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DoS PRoDUToS 
HoLanDESES 
CoMERCIaLIZaDoS 
na CEagESP, 
a CEBoLa É a 
MaIS VEnDIDa
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CÁ ENtRE NÓs

NOSSA TURMA ReAlizA eveNTOS pARA ARRecAdAR fUNdOS pARA RefORMA 
ManELÃo

Agosto, mês do folclore e 
no interior paulista, várias 
quermesses homenageiam 
o padroeiro  Bom Jesus e 
entre um copo de quen-
tão e um churrasquinho, 
os produtores rurais vão 
discutindo a seca, a safra, a 
colheita e querem saber se o 
Ceasa vai ser mudado para 
outro endereço. 
Mas o consenso geral é 
que suas instalações sejam 
revitalizadas e permanece 
na Vila Leopoldina por 
muito tempo, cumprindo 

seu papel importante no 
abastecimento, pois as mer-
cadorias, que são direciona-
das para a comercialização 
na CEAGESP, obedecem 
a um padrão rígido de con-
trole de qualidade.
A Nossa Turma realizou 
alguns eventos para obter 
recursos para a troca do 
telhado da nossa entida-
de social que existe há 20 
anos e com as intempéries 
climáticas, as telhas ficaram 
fragilizadas e no inverno as 
goteiras imperam. Junta-

mos o dinheiro arrecadado 
e os voluntários da VIVO 
e da fundação telefônica, 
pensando no bem estar 
das crianças atendidas, vão 
ajudar nas trocas do telha-
do que vai ter isolamento 
acústico e térmico. Tudo 
isso vai acontecer no mês 
de setembro. No Dia dos 
Voluntários, dia19 de outu-
bro, vão receber aproxima-
damente 300 voluntários 
que irão pintar as paredes 
internas e externas da Nos-
sa Turma e reformar os can-

teiros. Dar uma repaginada 
nas estufas, levar as crianças 
e educadores para um pas-
seio em uma fazendinha 
temática no Cinturão Ver-
de da área metropolitana. 
Vamos convidar alguns 
permissionários para ajudar 
no plantio dos canteiros da 
nossa horta.
O nosso diácono e capelão 
da comunidade ambiental 
Santa Luzia, Luiz Carlos 
de Laert, pelo serviço mis-
sionário desenvolvido na 
Ceagesp e na comunidade, 

está entre as sete pessoas, 
que no dia 29 de agosto, 
serão agraciadas com a me-
dalha são Paulo apóstolo 
Dom Odílio Pedro Scherer 
no auditório São Paulo, na 
edição paulina localizado 
na rua Inácia Uchoa 62, 
Vila Mariana, às 20h.
No dia 2 de setembro, a 
galera fez o pedido e vamos 
realizar outro sarau cultu-
ral. Saudosa Maloca, onde 
vai ser declamados poemas 
do saudoso cantor Adoni-
ram Barbosa. Léo Santos 

virá cantar e encantar após 
uma apresentação bem su-
cedida na TV Terra Viva.
Olha o cardápio! Feijoada, 
com as Chefs de cozinha lá 
da Zona Leste, “feijoada e 
companhia”, preço 20,00 
reais e o gostoso bingo para 
curtimos a tarde de domin-
go. Serão 10 rodadas, 50,00 
reais como de praxe, três 
prêmios por rodadas, renda 
total da Nossa Turma. 
Começaremos a partir das 
12h com estacionamento 
gratuito no portão 6.
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ECoNomia

A paralisação 
dos funcio-
nários da 
CEAGESP no 
período de 

25 de julho a 06 de agosto 
de 2018 afetou o eficaz le-
vantamento das informa-
ções. As portarias do en-
treposto de São Paulo não 

GREvE DOS fuNCIONáRIOS DA CEAGESP 
PREjuDICA LEvANTAMENTO DAS 
INfORMAçõES DE MERCADO 

FLaVIo LUIS goDaS
SEDES -SEçãO DE ECONOMIA E DESENvOLvIMENTO

recolheram as Notas Fiscais 
de entrada e, portanto, fi-
camos sem as informações 
neste período.

Assim, até o dia 24 do 
mês de julho, foram comer-
cializadas 197.743 toneladas 
ante 258.957 negociadas 
durante todo o mês de ju-
lho de 2017, representando 
um recuo de 23,6%. 

Em uma estimativa 
grosseira, utilizando os 
mesmos números da co-
mercialização de 2017 para 
os dias sem informações, 
chegaríamos a 257.248 to-
neladas em julho de 2018. 

Desta forma, a redução 
cairia de 23,6% para apenas 
0,7%. 

O ETSP – Entreposto 
Terminal de São Paulo mo-
vimentou, no período de 
janeiro a julho de 2018, cer-
ca de 1.794.420 toneladas 
de frutas, legumes, verdu-
ras, flores e pescados ante 
1.908.411 toneladas regis-
tradas no mesmo período 
de 2017. 

Queda de 6% ou 113.991 
toneladas.

Não fossem as perdas 
em razão da greve dos ca-
minhoneiros e o não reco-
lhimento de Notas Fiscais 
em razão da greve dos fun-
cionários da CEAGESP, os 
resultados da comercializa-
ção seriam positivos nestes 
primeiros sete meses do 
ano.

Os produtos mais co-
mercializados (em tonela-
das) no entreposto de São 
Paulo no período de janeiro 
a julho foram:

1. Laranja: 159.881
2. Tomate: 147.551
3. Batata: 144.889
4. Mamão: 71.931
5. Maçã: 71.432
6. Limão: 65.987
7. Melancia: 63.338
8. Tangerina: 58.189
9. Cebola: 56.135
10. Manga: 49.914

Preços: O fluxo finan-
ceiro registrou elevação 

de 1,5% nos primeiros 
sete meses de 2018. 

Passou de R$ 4,36 bi-
lhões em 2017 para R$ 
4,43 bilhões no mesmo 
período de 2018. 

O índice CEAGESP, 
que mede a variação 
de preços de uma cesta 
com 150 produtos, acu-
mulou queda de 5,22% 
em julho. 

Todos os setores re-
gistram retração dos 
preços praticados. 

No ano, os preços da 
cesta recuaram 2,8%.

Preservadas as con-
dições cl imáticas atu-
ais,  os preços devem 
apresentar declínio até 
o período de chuvas 
que se inicia,  normal-
mente, em dezembro. 

Além da produção 
satisfatória,  a demanda 
retraída interfere di-
retamente na redução 
dos preços de pratica-
mente todos os seto-
res.

ceagesp

 

Frescor do
CAMPO À MESA

Conserve o melhor da colheita com nossas 
soluções em EPS (isopor®) para o agronegócio.

BENEFÍCIO 
PARA TODA 

CADEIA:

Aumento do shelf-life
Redução do desperdício

Eficiência no transporte e armazenamento
EPS (isopor®) 100% reciclável

Agende já uma visita com 
nossa equipe e surpreenda-se!

www.termotecnica.com.br /termotecnicaBR47 3451.2666
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O Ministério da Agricul-
tura estabeleceu que a 
fiscalização da Instru-
ção Normativa Con-
junta INC 02 de 7 de 

fevereiro de 2018, que já entrou em vigor 
neste mês de agosto, terá caráter orientati-
vo até 31 de dezembro de 2018, o que dará 
um fôlego para que nos preparemos para 
obedecê-la. 

A rastreabilidade é uma exigência da 
OCDE – Organização de Cooperação 
para o Desenvolvimento Econômico, uma 
organização internacional que o Brasil al-
meja participar. O Brasil conseguiu ingres-
sar no Sistema de Frutas e Hortaliças da 
OCDE e a INC02 é parte do esforço de 
cumprimento do compromisso assumido.

A INC 02 trata da rastreabilidade ao 
longo da cadeia produtiva de produtos ve-
getais frescos destinados à alimentação hu-
mana e é um grande avanço no agronegó-
cio de frutas e hortaliças - o hortinegócio. 

Hoje a maioria das coletas no varejo, 
para análise de resíduo de agrotóxico, não 
consegue identificar o local de produção e a 
divulgação dos resultados da análise acaba 
criminalizando o produto e todos os que o 
produzem. A IN 02 garante a identificação 
do agricultor responsável pelo produto. 

Hoje é muito difícil encontrar o local 
de produção e o agricultor pelo endereço 
que consta na sua Nota Fiscal ou na sua 
Inscrição do Produtor. Não existe CEP na 
Zona Rural. A IN 02 exige a localização 
geográfica do local de produção, permi-
tindo que o produto seja rastreado até a 
produção.  

A IN 02 reforça a exigência da identifi-
cação do produto e do seu responsável na 
embalagem. 

