminhar a 
solicitação de registro ou de extensão 
de uso.

O fato de que o controle da maio-
ria das pragas e doenças que prejudi-
cam a produção de culturas como fru-
tas e hortaliças não possuir defensivos 
registrados para o seu controle, mostra 
dois fatos. A indústria não tem gran-
de interesse em investir no registro de 
defensivos para as ‘pequenas culturas’. 
Não existem organizações de agriculto-
res preparadas para o encaminhamen-
to de suas demandas às indústrias no 
Brasil. 

A solução para a utilização de de-
fensivos agrícolas – agrotóxicos em 
conformidade com as exigências da 
lei e para a garantia da segurança dos 
alimentos é copiar o que já está dan-
do certo nos outros países, tanto na 
questão de registro de produtos fitos-
sanitários, defensivos agrícolas ou agro-
tóxicos, quanto criando instrumentos 
legais que alavanquem a existência de 
organizações de produtores capacitados 
e com recursos para decidir o destino 
do seu negócio e coordenar a sua cadeia 
de produção. 

sOLUÇÃO deFINITIvA PARA Os AgROTóXIcOs
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A transmissão automatizada 
V-Tronic, disponível para os cava-
los mecânicos Volkswagen a partir 
de 330 cv, é referência de desem-
penho e economia Brasil afora. O 
Grupo Ultra, sediado em Maceió 
(AL), atestou a qualidade e o con-
forto do VW Constellation 19.330 
Titan automatizado e agora acaba 
de comprar mais onze caminhões: 
dois VW Constellation 19.330 
Titan e nove VW Constellation 
19.360, todos V-Tronic.

A empresa produz e distribui 
itens de plástico descartáveis, tais 
como copos, bandejas, talheres, 
dentre outros, na região Nordeste. 
De olho nas oportunidades de cres-
cimento, está diversificando seus 
produtos e expandindo o campo de 
atuação rumo ao Sul do país.

“Vamos ampliar nossa produ-
ção em 30% este ano e por isso de-
cidimos aumentar nossa frota com 
a Volkswagen. São caminhões que 
não dão problema, têm excelente 
rendimento, baixo custo de ma-
nutenção e contam com excelente 
pós-vendas. Esses fatores chamam a 
atenção na hora de investir”, desta-
ca Antonio Ademir Torres, gerente 
de Transporte e Logística da Ultra 

Serviços de Transporte, braço logís-
tico do Grupo Ultra.

Torres afirma que a redução no 
consumo de combustível dos mo-
delos automatizados pode chegar 
a 10% frente aos modelos manu-
ais. “Varia muito de acordo com o 
perfil do motorista e da rota, mas 
há ganhos. Além disso, a concessio-
nária Novo Mundo acompanha de 
perto a nossa operação, prestando 
todo o suporte para tirarmos o me-
lhor proveito da frota.”

 De acordo com o gerente o 
conforto da transmissão automati-
zada foi outro ponto fundamental 
para a escolha. “Nossos caminhões 
rodam até 25 mil quilômetros por 
mês, em média, e os motoristas 
passam cerca de quatro dias em 
viagem. Por isso optamos pelos ca-
minhões V-Tronic, que conferem 
mais comodidade e menor desgaste 
físico do colaborador”.

 Os componentes do trem de 
força também são preservados, au-
mentando a vida útil de itens como 
motor, transmissão e embreagem. 
A MAN Latin America oferece o 
maior portfólio de caminhões au-
tomatizados do Brasil, uma ten-
dência na indústria automotiva. 

Em julho de 2017, a Scania 
completa 60 anos de sua chega-
da ao mercado brasileiro. Para 
começar as celebrações, a marca 
lança uma Edição Especial 60 
anos, que homenageia o cami-
nhão 113, um dos modelos mais 
famosos das estradas. Além disso, 
estão programadas ações e even-
tos, dentro e fora da fábrica de 
São Bernardo do Campo (SP), 
para recontar a sua evolução e 
contribuição à história da indús-
tria automotiva.

A Scania é famosa por lançar 
no mercado séries ou edições es-
peciais comemorativas, que fa-
zem grande sucesso no mercado. 

Para celebrar os 60 anos de Brasil 
não seria diferente. Já está sendo 
comercializada a oitava delas, a 
Edição Especial 60 anos, que traz 
uma homenagem ao lendário 
Scania 113, lançado em 1991, e 
um dos caminhões mais famosos 
das estradas.