A colocação do rótulo é uma exigência 
muito pequena, mas indutora de grandes 
e importantes mudanças da produção ao 
consumo. O agricultor está declarando a 
sua responsabilidade pela qualidade e segu-
rança do produto, o que o levará a maiores 
cuidados na sua produção, colheita e pós-
-colheita. 

Todos os potenciais compradores sabe-
rão a origem do produto, o que promove 
a concorrência pelo produto e uma maior 
participação do agricultor no seu preço fi-
nal. O consumidor   terá acesso a um pro-
duto mais seguro e de melhor qualidade.     

O produtor deve registrar para cada 
lote, enviado para comercialização, os in-
sumos utilizados na sua produção e o seu 
comprador. 

O permissionário do Ceasa, atacadis-

ta de frutas e hortaliças, deve registrar o 
fornecedor de cada lote, de cada produto 
e variedade, e o seu cliente. O varejo e o 
serviço de alimentação devem registrar o 
fornecedor de cada lote, de cada produto e 
variedade, colocado na gondola ou utiliza-
do na preparação do alimento.

Temos grandes desafios na produção 
de frutas e hortaliças, especialmente para 
o pequeno agricultor, que não coloca rótu-
lo na embalagem do seu produto, que não 
registra os insumos utilizados e que está 
sempre ilegal pela ausência de agrotóxicos 
registrados para a sua cultura. 

A garantia da rastreabilidade no merca-
do atacadista também é um grande desafio: 
tempo de comercialização curto, grande 
diversidade de fornecedores e de produtos 
e variedades, grande número de clientes do 
varejo e do serviço de alimentação. 

Ela só será possível com a adoção de 
um sistema de automação comercial, que 
precisa ser desenvolvido.

A IN não exige e nem proíbe a contra-
tação de sistemas de certificação de rastrea-
bilidade ou a utilização de códigos de barra 
ou QR-Code. 

Entretanto a ampla divulgação pela 
ABRAS - Associação Brasileira de Super-
mercados da IN de Rastreabilidade levou 

muitos supermercados a exigirem dos seus 
fornecedores, agricultores e atacadistas, a 
contratação do serviço de certificação de 
rastreabilidade. A exigência dos supermer-
cados trouxe grande apreensão aos seus 
fornecedores, agricultores e atacadistas, 
pois implica em novos custos. 

A manutenção da rastreabilidade, por 
cada ente da cadeia produtiva de frutas e 
hortaliças frescas, não será fácil, num setor 
que engloba milhares de pequenos produ-
tores, produção especializada e sazonal, 
produtos perecíveis e em que a comerciali-
zação é uma corrida contra o tempo.  

A IN de Rastreabilidade é um grande 
avanço na gestão e na responsabilização de 
cada agente, mas exige um grande inves-
timento de agricultores, beneficiadores e 
atacadistas, na sua organização administra-
tiva, registros e controles. 

Centro de Qualidade, Pesquisa e Desen-
volvimento da CEAGESP - 
cqh@ceagesp.gov.br (11) 36433825/ 
3643 3890

O DESAFIO DA RASTREABILIDADE



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 traba-
lho, 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)

CENTRO DE ATENÇÃO  
AO CLIENTE

0800 702 3443
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O melão amarelo que sai da 
região jaguaribe-Açu – o principal 
polo produtor brasileiro da fruta 
– deixa na atmosfera a metade 

da quantidade de gases de efeito 
estufa que a liberada pelo melão 
do tipo italiano cultivado na região 
da Sicília, Itália. Outros importantes 
produtores mundiais apresentam 
quantidades similares ou até mais 
emissões que as registradas no Sul 
da Itália. 

Os dados foram calculados 
durante um amplo estudo de 

eficiência ambiental da cultura, 
realizado dentro de fazendas 
produtoras do polo jaguaribe-Açu, 
pela rede Repensa Melão - um 
consórcio que reuniu instituições 
de pesquisa e representantes do 
setor produtivo.

Além de calcular a pegada de 
carbono, o estudo incluiu a pegada 
de escassez hídrica, avaliou 24 

diferentes sistemas de produção 
e chegou a uma proposta de 
modelos mais eficientes dos 
pontos de vista ambiental e 
econômico. Os pesquisadores não 
só avaliaram a eficiência ambiental 
do modelo tradicional de 
produção, mas também buscaram 
alternativas para reduzir a pegada 
de carbono e aumentar receitas.

MelÃO bRAsIleIRO TeM 
PegAdA de cARbONO 
50% MeNOR que O 
PROduzIdO NO exTeRIOR 

A edição anterior do 
Entreposto do mês de julho: 
CoMo o aLIMEnTo SaI 
Do CaMPo E CHEga À 
MESaS DoS BRaSILEIRoS, 
trouxe uma matéria 
especial, principalmente dos 
profissionais rurais. Ainda mais 
para homenageá-los, já que 28 
de julho foi o Dia do Agricultor.

A edição também trouxe 
um debate sobre o uso 
indiscriminado dos defensivos 
agrícolas. Sendo que o Brasil é 
o maior consumidor mundial 
de agrotóxicos. “Mesmo lendo 
a bula, o rótulo e a receita 
agronômica, não conseguem 
entender o significado do que 
está escrito ali e dos riscos 
a que estão expostos, às 
graves consequências para 
a própria saúde e do meio 
ambiente. Na região de Ijuí, é 
raro ver um agricultor usando 
equipamento de proteção 
individual enquanto pulveriza 
a lavoura”, explica o promotor 
de justiça do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul, 
em Catuípe, Nilton Kasctin dos 
Santos. 

quase metade das 
aplicações de agroquímicos 
é desperdiçada por erros de 
manejo, aponta a pesquisa 
realizada pela EMATER.

Outra notícia é que ABRAPES 
- Associação Brasileira de 
fomento ao Pescado enviou 
uma delegação à Guayaquil, 
no Equador, em novembro 
do ano passado para analisar 
o mercado equatoriano de 
camarão e visitar indústrias 
habilitadas a exportar ao 
Brasil. A delegação manteve 
reunião com representantes 
do governo e do setor privado 
do Equador e esteve em 
contato com dez empresas 
exportadoras de camarão. 
Para conferir essa e as 
outras edições do jornal, 
elas já estão disponíveis no 
link Edição virtual, https://
jornalentreposto.com.br/
edicao-virtual
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como o alimento 
sai do campo 
e chega à mesas 
dos bRasileiRos
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Devolver embalagens vazias 
de defensivos agrícolas nas uni-
dades fixas ou itinerantes do Sis-
tema Campo Limpo (programa 
brasileiro de logística reversa do 
material) é uma obrigação legal 

dos produtores rurais. Quem en-
trega o material para terceiros, ou 
mantém as embalagens e tampas 
estocados na propriedade após o 
período de um ano da data que 
consta da nota fiscal de venda, 

além de descumprir a legislação, 
pode sofrer penalidades. Mas, 
muito mais do que evitar proble-
mas com fiscalizações, o agricul-
tor que faz sua parte corretamen-
te, contribui com um importante 

EnTREgAR EmBALAgEnS vAzIAS DE DEFEnSIvOS FORA 
DO SISTEmA CAmpO LImpO é CRImE

ciclo que traz inúmeros bene-
fícios ambientais. O Brasil dá a 
correta destinação para 94% das 
embalagens plásticas primárias 
comercializadas em todo país. 
Desse total devolvido, 90% re-
tornam para a reciclagem, dando 
origem não só a novos recipien-
tes para defensivos agrícolas, mas 
também a outros 32 artefatos 
plásticos, como conduítes corru-
gados e tubos de esgoto.

“Cada vez que um agricultor 
lava corretamente e inutiliza as 
embalagens vazias de defensivos 
agrícolas e as devolve nos locais 
autorizados talvez nem imagine a 
dimensão de sua iniciativa. Além 
de cumprirem com sua respon-
sabilidade dentro do Sistema 
Campo Limpo, atuam em prol 
de uma agricultura mais susten-
tável e de um planeta melhor 
para futuras gerações”, explica 
João Cesar M. Rando, diretor-
-presidente do Instituto.

O material devolvido pelos 
agricultores nas unidades de re-
cebimento segue para as onze 
recicladoras parceiras do Sistema 
Campo Limpo. “O bom fun-
cionamento do Sistema exige 
que todos os envolvidos façam a 
coisa certa. O agricultor que não 
devolve as embalagens nos locais 
devidamente autorizados a rece-
bê-las está infringindo a lei”, re-
força Antonio Carlos do Amaral, 
gerente de Operações do inpEV. 
Os infratores podem ser respon-

sabilizados administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto 
nas Leis 7.802, de 1989, e 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998.