Para representar o 113 foram 
escolhidos os modelos R 440 
(6x2, 6x4 e 8x2) e R 480 (6x4), 
de versões Highline Streamline. 
A cor é a mesma, a emblemática 
azul celeste do 113. Outra marca 
do antigo modelo e revivida são 
as icônicas faixas laterais nas co-
res rosa, lilás e roxa. São duas op-
ções de aquisição, o pacote Clás-

sico (faróis de xenôn, geladeira 
e outros atributos) e o Clássico 
Estilo (adicionando rodas de alu-
mínio polido, volante e assentos 
de couro e painel color plus).

A Edição Especial 60 anos 
oferece condições diferenciadas 
de aquisição. O financiamento 
pode ser feito com entrada par-
celada em até 12 vezes, limitada 
a 30%, e taxa de 1,29% ao mês. 
O valor do seguro tem desconto 
de 5%. Além de três anos de ga-
rantia com o programa de manu-
tenção Standard (que inclui revi-
sões previstas, e trocas de óleo, 
filtros em geral e lubrificações 
específicas).

scANIA INIcIA 
cOMeMORAÇÕes 
PeLOs 60 ANOs de 
BRAsIL MARcAdOs 
POR INOvAÇÃO e 
PIONeIRIsMO

CamInhÕeS VoLKSWaGen Com TranSmISSÃo aUTomaTIZada 
PoTenCIaLIZam eConomIa em TranSPorTadora

A Foton caminhões ini-
ciou a comercialização dos 
produtos nacionais em mar-
ço. A empresa produzirá 
seus caminhões para aten-
der a demanda do mercado 
interno na linha de monta-
gem da Agrale, em caxias 
do sul, Rs, até a conclusão 
de sua fábrica própria em 
guaíba, Rs.

Os modelos nacionais 
contarão com o lançamen-
to da linha MiniTruck, en-
globando os modelos 3.5 – 
12dT, 3.5 – 14sT, 3.5 – 14dT. 
O modelo 10 – 16 nacional já 
nasce atendendo os requisi-
tos do FINAMe.

“Todos os sinais econô-
micos apontam para uma 
recuperação no setor, ainda 

que lenta, porém consisten-
te e contínua. Por isso que-
remos ter nosso produto na-
cional já no início deste ano”, 
afirma Luiz carlos Mendon-
ça de Barros, ceO da Foton 
caminhões.

Para Leandro gedanken, 
diretor de engenharia e 
desenvolvimento da Foton 
caminhões, os novos cami-
nhões nacionais da marca 
contarão com tecnologia 
de ponta e a confiabilidade 
de renomados fornecedores 
nacionais. “Temos mais de 
40 fornecedores nacionais 
que já estão nos atendendo. 
estamos recebendo peças, 
aprovadas por nossa enge-
nharia, desde o final do ano 
passado”.

FoTon InICIa 
ComerCIaLIZaçÃo de 
CamInhÕeS em março  

transporte
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A entrega dos caminhões 
foi realizada no dia 16 de feve-
reiro, na fábrica da Volvo em 
Curitiba. “Foi uma emoção”, são 
unanimes em dizer dois empre-
sários, referindo-se ao carinho 
com que foram tratados pelos 
funcionários da empresa. “Dava 
pra ver no rosto das pessoas 
que a satisfação não era apenas 
nossa, mas de todas as pessoas 
da Volvo. É uma fotografia que 
vai ficar para a vida toda na mi-
nha memória. Estou saindo da-
qui diferente, e quero levar isso 
para a minha equipe”, diz Geral-
do Cezar Santos Silva.  

“Ganhei dois presentes. Um 
é o caminhão. O outro foi o jei-
to com que fui tratado aqui na 
Volvo e, no momento de nos 
entregarem os caminhões, ver 
todos os funcionários  pararem 

para comemorar com a gente”, 
destaca Leopoldo Galette.

Geraldo Santos Silva ga-
nhou um caminhão FH 540 e 
Leopoldo Galette um VM 270.  
O FH do Geraldo vai reforçar a 
frota da Beira Rio Bebidas, re-
vendedora da Ambev na região 
do Vale São Francisco. Ele tem 
outros seis FH na frota da em-
presa, e cada um deles percor-
re 1.600 quilômetros em cada 
viagem de ida e volta da fábrica 
da Ambev em Pernambuco até 
Petrolina, sede da revenda.

Mais 800 mil números da 
sorte foram gerados por meio 
da promoção “Peça Volvo & 
Ganhe Mais” durante o ano 
passado.  Ao todo, foram sorte-
ados 36 carros zero Km, mais de 
1.400 trocas de óleo de motor, 
um caminhão FH e um VM.