 Para cumprir com as deter-
minações legais, é preciso es-
tar atento a todas as etapas. No 
momento do uso dos defensivos 
agrícolas, os produtores rurais 
precisam realizar os processos 
de tríplice lavagem ou lavagem 
sob pressão e inutilizar as em-
balagens. No prazo de um ano, 
têm que devolvê-las, junto com 
as tampas, nas unidades de rece-
bimento indicadas na nota fiscal 
de venda ou nos recebimentos 
itinerantes, que são realizadas 
pelas associações de revendas da 
região, com apoio do inpEV.

A entrega das embalagens e 
tampas nas unidades credencia-
das permite que o material seja 
avaliado e apenas aquilo que es-
teja dentro dos padrões de qua-
lidade exigidos seja reciclado. 
“Somente assim as embalagens 
pós-consumo poderão ser utili-
zadas pelas recicladoras parcei-
ras, que respeitam os padrões 
preestabelecidos de segurança, 
qualidade e rastreabilidade, as 
normas dos órgãos ambientais e 
as exigências legais. Os artefatos 
produzidos pelas recicladoras ho-
mologadas pelo inpEV são con-
trolados e têm seu uso aprovado 
para comercialização”, finaliza 
Rando. O que não pode ser reci-
clado é incinerado.

Divulgado no dia 26 de julho, 
dois dias antes do Dia do Agri-
cultor, os resultados preliminares 
do Censo Agro 2017. A pesquisa, 
que durou cinco meses e visitou 
diversas propriedades rurais pelo 
Brasil, foi realizada pelo IBGE - 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística.

O objetivo principal do Cen-
so é permitir ter o conhecimento 
e quantificar os estabelecimentos 
agropecuários e os trabalhadores 
do campo. Com esse levantamen-
to foi possível traçar um perfil do 
setor, como por exemplo, segun-
do os dados preliminares, o País 
tem cinco milhões de proprieda-
des rurais. Uma diminuição de 
aproximadamente 2%, em rela-
ção ao último realizado em 2006.

Já a área destinada à agricul-
tura e pecuária, os números mos-
tram um crescimento de 5% no 
país, comparado ao ano de 2006. 

Ao todo são 350 milhões de hec-
tares, sendo que 86% são de ter-
ras próprias.

Também foi possível saber o 
perfil dos trabalhadores rurais. 
São mais de 15 milhões de pro-
fissionais que atuam no campo, 
sendo que 75% são do sexo mas-
culino, com a idade entre 30 e 60 
anos. A maioria sabe ler, escrever, 
o que corresponde a 77% e pro-
duz em áreas de até 50 hectares.

Outro detalhe importante é o 
número crescente de mulheres na 
agricultura. Hoje, elas represen-
tam cerca de 18%, um aumento 
considerável, já que em 2006, a 
participação era apenas de 12%.

A novidade é que pela primei-
ra vez, o Censo levantou dados 
sobre a cor ou a raça. De acordo 
com a base de dados, a população 
parda e negra representa cerca de 
52%, ou seja, mais de 2 milhões 
de pessoas.

CEnSO AgRO 2017 DIvULgA 
pERFIL DO CAmpO
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A Holanda fica localizada na 
Europa ocidental fazendo 
fronteira com a Bélgica e 
com a Alemanha. Ela tam-
bém é conhecida como 

países baixos, isso se deve, porque, cer-
ca de um terço do território holandês 
encontra-se abaixo do nível do mar. É 
um país, praticamente, com dimensões 
pequenas, já que possui uma extensão 
territorial de apenas 41.500 km², menor 
se comparado com o Estado do Espírito 
Santo. Entretanto chega a ser populoso, 
já que possui aproximadamente 17 mi-
lhões de habitantes. Apesar do tamanho, 
o país holandês consegue ser uma refe-
rência mundial em muitas áreas, como 
por exemplo, no agronegócio e também 
na sustentabilidade.  

Segundo o Conselho Científico para 
a Agricultura Sustentável (CCAS), com 
sede no Estado de São Paulo, a Holanda 
é a segunda maior exportadora de produ-
tos agrícolas do mundo, ficando apenas 
atrás dos Estados Unidos e à frente do 
Brasil, que nesse caso ocupa a quarta po-
sição, com um faturamento anual de algo 
próximo a 76 milhões de euros. 

É o maior exportador de sementes de 
batata e cebola; e o segundo maior expor-
tador de vegetais, no quesito valor. 

“A Holanda se caracteriza por pro-
duzir e vender produtos de alto valor 
agregado. Tem uma produtividade no 
agronegócio cinco vezes superior do que 
a média da Europa. Eles são líderes em 
máquinas para processamento de alimen-
tos, e contam com o segundo maior in-
vestimento mundial em pesquisa para o 
agronegócio”, enumera José Luiz Tejon 
Megido, diretor e vice-presidente de Co-
municação do CCAS.

O segredo que faz do país ser desta-
que no cenário mundial na agricultura, 

pode estar relacionado às pesquisas rea-
lizadas pela Wageningen University & 
Research (WUR). Sendo que a WUR é 
uma instituição voltada, exclusivamente, 
para o campo. “Se não conseguirmos um 
aumento significativo na produtividade 
das lavouras, com a redução massiva do 
uso de água e combustíveis fósseis, um 
bilhão de pessoas podem passar fome”, 
avisa Ernst Van Den Ende, diretor do 
Grupo de Ciências das Plantas da WUR.

Reconhecida internacionalmente 
como uma das melhores do setor e, por 
isso, recebe alunos de todas as partes do 
mundo, inclusive do Brasil. “Durante 
meu período de graduação, tive o privi-
légio de estudar na Wageningen Univer-
sity and Research, na Holanda, durante 
um ano, entre 2012 e 2013. E são inú-
meros os benefícios e vantagens que essa 
experiência pode proporcionar”, é o que 
ressalta Guilherme Franchi, aluno de En-
genharia Agronômica da Esalq.

Além de conhecimentos acadêmicos, 
outro fator que contribui para que o país 
seja uma referência no agronegócio está 
na eficiência da logística. Para facilitar a 
exportação, a Holanda possui caracterís-
ticas que beneficiam ao comércio exte-
rior. O país possui o maior porto da Eu-
ropa e o quarto maior do mundo. Com 
uma área de mais de 100 km² e mais de 
40 km de extensão, o Porto de Roterdã 
chega a movimentar mais de 400 milhões 
de toneladas. 

Só para fazer uma analogia, ele conse-
gue ser cinco vezes maior em produtivi-
dade em relação ao Porto de Santos, por 
exemplo.

Em 2017, o Porto de Santos conse-
guiu atingir a marca de 129 milhões de 
toneladas, segundo os dados da Compa-
nhia Docas do Estado de São Paulo (Co-
desp), responsável pela administração do 

HoLanDa E BRaSIL: 
UMa PaRCERIa VoLTaDa 
ao agRonEgÓCIo 

Porto de Santos.
O que mais impressiona é que as au-

toridades holandesas estão investindo 
cada vez mais para que esse desempenho 
melhore. “Até 2030, o Porto de Roterdã 
terá sua movimentação de contêineres 
ampliada para 30 milhões TEU. Vamos 
sair dos atuais 12 milhões e operar mais 
18 milhões. E a maior parte dessas no-
vas cargas vai ser embarcada ou desem-
barcada em Maasvlakte 2. Então temos 
de garantir que o Porto esteja preparado 
para esse novo fluxo, que esses contêine-
res consigam chegar e deixar a área de 
Maasvlakte 2 sem problemas”, afirmou 
executivo-chefe do escritório de Rela-
ções Externas da Autoridade Portuária, 
Frans Van Keulen, em visita ao Brasil, 
em 2014.

Do mar para o campo, mais da meta-
de do território holandês é utilizado para 

a agricultura. O país investe pesado em 
tecnologia para aumentar a produtivida-
de rural. Ou seja, como na Europa, o frio 
chega a ser bastante rigoroso tanto no 
outono e principalmente, no inverno, 
com isso, muitos produtores holandeses 
utilizam de estufas. Assim, é possível ter 
o clima ideal e constante para produzir 
o alimento tendo um melhor resultado. 

A Holanda é conhecida pelo mundo 
afora por causa dos moinhos e também 
pelos campos floridos. Este por último 
faz com que o país seja responsável por 
60% da produção mundial de flores e 
plantas ornamentais. Sendo que o país 
possui o maior leilão de flores do mun-
do, a Flora Holland. 

Neste complexo, por ano, chega a 
movimentar mais de 12 bilhões de uni-
dades, faturando algo em torno de 4 bi-
lhões de euros. 