A linha de veículos comerciais 
leves Sprinter da Mercedes-Benz 
se consolida, cada vez mais, como 
um grande parceiro de negócios 
dos empreendedores. A partir dos 
modelos 313 CDI Street (PBT 
de 3.500 kg), 415 CDI (PBT de 
3.880 kg) e 515 CDI (PBT de 
5.000 kg), com 60 versões de con-
figuração para uso no transporte de 
carga, distribuição de mercadorias 
e prestação de serviços. Em todas 
essas atividades, a Sprinter se des-
taca pelo reduzido custo operacio-
nal, excelente capacidade de carga e 
fácil dirigibilidade, circulando com 
agilidade mesmo nas vias estreitas 
das regiões centrais das cidades, 
além de poder trafegar em zonas de 
restrição.

“O empreendedorismo conti-
nua gerando oportunidades a mui-
tas pessoas no nosso País, dando 
impulso a essa atividade econômica 
que, mesmo num mercado retraí-
do, não deixou de buscar soluções 
e alternativas, mantendo sua atra-
tividade”, afirma Werner Schaal, 
gerente sênior de Marketing & 
Vendas Vans da Mercedes-Benz 
do Brasil. “Nesse contexto, a linha 
Sprinter é destaque por oferecer aos 
clientes ampla flexibilidade para 
as mais diversas configurações de 

carroçarias e implementos visando 
atender às demandas do setor”.

sprinter chassis com cabina 
assegura ampla 

capacidade de carga
Com três modelos à disposição 

do cliente, os chassis com cabina 
da linha Sprinter (313 Street, 415 
e 515) permitem a instalação de di-
versos tipos de carroçarias e imple-
mentos e oferecem uma excelente 
capacidade de carga, com até 22 
m³ de espaço útil e carga útil até 
2.990 kg, assegurando produtivi-
dade e rentabilidade.

Os veículos Sprinter são ideais 
para transporte urbano de cargas e 
distribuição de mercadorias, espe-
cialmente por sua versatilidade de 
uso e sua agilidade no trânsito, po-
dendo circular mesmo em zonas de 
restrição, como em regiões centrais 
de grandes cidades. E graças a suas 
dimensões compactas e reduzido 
círculo de viragem, o chassi Sprin-
ter assegura ótima dirigibilidade e 
facilidade de manobra, agilizando 
as operações de carregamento e 
descarregamento, mesmo em locais 
estreitos e de difícil acesso. Além 
disso, oferece um elevado padrão 
de conforto e segurança para o mo-
torista e ajudantes.

VOLVO ENTREGA FH E VM PARA VENCEDORES DA PROMOÇÃO 
“PEÇA VOLVO E GANHE MAiS”

SPrINTEr CHaSSI Com CaBINa oFErECE DIVErSaS SoLUçÕES 
Em TraNSPorTE E SErVIçoS Para EmPrEENDEDorES
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Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho, Demisssionais.
Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

Entre em contato com nossos representantes
Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 / 7871.2644 End. Edsed II sala 37(em cima da padaria Nativa)

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário

ceasas brasil

O morango comercializado 
na Centrais de Abastecimento 
do Ceará (Ceasa/CE) apresentou 
queda no preço nesta primeira 
quinzena de março. A fruta que 
era vendida em fevereiro por 
R$25,00 o quilo, está sendo co-
mercializada por R$20,00, o que 
representa uma redução de 20%. 
O morango é produzido nos es-
tados de Espírito Santo, Minas 
Gerais e São Paulo. No primeiro 
trimestre do ano passado foram 
comercializadas 273  toneladas 

de morango na Ceasa, já no mes-
mo período do ano passado a co-
mercialização foi de 230, o que 
significa que as vendas registra-
ram um crescimento de 18,7%. 
A boa safra da fruta que inicia em 
fevereiro e segue até maio contri-
buiu para a redução nos preços e 
aumento da procura. Conside-
rado fonte de vitamina C o mo-
rango fortalece o sistema imuno-
lógico, evita o envelhecimento 
precoce da pele e se degustado 
com equilíbrio não engorda, pois 

100 gramas da fruta possuem 
apenas 30 calorias. Comparado a 
outras frutas, o morango concen-
tra boas quantidades de vitami-
nas e minerais. Além da vitamina 
C, a vermelhinha possui silício, 
manganês, potássio, magnésio, 
vitaminas do complexo B e vi-
tamina K. Esses nutrientes são 
essenciais para o funcionamento 
do organismo, pois controlam 
desde a produção de hormônios 
até o funcionamento do coração 
e do cérebro.

O preço de hortifrútis no 
Distrito Federal subiu 0,9% em 
fevereiro. Entretanto, esse per-
centual é o menor para o mês, se 
comparado com os dois anos an-
teriores. Em fevereiro de 2015, a 
alta atingiu 2,12% e no ano pas-
sado, chegou a 5,7%. Segundo as 
previsões já apontadas em janei-
ro, o período chuvoso interferiu 
diretamente nos valores pratica-
dos no mercado. Os dados são do 
Índice Ceasa-DF (ICDF), divul-
gado no dia 17 de março.