HOlANdA - INFORMAÇÕes TÉcNIcAs

FoNtE: WoRld ECoNomiC outlook databasE, ultimos dados dispoNívEis
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A parceria comercial envol-
vendo os dois países não chega 
a ser uma novidade e tem uma 
importância significante. Sen-
do que atualmente, de acordo 
com o balanço realizado pelo 
Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços (MDIC), 
a Holanda ocupa a quarta po-
sição como o principal parceiro 
comercial do Brasil. No ano pas-
sado, o país exportou para os 
países baixos, mais de US$ 9,25 
Bilhões. Tendo os produtos mais  
exportado ficando com a soja e 
a celulose. Itens como suco de 
laranja representou cerca de 
5,2% das exportações, o que 
rendeu algo em torno de US$ 
483,26 milhões. 

Já em relação à importação, 
os números alcançados foram 
mais US$ 1,07 Bilhão. A cebola 
holandesa, nesse caso, em 2017, 
rendeu mais de US$ 8,69 mi-
lhões. “Nosso rico solo holandês 
produz cebolas crocantes de 
qualidade superior, que estão 
disponíveis durante todo o ano” 
ressalta Gijsbrecht Gunter, CEO 
da Holland Onion Association 
(HOA) - Associação da Cebola da 
Holanda, em português. O país 
holandês, nesse segmento, tem 
um impressionante marketing 
share de exportação de mais de 
¼ do mercado mundial.

O Brasil, por exemplo, pro-
duz anualmente, cerca de 520 
mil toneladas de melão. A fruta 
representa cerca de 23,7% do 
setor para a exportação, o que a 
coloca como a principal no mer-
cado externo. O Estado do Rio 
Grande do Norte tem um do-
mínio completo por esta cultu-
ra, tanto que é responsável por 
nada mais que 95% de toda a 
exportação da fruta do País. Os 
principais destinos são os Paí-
ses Baixos (Holanda), com 33%, 
Reino Unido (32%), Espanha 
(27%) e Itália (2,7%). 

O Vale do São Francisco, 
maior polo de frutas do mundo, 
é tão importante para o merca-
do externo, que no ano passado 
chegou a movimentar mais de 
US$ 213 milhões com a expor-

tação de 150 mil toneladas de 
manga. Isso para países como a 
Holanda, Estados Unidos e Es-
panha.

Diversas empresas brasilei-
ras estão instaladas na Holanda, 
como por exemplo, a Braskem, 
que é a maior produtora de re-
sinas termoplásticas nas Améri-
cas, na qual, o JE teve a oportu-
nidade de entrevistar Albertoni 
Bloisi, responsável pela área de 
Desenvolvimento de Mercado. 
Além da Citro Suco, que é maior 
produtora mundial do suco de 
laranja.

“A chegada de pequenos e 
médios negócios brasileiros aos 
Países Baixos, incluindo em-
presas de tecnologia que usam 
a Holanda como hub para seus 
negócios internacionais, devido 
à excelente conectividade com 
o resto do mundo”, explica Ro-
bbert Meijering, diretor respon-
sável da Agência holandesa de 
Investimento, a NFIA, ligada ao 
Ministério de Assuntos Econô-
micos.

O JE foi um dos convidados 
para conhecer o escritório da 
Agência holandesa de Inves-
timento, a NFIA. Sendo que 
este ano, está completando 40 
anos de atividades. O encontro 
aconteceu no dia 05 de junho e 
reuniu diversos profissionais do 
ramo de comunicação. 

Presente em 17 países, hoje, 
ela possui 27 escritórios espa-
lhados pelo mundo afora. Há 
oito anos atuando, no Brasil, já 
responde por 1/3 dos investi-
mentos da América Latina, na 
Europa. Tendo o agronegócio 
como um dos principais setores 
de investimentos. 

Também empresas holande-
sas estão instaladas no Brasil, 
como é o caso da agência finan-
ceira voltada ao agronegócio, 
Rabobank. O banco holandês 
possui crédito agrícola com cer-
ca de oito milhões de clientes no 
mundo e 1,3 mil no Brasil, que 
oferece apenas empréstimos 
fundeados por recursos livres, e 
não opera as linhas oficiais. São 
US$ 8,6 bilhões. 

PaRCERIa CoMERCIaL BRaSIL & HoLanDa

PAíS 
HOLANDêS 

é REfERêNCIA 
MuNDIAL EM 

ExPORTAçãO DE 
ALIMENTOS

MIssÃO cOMeRcIAl AOs PAíses bAIxOs 

As empresas brasileiras e investidores, do setor de alimentos, in-
teressadas na missão comercial  do Setor Hortifrutigranjeiro  para a 
Holanda, podem ser inscrever até 14 de setembro. 

No dia 06 de setembro será anunciada a programação definitiva 
da missão. A viagem ocorrerá entre os dias 06 e 09 de novembro de 
2018. 

Os interessados devem solicitar o formulário por email para: 
SAO-LNV@minbuza.nl 
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Outro produto 
com a marca 
dos países 
baixos é a 
produção de 

flores. Em São Paulo, a cidade 
de Holambra, que fica a 130 km 
de distância da capital paulista, 
é uma antiga colônia holandesa. 

Com uma população esti-
mada em 12 mil habitantes, ela 
possui o maior centro de culti-
vo e comercialização de flores e 
plantas ornamentais do Brasil, e 
responde por cerca de 50% das 
vendas do setor. 

A Estância Turística de Ho-
lambra ganhou reconhecimen-
to oficial como sendo a Capital 
Nacional das Flores, em 2011.

O maior centro atacadista de 
comercialização de flores e plan-
tas ornamentais da América é a 
Cooperativa Veiling, que tam-

bém fica no município. 
Os produtores aproveitam a 

exposição, em Holambra, para 
lançar novas variedades e di-
tar tendências no paisagismo e 
decoração e para avaliar a sua 
aceitação pelo consumidor.Anu-
almente, em meados do mês de 
setembro, para celebrar a vinda 
da primavera, acontece a Expo-
flora, maior exposição de flores e 
plantas ornamentais da América 
Latina. 

O evento atrai, por ano, cer-
ca de 300 mil turistas. “A Expo-
flora é uma grande vitrine do 
que o setor de floricultura está 
oferecendo ao mercado”, diz 
Kees Schoenmaker, presidente 
do Ibraflor. 

A Ceagesp, que possui a 
maior Feira de Flores do País, 
comercializa diversas flores que 
vêm da cidade de Holambra. 

No dia 27 de 
janeiro, do 
ano passa-
do, a Com-
panhia de 

Abastecimento da capital rece-
beu a ilustre visita de um grupo 
de 17 produtores agrícolas da 
Holanda para conhecer de per-
to, o maior mercado atacadista 
da América Latina e o terceiro 
maior do mundo. Também foi 

visitada a Ceasa de Minas Ge-
rais (CeasaMinas). Através dessa 
visita surgiu o interesse de rea-
lizar a missão comercial para os 
Países Baixos. Sendo que esta 
missão foi organizada em estrei-
ta cooperação com a Ceagesp e 
Associação Comercial da CEA-
SA Minas – ACCEASA.

De acordo com o último ba-
lanço realizado pela Companhia 
de Abastecimento de São Paulo, 

HoLanDa & 
CEagESP

País

Argentina

Espanha

Chile

Portugal

Itália

Uruguai

China

Holanda

Estados Unidos

França

Toneladas

43.357

36.290

29.881

15.869

10.072

8.586

4.541

4.230

1.786

1.278

RANKING DE ORIGENS POR PAÍSES  NA CEAGESP- TONELADAS
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HoLaMBRa: 
a HoLanDa BRaSILEIRa

a Ceagesp chegou a comerciali-
zar, só em 2017, mais de 3 mi-
lhões de toneladas de produtos 
hortifrutigranjeiros. Vale desta-
car que o Entreposto paulista-
no, também, importa frutas e 
pescado de fora. 

No total são 19 países que 
enviam mercadorias, sendo que 
a Holanda é uma das principais 
fornecedoras de produtos. Só 
no ano passado, foram mais de 
4 mil toneladas, o que rendeu 
cerca de 5,3 milhões de reais. 
Números que nem se compa-
ram com o ano anterior, já que 
em 2016, por exemplo, a quan-
tidade comercializada foi mais 
que o triplo, ou seja, mais de 12 
mil t. Isso correspondeu em va-
lor financeiro ao ETSP, mais de 
R$ 25 milhões

Os principais produtos ho-
landeses que chegam ao ETSP, 
ficam por conta da cebola, bata-
ta, uva e do tomate. Sendo que 
o primeiro item mencionado, a 
cebola holandesa teve uma mo-
vimentação de mais de 3 mil 
toneladas, somente no primeiro 
semestre deste ano.

Por causa do aumento dis-
parado do dólar, no caso do 
mês de agosto, acabou sendo 
um produto que quase não se 
encontra na Ceagesp. Muitos 
comerciantes que compram ce-
bolas importadas estão esperan-
do para o final de novembro.

A Campo Vitória Mundo, 
por exemplo, é uma empresa 

DOS PRODuTOS HOLANDESES COMERCIALIzADOS NO 
ETSP, A CEBOLA é A MAIS vENDIDA

familiar, que está há cinco anos 
na Ceagesp, ela comercializa ce-
bolas não somente da Holanda, 
mas também da Espanha e Ar-
gentina. 

“No momento não estamos 
comprando, porque, apesar da 
qualidade da cebola holandesa e 
por ela dá o ano todo, o preço 
não compensa, já que o saco im-
portado de 20 quilos está sain-
do a R$ 25,00, enquanto com 
o produtor nacional fica por 18 
reais”, explica o vendedor Edu-
ardo Oliveira.

Situação bem diferente, em 
março deste ano, já que no En-
treposto paulistano, os preços 
estavam abaixando, isso porque, 
a entrada de outros produtos 

Toneladas

4

322,7

668,2

358,3

984,1

739,4

3.076,8

 CEBOLAS HOLANDESAS

2018

Mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

TOTAL                                     

FonTE: SEDES -SEçãO DE ECONOMIA E DESENvOLvIMENTO

FonTE: SEDES -SEçãO DE ECONOMIA E DESENvOLvIMENTO

internacionais estava fazendo os 
valores ficarem mais em conta, 
como no caso da cebola holan-
desa.
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E - A Holanda é um país pequeno, 
mas possui um potencial enorme na 
agricultura, que chega até mesmo a 
competir com países de grandes di-
mensões, como isso é possível?
Bert Rikken - Justamente por ser 
um país pequeno, de superfície li-
mitada, temos que ser muito efi-
cientes no uso da terra, ou seja, 
produzir mais a baixo custo e com 
menos insumos. Neste processo, 
estamos continuamente inovando. 
Importante também é o conceito do 
“triangulo dourado”, onde o gover-
no, as instituições de conhecimento 
(pesquisa e ensino) e o  empresa-
riado trabalham juntos em estreita 
consonância para um melhor de-
sempenho.

E – Como é a relação econômica en-
tre o Brasil e a Holanda? 
Bert Rikken - Historicamente, a re-
lação econômica entre a Holanda e 
o Brasil é boa. Na balança comercial 
agrícola, porém, existe um dese-
quilíbrio. A exportação da Holanda 
para o Brasil é dificultada por causa 
da alta carga tarifária e burocrática. 
Já na direção contrária, a Holanda 
constitui um dos maiores importa-
dores mundiais de produtos agríco-
las do Brasil, como a soja e a celulo-
se, entre outros. 

E - O Brasil, assim como a Holan-
da, é um dos maiores produtores 
de alimentos do mundo, mas em 

relação à exportação, somos, infe-
lizmente, apenas o 23º colocado, 
em relação ao mercado exterior de 
frutas. Na sua concepção, como que 
o Brasil pode melhorar e subir nesse 
ranking?
Bert Rikken- A Holanda somen-
te precisa alimentar 17 milhões de 
habitantes. O Brasil mais que 200 
milhões. Grande parte desta pro-
dução agrícola é consumida no pró-
prio país. Para poder exportar mais, 
o Brasil precisa saber competir no 
mercado internacional. Ou seja, pre-
cisa ser mais eficiente e inovar mais. 
A Holanda pode ajudar o Brasil nis-
to. Além disto, o Brasil já é o maior 
exportador mundial de alguns pro-
dutos, como soja e carne, por exem-
plo. Estes porém, não passam de 
commodities / matéria prima. É ne-
cessário agregar valor para que este 
comércio possa render mais. 

E - Vocês investem muito em tecno-
logia no campo, como por exemplo, 
plantação em estufa. Como vocês li-
dam com a questão dos defensivos 
agrícolas?
Bert Rikken - Uma proteção inte-
gral da lavoura também é muito im-
portante no cultivo em estufas. Ou 
seja, uma defesa biológica onde seja 
possível e uma defesa química onde 
seja necessária. Isso é bom para pes-
soas e o meio-ambiente, mas tam-
bém para a economia. Nesta área a 
Holanda também inova bastante e é 

líder de mercado. Ao mesmo tempo, 
é preciso uma restrição legal para o 
uso de defensivos químicos. Na área 
do controle integrado de pestes (in-
tegrated pest management)  a Ho-
landa se dispõe a compartilhar o seu 
conhecimento. Muitas empresas na 
Holanda se ocupam disto. 

E - A Ceagesp é o maior mercado 
atacadista da América Latina e o ter-
ceiro maior do mundo. Na Holanda, 
existe uma Central de abastecimen-
to, assim como no Brasil?
Bert Rikken - Não. Na Holanda o 
mercado atacadista é totalmen-
te privatizado, sem interferência 
do governo. O que existem são os 
chamados veilingen, tal qual em 
Holambra, no estado de São Paulo, 
que geralmente são administrados 
por cooperativas. É um sistema ti-
picamente holandês, onde um re-
lógio em escala decrescente aponta 
o preço das remessas segundo as 
ofertas, como num leilão.

E - A Holanda é uma das principais 
exportadoras de cebola do mundo. 
O que a faz ter um market share tão 
grande assim?
Bert Rikken - Produzir de forma 
eficiente, fornecer produtos de qua-
lidade, controlar toda a cadeia de 
produção, um bom armazenamento 
e acondicionamento, uma inovação 
constante e ficar à frente da concor-
rência, um bom marketing.

 Para poder exportar 

mais, o Brasil precisa 

saber competir no 

mercado internacional. 

Ou seja, precisa ser 

mais eficiente e inovar 

mais. A Holanda pode 

ajudar o Brasil nisto.    

entrevista

jE EnTREVISTa:
BERT RIkkEn, 
ConSELHEIRo 
agRíCoLa Da 
EMBaIxaDa Do 
REIno DoS PaíSES 
BaIxoS
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O Brasil importa, praticamente, alho 
de dois países: Argentina e China. Sendo 
que este último, o governo federal estuda 
retirar a taxa de importação. A China é um 
dos países que mais exportam produtos 
para a Ceagesp. 

De acordo com o balanço realizado 
pela Companhia de abastecimento, em 
2017, foram comercializadas mais de 4 
mil toneladas. Isso a coloca na sétima po-
sição do Ranking de Origens por Países. 
O produto que chega ao ETSP é o alho 
branco, sendo que o país chinês representa 
cerca de 85%. A boa notícia é que de ja-
neiro a dezembro do ano passado, o preço 
do alho chinês teve uma queda de mais de 
77%. 

Segundo a tabela de sazonalidade, o 
mês de julho começa uma forte comer-
cialização do alho nacional e permanece 

até novembro. Diferente do que acontece 
com o produto chinês, que neste mês tem 
uma oferta fraca e se mantém assim até 
dezembro. 

A Secretaria de Agricultura do Estado 
de São Paulo recebeu o Comitê Permanen-
te do Congresso do Povo de Chongqing – 
China em busca de acordo de cooperação 
entre o estado paulista e a província chine-
sa na área de agricultura. 

A reunião foi realizada no dia 25 de ju-
nho, em audiência na sede da Pasta com o 
secretário Francisco Sérgio Ferreira Jardim 
e também representantes da Secretaria.

O Comitê Permanente do Congresso 
do Povo de Chongqing apresentou as ca-
racterísticas da Província, que tem a quar-
ta cidade mais populosa da China. 

A Secretaria também apresentou suas 
tecnologias desenvolvidas pelo Instituto 
Agronômico (IAC), o acordo é voltado 
para a pecuária e também na produção de 
limão e soja.

“O trabalho do Governo do Estado 
de São Paulo na agropecuária é referência 
para outros países. Estamos sempre coope-
rando para que nossas iniciativas e tecno-
logias cheguem ao produtor rural brasilei-
ro e neste caso também chinês”, destacou 
o secretário.

PAís 
imPoRtA 
ALHo DA 
cHinA

Com a saída do Reino Unido da Eu-
ropa, a Espanha é a principal importado-
ra da nossa fruta no Velho Continente. 
Ficando em primeiro lugar, à frente da 
Holanda e da Alemanha, respectivamen-
te. No ano passado, de acordo com os 
dados da Aliceweb, o país importou do 
Brasil mais de 3,7 mil toneladas. O que 
rendeu um valor de US$ 1,4 milhão.

Entretanto, como o Nordeste é a 
principal região produtora que exporta 
para o bloco europeu, ela vem sofrendo 
com a crise hídrica ao longo do tempo. 
Consequência disso, segundo a Secex, 
praticamente, nos meses de agosto e se-

tembro não acontecem exportações para 
a Europa.