Para o economista da Cea-
sa-DF, João Bosco, o comporta-
mento nos preços no início des-
te ano foi diferenciado de anos 
anteriores. “Tivemos um início 
de ano atípico no mercado de 
hortifrútis. Houve a junção de 
um mercado desaquecido, onde 
alguns produtos tiveram que-
da de demanda, e a melhora na 
produção de alguns itens, como 
tomate, batata e cebola, que re-
duziu preços que normalmente 
são altos nos primeiros meses”, 
afirmou.

As verduras tiveram o maior 
percentual de alta em fevereiro, 
tendo preços 15,3% mais altos na 

comparação com o mês anterior. 
A incidência de chuvas prejudica 
a produção, impactando direta-
mente no mercado das folhosas. 
O exemplo é a alface, que ficou 
50% mais cara; em compensa-
ção, houve queda de 25,1% dos 
preços da couve-flor.

No segmento de legumes o 
resultado não foi muito diferen-
te. Em média, o preço no setor 
teve alta de 7,5%. O chuchu e a 
abóbora italiana tiveram a pro-
dução reduzida, resultando no 
aumento de 113% e 85%, res-
pectivamente. Já a produção fora 
do DF reforçou o mercado local, 
reduzindo os preços, nos casos da 
cebola (-12,3%) e a batata lisa 
(-2,74%).

As frutas registraram queda 
de 1,4% no mês. O aumento da 
produção favoreceu o comércio 
do maracujá, com isso, a fruta foi 
vendida cerca de 20% mais bara-
ta. O mesmo foi registrado com 
o abacate, que ficou 39,9% mais 
em conta. Porém, o período de 
entressafra deixou a manga 32% 
mais cara. A queda no custo dos 
insumos e o mercado desaqueci-
do baratearam os ovos em 0,5%.

O Ceasa Paraná adotou tam-
bém o Projeto Boas Práticas de 
Comercialização em suas cinco 
unidades, que consiste em orientar 
agricultores e permissionários ata-
cadistas no cumprimento das nor-
mas sanitárias vigentes. “Fazemos, 
de tempos em tempos, campanhas 
com os produtores e permissio-
nários para evitar o desperdício. 
Uma das questões que sempre re-
forçamos é a necessidade do uso de 
caixas de madeira novas para trans-
portar o alimento, evitando, dessa 
forma, que a madeira velha possa 
colaborar com a criação de fungos 
nos hortifrutigranjeiros”, diz o ge-

rente da divisão social da Ceasa, 
Gilmar Pavelski. 

Criatividade - Pavelski conta 
que, às vezes, algumas famílias não 
pegam verduras do Banco de Ali-
mentos porque não sabem utilizar. 
“Muita gente não sabe como fazer 
berinjela, por exemplo. Por isso, 
começamos a promover oficinas 
e palestras sobre como preparar 
certos vegetais”, relata. Nos even-
tos, como o Culinária Sustentável, 
os profissionais também ensinam 
como aproveitar partes dos alimen-
tos que seriam jogados fora, como a 
casca de abóbora, o talo de brócolis 
e as folhas de couve-flor. 

Preço do moranGo CaI 20% na CeaSa-Ce

ChUVaS no dISTrITo FederaL 
reFLeTIram dIreTamenTe noS 
PreçoS doS ProdUToS na CeaSa-dF

O Grupo de Trabalho dos 
Agroquímicos se reuniu no dia 14 
de março, na Ceasa do Rio Grande 
do Sul para discutir a continuidade 
das ações para prevenir o uso inade-
quado de defensivos agrícolas por 
parte dos produtores da Central de 
Abastecimento do Estado.

A reunião serviu para debater o 

formato de atuação junto aos pro-
dutores. Conforme explica o dire-
tor Técnico Operacional, Ailton 
Machado, os integrantes do GT 
estão alinhados em todas as ações 
que culminarão no Programa de 
Boas Práticas Agrícolas. A próxima 
reunião ocorrerá no dia 12 de abril.

Para aqueles que infringirem 

as normas de utilização de defensi-
vo, a Companhia vai buscar meios 
para conscientizar quem utiliza de 
forma inadequada.  “A primeira vez 
que o produtor é pego, ele recebe 
um curso das boas práticas. Na 
segunda vez, na reincidência, ele é 
suspenso”, explica o presidente da 
Ceasa/RS, Ernesto Teixeira.

CeaSa-rS dISCUTe açÕeS Para PreVenIr o 
USo InadeQUado de deFenSIVoS

açÕeS da CeaSa ParanÁ dImInUe 
deSPerdÍCIo de aLImenToS no