Porém, as empresas existentes na 
CEAGESP que atuam com banana, não 
chegam a exportar para a Europa. Os 
principais importadores são o Uruguai e 
a Argentina. 

Por causa da localização, aqui na re-
gião Sudeste, o clima influencia, direta-
mente, na produção da fruta. Caso, por 
exemplo, se a empresa estivesse em um 
estado da região Nordeste, já que o clima 
é mais estável, seria possível exportar a 
fruta para mais países, como por exem-
plo, para a Europa.

As autoridades sul-africanas concluí-
ram os requisitos e aprovaram o modelo 
de Certificado Fitossanitário para a im-
portação de mangas do Brasil. De acordo 
com a Secretaria de Relações Internacio-
nais do Agronegócio (SRI), do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), é mais uma opção de mercado 
para os produtores brasileiros no exterior.

Em 2017, o Brasil exportou US$ 630 
milhões de produtos do agronegócio para 
a África do Sul, o que colocou o país afri-
cano como o 27º maior importador de 
produtos do agro brasileiro. 

Os principais itens exportados pelo 

Brasil para ao país foram carne de fran-
go (US$ 257 milhões) e açúcar (US$ 155 
milhões).As exportações brasileiras de 
manga chegaram a US$ 205 milhões, em 
2017, sendo que 77% do produto foram 
destinados a países da União Europeia.

No País, segundo o IBGE, produz 
anualmente mais de 1 milhão de tonela-
das da fruta. Tendo a capital, Distrito Fe-
deral, como a principal região produtora. 

Existem diversos tipos de mangas, 
mas no Brasil algumas são mais comuns 
como: a Kent, Palmer, Tommy Atkins e 
Rosa. A diferença entre elas está na co-
loração.

ÁfRicA Do suL AbRE mERcADo 
PARA A mAngA bRAsiLEiRA

bRAsiL EXPoRtA bAnAnA 
PARA EuRoPA
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A frota brasileira de aviação agrícola é 
a segunda maior do mundo, com 2.115 
aeronaves (2.108 aviões e sete helicópte-
ros), de acordo com o estudo concluído 
pelo engenheiro agrônomo e consultor 
do Sindag, Eduardo Cordeiro de Araújo. 
Ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 
que possuem 3,6 mil aeronaves agríco-
las, segundo Agência Federal de Aviação 
Americana (FAA, na sigla em inglês). 

Outras duas potências continentais, o 
México conta com cerca de 2 mil aviões 
e helicópteros agrícolas e a Argentina tem 
em torno de 1,2 mil aeronaves atuando 
no setor.

Os dados ainda apontam um cresci-
mento de 1,5% (32 aeronaves) na fro-
ta aeroagrícola do Brasil, em 2017. O 
que representa ainda um acumulado de 
46,2% nos últimos 10 anos. No ranking 
com 22 Estados, o Mato Grosso conti-
nua liderando, com 464 aeronaves regis-
tradas, seguido pelo Rio Grande do Sul, 
com 427 aviões, e tendo São Paulo em 
terceiro, com 312 aeronaves.

Representantes das três principais 
entidades aeroagrícolas do Mercosul: 
Sindag, Federação Argentina de Câma-
ras Agro Aéreas (Fearca) e a Associação 
Nacional de Empresas Privadas Aeroagrí-
colas do Uruguai (Anepa) devem se en-
contrar, no  mês de outubro para traçar 
um planejamento estratégico para o setor 
no continente. Esse foi um dos resultados 

da reunião do Comitê Executivo Aero-
agrícola Privado do Mercosul e Latino-
-Americano, ocorrido recentemente, no 
mês de julho, na Argentina.

O encontro aconteceu no dia 24 de 
julho, no último dia do 27º Congresso 
Mercosul e Latino-Americano de Avia-
ção Agrícola, na cidade de Villa Maria, 
província de Córdoba. A discussão girou 
principalmente na busca de estratégias 
para estreitar as relações ente o setor, ten-
do em vista o preconceito gerado a partir 
de estereótipos contra o próprio agrone-
gócio.

Tanto nos países vizinhos quanto no 
Brasil, os empresários da aviação agrícola, 
junto com pilotos, pesquisadores e ou-
tros profissionais do setor têm trabalhado 
em difundir a importância da ferramen-
ta para a economia e a sustentabilidade 
ambiental das lavouras, além de aperfei-
çoar o público interno nas boas práticas 
operacionais. Porém, a perspectiva agora 
é unir experiências e desenhar estratégias 
comuns.

No caso do Congresso Mercosul e 
Latino-Americano, a cada ano ele é or-
ganizado por uma das três principais en-
tidades do bloco. No ano que vem esta-
rá a cargo da Anepa (Uruguai).Além da 
pulverização de produtos químicos ou 
biológicos, a aviação também é usada na 
aplicação de fertilizantes, semeadura e até 
no combate a incêndios florestais

bRAsiL, ARgEntinA E uRuguAi 
DiscutEm EstRAtégiA PARA 
sEtoR AERoAgRícoLA
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O cogumelo está ganhan-
do cada vez mais espa-
ço nas mesas dos bra-
sileiros. Isso se deve, 
por causa da culinária 

japonesa, já que é um item muito comum 
no cardápio dos restaurantes asiáticos.  
Com isso, a novidade vem conquistando 
mais adeptos, principalmente, àqueles que 
preferem uma alimentação mais saudável. 

“No Brasil, vem se notando um cresci-
mento no consumo e, consequentemente, 
na produção e comercialização de cogu-
melos, fato este que se deve à maior divul-
gação de seu valor nutritivo e medicinal”, 
é o que ressalta o Engenheiro Agrônomo, 
da APTA - Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios, Daniel Gomes.

Rico em proteínas, o cogumelo pode 
ser uma boa opção na substituição da 
proteína animal. Também possui grandes 
quantidades de fibras e minerais. Sendo 
que esse tipo de alimento, segundo diver-
sos profissionais da área de saúde, pode 
prevenir algumas doenças, como a diabete, 
a anemia e até mesmo o câncer. 

“Vários tipos possuem propriedades hi-
poglicêmicas, que baixam o açúcar no san-
gue, devido à quantidade de fibras, polissa-
carídeos e outros compostos presentes no 
alimento”, afirma a bióloga Sascha Habu.

Além de ajudar no 
emagrecimento, pois 
possui poucas calo-
rias. Aumenta, tam-
bém, a saciedade, 
devido ao seu teor de 
fibras.

Entretanto, é 
muito importante 
ressaltar que o cogu-
melo, na verdade é um 
fungo. Existem alguns 
mitos envolvendo esse 
tipo de alimento, como 
por exemplo, que todos são 
venenosos e alucinógenos. 
Na verdade, não são bem mi-
tos, já que na natureza há mais 
de 1 milhão dessa espécie e alguns, 
“sim”, são perigosos para a saúde. 

“Nem todo cogumelo é comestível 
e, por isso, não se deve coletá-los na na-
tureza sem nenhum critério, pois existem 
algumas espécies extremamente tóxicas e 
outras até mortais”, explica o engenheiro 
agrônomo, Daniel Gomes.

Segundo o Centro de Informação To-
xicológica do Rio Grande do Sul, a grande 
maioria dos casos de intoxicação por cogu-
melos são decorrentes da coleta e ingestão 
de exemplares, por pessoas que os confun-

dem 
com os 
comestíveis. 
Outras formas 
de intoxicação incluem 
a ingestão proposital, crus e na forma 
de chás. Por isso, o Instituto alerta a não 
comer cogumelos colhidos diretamente 

da natureza, so-
mente os comercializa-

dos em locais com controle sanitário. Ao 
comprar em supermercados, por exemplo, 

ConHEça aLgUnS DoS  PRInCIPaIS TIPoS DE CogUMELoS

SHIMEjI PRETO SHIITAKE PORTOBELLO MAITAKE

NO BRASIL ESTá CRESCENDO O CONSuMO E A PRODuçãO 
DE COGuMELOS. ISSO MOvIMENTA A ECONOMIA E TRAz AO 
CONSuMIDOR OPçõES SAuDAvéIS NA ALIMENTAçãO. 

FUngoS QUE gERaM LUCRoS
aoS PRoDUToRES
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A empresa Nayumi, fundada em 
2003, possui uma vasta área de 
mais de 30 mil m², tendo três gal-
pões que ocupam 4 mil m² de área 
construída. Todas as salas são cli-
matizadas e monitoradas. 
A empresa produz as espécies: 
Shimeji Preto, Eryngui, Nameko e 
Shimofuri.
Igor Gerevini, que é Diretor Comer-
cial, recebeu a equipe do JE para 
mostrar todo o passo a passo para 
produzir o cogumelo Shimeji Pre-
to que é completamente distinto 
da produção de outras variedades 
como Champignon, Shiitake, Shi-
meji Branco.
A primeira parte da produção fica 
por conta das matérias primas, 
que compõem o substrato. Para 
isso, a empresa utiliza de farelo de 
trigo, soja, milho, arroz, junto com 
a serragem. 
“Na natureza, o cogumelo nas-
ce na madeira, depois de muito 
tempo de decomposição, o fungo 
começa a frutificar nas madeiras 
mortas. Nós enriquecemos a ser-
ragem para que possamos fazer 
uma produção em curto prazo”, 
explica Igor Gerevini.
A segunda etapa, depois de prepa-
rado os insumos, eles são inseridos 
através de uma máquina que inje-
ta em recipientes que serão lacra-
dos e colocados em um forno com 
temperatura máxima de 120°C, 
durante quatro horas, para esteri-
lizar toda a matéria prima. 
Por dia, a empresa consegue pro-
duzir cerca de 21 mil potes.
Depois da esterilização, o recipien-
te é transportado para um túnel 
de resfriamento. 

“Para fazer o plantio do cogumelo 
é preciso esfriar esse produto que 
foi esterilizado, porque, ele sai a 
90°C. Se colocar a semente do co-
gumelo a essa temperatura ele vai 
morrer. Por isso, refrigeramos com 
ar filtrado e a pressão positiva, ou 
seja, se você abrir a porta não en-
tra ar para não ter a contaminação 
dos que foram esterilizados”, disse 
Igor.
Com a temperatura já no ponto 
ideal, ela é transportada para o la-
boratório onde outra máquina re-
aliza a “semeadura”.
No laboratório, as pessoas que 
trabalham nesse local, precisam 
tomar banho e colocar uniforme 
especifico. Caso precisar sair, na 
hora de retornar todo o procedi-
mento é realizado novamente para 
garantir a limpeza e conservação 
do ar limpo. 
Tudo isso para evitar a contamina-
ção dos potes na “semeadura”.
O próximo passo é a maturação: o 
fungo vai se desenvolver alimen-
tando-se da decomposição da ser-
ragem juntamente com os farelos. 
Esse processo leva em torno de 
21 dias em salas com temperatura 
amena e controle de CO2, isso é de 
extrema importância para que o 
fungo não morra com a quantida-
de errada de gás carbônico.
Após essa fase, os fungos passam 
por um processo de hidratação e 
choque térmico pois será levada 
para salas com temperaturas mais 
baixas e umidade elevada. Indu-
zindo à brotação.
Por fim é só aguardar o ponto de 
colheita e embalar para a comer-
cialização.

Je vIsITA PROduÇÃO de cOguMelOs eM MOgI dAs cRuzes

o modo de preparo é 
muito importante. 
Não se deve comer o 
produto cru, já que 
ele possui toxinas. 

Os cogumelos 
comestíveis mais 
conhecidos são: 
Champignon; Por-
tobello; Shiitake; 
Maitake; Shimeji; 

Hiratake; Morchella; e 
Cantarelo.

Na maior Central de 
abastecimento da Amé-

rica Latina, a Ceagesp, o 
cogumelo é um dos produ-

tos que podem ser encontra-
dos tanto no atacado quanto no 

varejo. Sendo que ele está entre os 
100 itens mais comercializados. 
O comércio Graembuense, por 

exemplo, está no mercado atacadista há 
mais de 20 anos. Na empresa, é possível 
adquirir as variedades de cogumelo como 
a Paris, Shiitake, Shimeji, shimeji branco, 
Eryngui, Hiratake. 

“Nós atendemos desde os restaurantes 
até os comerciantes, sendo eles mercados, 
sacolões, varejões. De tudo um pouco, nós 
temos clientes de várias as finalidades”, 

disse Alberto Nakata, proprietário da Gra-
embuense.

Segundo a Associação Nacional dos 
Produtores de Cogumelos (ANPC), a 
venda de cogumelos frescos, na Ceasa de 
São Paulo, cresceu quase 80% nos últimos 
cinco anos.

De acordo com o balanço realizado 
pela Companhia, no ano passado, foram 
mais de 1,2 mil tonelada em vendas, o que 
rendeu cerca de R$ 24,4 milhões. Isso o 
colocou entre os quatro produtos com o 
maior valor agregado, no setor de verdu-
ras. 

São diversas as variedades encontradas 
no Entreposto da capital, como por exem-
plo: Shimeji, que tem uma participação 
de 38%, no mercado. Já as outras, como: 
Paris In natura (35%), Shitake (19%), 
PortoBeLlo (3%), Eryngui (0,71%) e Hi-
ratake (0,3%). 

A cidade de Mogi das Cruzes, região 
metropolitana de São Paulo, localizada no 
Cinturão Verde, principal área produti-
va do Estado de São Paulo, é a principal 
região produtora que mais fornece cogu-
melos ao Entreposto paulistano. Só para 
se ter uma ideia, segundo a Companhia 
de abastecimento, a cidade contribui com 
cerca de 30% do que é vendido na Ceasa 
da capital.

ConHEça aLgUnS DoS  PRInCIPaIS TIPoS DE CogUMELoS

CHAMPIGNON MORCHELLA

CHAmpIgnOn é O
mAIS COnSUmIDO 
nO pAÍS
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TRABALHAMOS COM TODOS OS

PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL
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,00
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,00
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49R$
,00

mensais por beneficiário
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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)  

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 4172-511511  2245-3008
11  2245-3009
11  2245-3010

Verduras, legumes e frutas variadas 
deveriam fazer parte do consumo diário 
de todos os brasileiros para prevenir di-
versos tipos de câncer, mas para grande 
parte da população brasileira, esse con-
sumo diário não é uma realidade ainda. 

De acordo com a cartilha de infor-
mações sobre alimentação do INCA e do 
Ministério da Saúde, uma dieta rica em 
frituras, carnes com gordura aparente e 
embutidos, como linguiças, salsichas, 
salames, presuntos e blanquet tem sido 
associada com o processo de desenvolvi-
mento de alguns tipos de câncer dentre 
eles: o câncer de próstata.

O aumento do consumo da alimen-
tação industrializada, além de fatores 
como idade, histórico familiar e indi-
víduos de pele negra, tem uma relação 
direta com o aumento da incidência do 
câncer de próstata em homens. Segundo 

aLIMEnTaçÃo E CÂnCER 
DE PRÓSTaTa:  
aMIgoS oU RIVaIS?

Vinhos produzidos com uvas or-
gânicas e sem conservantes são a ten-
dência para quem quer desfrutar dos 
prazeres da uva sem ressaca e mantendo 
a atenção à alimentação saudável. Som-
melier Carlos Aguiar, da Rio di Vino, 
dá dicas para aproveitar melhor essa 
versão da bebida.

Os vinhos orgânicos têm ganhado 
cada vez mais o paladar de uma parcela 
do público que busca um estilo de vida 
mais saudável sem abrir mão dos praze-
res do vinho.  De acordo com pesquisas, 
o vinho comum pode conter mais de 60 
produtos químicos em sua composição, 
o que justifica a crescente preferência 
pelas versões livres de agrotóxicos. 

Além dos benefícios já conhecidos 
da bebida de baco, como prevenir do-
enças cardiovasculares, ele ainda ajuda a 
diminuir a lipoproteína do organismo. 

UM BRInDE 
oRgÂnICo À 
SaÚDE

DR. PaULo SaLUSTIano

FLaVIa LoPES

o médico urologista e membro da Socie-
dade Brasileira de Urologia, Paulo Salus-
tiano foi observado, através de um gran-
de estudo populacional, que japoneses 
que sabidamente possuem menor risco 
do câncer que migraram para a Califór-
nia, aumentaram o risco de câncer de 
próstata e também passaram isso para os 
seus descendentes. “Isso nos leva a crer 
que deve haver algo relacionado com o 
meio ambiente e com a dieta ocidental”, 
afirma o médico urologista Paulo Salus-
tiano.

A prevenção pode ser um aliado im-
portante na luta contra o câncer de prós-
tata e já é comprovado cientificamente 
que cerca dos 80% à 90% dos novos ca-
sos de câncer de próstata são esporádicos 
e não tem relação direta com a heredita-
riedade. “Sendo assim, é muito provável 
e vários estudos já demonstraram isso, 
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 É muito provável e vários 
estudos já demonstraram 
isso, que uma dieta rica em 
fibras e alimentos naturais, 
bem como com a baixa 
ingestão de carne vermelha e 
gordura pode sim ser um fator 
protetor   

médico urologista, 
Paulo Salustiano

Um plus dos orgânicos é a garantia de 
um dia pós vinho sem ressaca. 

“O vinho orgânico é um lubrificante 
natural das artérias, faz bem ao coração 
e ao corpo”, explica o Sommelier da Rio 
di Vino.

O que poucas pessoas sabem, é o que 
diferencia o vinho orgânico do conven-
cional. Os vinhos orgânicos surgiram na 
década de 1.960, por um grupo de natu-
ralistas, na Califórnia. Para produzi-lo, é 
necessário que as uvas sejam naturais e 
não possuam química. 

“Para o vinho ganhar o selo do or-
gânico, ele não pode ter nenhuma in-
terferência de produto químico que 
seja utilizado nessa produção”, explica o 
Sommelier Carlos Aguiar.

No Brasil, já existem algumas viníco-
las que estão produzindo vinhos orgâni-
cos, porém, ainda são poucas. Além do 
investimento que precisa ser maior na 
agricultura e na mão de obra, o clima 
influencia diretamente em sua produção. 

Com a concentração das vinícolas or-
gânicas no Sul do País, beber um vinho 
orgânico pode custar 30% mais caro, do 
que um vinho comum. 

De acordo com o Sommelier Carlos 
Aguiar, se ele for importado de outros 
países, pode chegar a 40% mais caro.

É possível encontrar vinhos de quali-
dade internacional no Brasil, vinhos bio-
dinâmicos, naturais e orgânicos. 

O sabor, a espessura e a qualidade do 
vinho, são proporcionais a forma de pro-
dução. 

“Os vinhos orgânicos, por serem mais 
leves, tem sido cada vez mais procurado 
pelas pessoas, por não causarem efeitos 
colaterais, como enxaquecas e náuseas”, 
comenta Fernanda Aguiar que é vege-
tariana e prefere os vinhos orgânicos. A 
Jovem de 25 anos comanda o ecommerce 
especializado em vinhos Rio di Vino , ao 
lado do Pai, o Sommelier Carlos Aguiar e 
faz questão de manter boas opções da be-
bida à disposição dos clientes entusiastas 
da saudabilidade.Mesmo com o tíquete 
médio por taça mais valorizado, há quem 
não abra mão dessa versão da bebida na 
hora do brinde. 

É o caso da Advogada Ana Beatriz 
Barbosa. 

“Inicialmente tinha preconceito por 
achar que encarecia muito a produção. 
E que eu não conseguiria um produto 
tão bom com um preço que conseguis-
se pagar. Mas aos poucos, com ajuda de 
sommeliers eu fui conhecendo produtos 
incríveis! Acho que hoje em dia você tem 
muita gente dando assistência aos que 
não entendem tanto. Estudando, vi que 
muitos vinhos orgânicos, além de mais 
saudáveis geram um maior cuidado com 
a produção e safra e isso reflete na quali-
dade do vinho”, conta a fã de vinho or-
gânicos. 

que uma dieta rica em fibras e alimentos 
naturais, bem como com a baixa ingestão 
de carne vermelha e gordura pode sim ser 
um fator protetor”, afirma o médico uro-
logista Paulo Salustiano.

Segundo o INCA, o peso também é 
um fator que pode influenciar no desen-
volvimento da doença, pois já é compro-
vado que estar acima do peso aumenta as 
chances de uma pessoa desenvolver o cân-
cer de próstata. 

Por isso, é de extrema importância a 
atividade física diária de no mínimo 30 
minutos. A atividade pode ser de leve im-
pacto como uma caminhada.
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Recentemente a ONU, 
Organização das Nações 
Unidas, protagonizou a 
campanha #AcabeComA-
PoluiçãoPlástica, onde o 
plástico aparece como um 
dos principais causadores 
de danos ao meio ambien-
te.
Ao destacar apenas pontos 
negativos, a ação reforça a 
ideia de que este produto 
é sinônimo de poluição e 
leva os extremistas a enal-
tecerem o discurso de aca-
bar com o seu uso.
Sou absolutamente contra 
o mote dessa campanha, 
que decidiu – de maneira 
irresponsável – que o plás-
tico é um monstro poluidor. 
Tudo o que está em nossa 
volta contém, é transpor-
tado ou acondicionado por 
um material plástico.
Nos hospitais, ele está nos 
medicamentos, vacinas, 
materiais cirúrgicos e im-
plantes. Os alimentos e a 
água são transportados e 
acondicionados por ele.
Outro exemplo emblemáti-
co é a sacola plástica distri-
buída nos supermercados. 
Querem eliminá-la e usar 
a retornável, de tecido. Ok, 
mas depois de usadas, as 
sacolas retornáveis preci-
sam ser higienizadas. Usa-
remos água e detergen-
te? E quem vai tratar essa 
água? E a natureza? Esse 
não era o grande apelo 
para eliminarmos o plásti-
co?
Não precisa lavar a saco-

la retornável? Depois de 
alguns usos, essa sacola 
estará conduzindo, trans-
mitindo e será vetor de 
multiplicação de bactérias, 
microrganismos e fungos, 
estará contaminada e será 
um perigo para a socieda-
de. Enfrentaríamos seríssi-
mos problemas de saúde 
pública.
Desafio alguém a conse-
guir viver sem o plástico, 
um único dia! Plástico é um 
produto do bem, é útil e 
importante. 
O grande vilão é a socie-
dade, que não dá o desti-
no adequado. Temos que 
utilizar menos, reutilizar e 
encaminhar para o des-
carte adequado. Jogá-lo na 
natureza é uma irrespon-
sabilidade.
Até hoje nunca vi uma sa-
colinha com perninha indo 
tomar banho de rio. A ONU 
deveria aproveitar seu 
prestígio para transformar 
as pessoas, conscientizan-
do-as a dar o destino ade-
quado ao lixo.
Para que a gente cons-
trua um futuro humano e 
digno – para nós mesmos, 
mas principalmente para 
nossos filhos e netos – a 
separação e destinação do 
lixo para reciclagem precisa 
fazer parte da nossa rotina. 
Dar o destino correto ao 
lixo é um assunto sério 
e muito urgente, é uma 
mudança de atitude para 
a vida, em favor da vida, e 
deve acontecer agora.

PlásTIcO dO beM

ALBANO SCHMIDT
PRESIDENTE DO SIMPESC - SINDICATO DA INDúSTRIA DE MATERIAL 
PLáSTICO DE SANTA CATARINA

O Brasil é o maior produtor 
de laranja do mundo e São Pau-
lo o estado maior produtor. O 
SIEM – Sistema de Informação e 
Estatística de Mercado da CEA-
GESP mostrou a comercialização 
de 11 milhões de caixas de laranja 
em 2017 no Entreposto Termi-
nal de São Paulo, sendo a laranja 
pera, a de maior volume.

A laranja para consumo in na-
tura enfrenta um grande desafio: 
a melhor época para o seu consu-
mo, quando ela apresenta o me-
lhor sabor acontece na época do 
frio, a de menor demanda pelo 
consumidor. A laranja e o suco 
de laranja estão perdendo espaço 
para outras frutas, consideradas 
mais saborosas.

A oferta de laranja no Entre-
posto Terminal de São Paulo é 
estável durante todo o ano, ori-
ginária de diferentes locais. O sa-
bor da laranja varia com a época 
e com o local de produção. O sa-
bor da laranja não muda depois 
da colheita. A medida do sabor 
da laranja mais adequada, que 
mais se aproxima da percepção 
do consumidor, é o ‘Ratio’ - razão 
entre o seu conteúdo de sólidos 
solúveis e a sua acidez. Um apare-
lho simples, barato - o refratôme-
tro - mede o conteúdo de sólidos 

solúveis, com rapidez. Entretanto 
a medida de acidez tem que ser 
feita em um laboratório simples e 
exige mais tempo e treinamento.

 Hoje, a única maneira de ga-
rantir uma laranja saborosa para 
o consumidor é colhendo uma 
laranja com um bom ‘Ratio’. En-
tretanto a medida da acidez pelo 
produtor, para decidir o momen-
to da colheita, ou pelo comprador 
do atacado, do varejo e do serviço 
de alimentação, no controle de 
qualidade no recebimento, exige 
a medida do Ratio - acidez e con-
teúdo de sólidos solúveis.

A única maneira de simpli-
ficarmos a medida de doçura é 
determinar o conteúdo de sólidos 
solúveis mais adequado para cada 
época e região de origem para 
cada variedade, como já é feito 
para as uvas de mesa no Chile.  

O estudo em andamento do 
Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP 
tem por objetivo a definição do 
conteúdo de sólidos solúveis mí-
nimo por época e por origem 
para a laranja Pera. Todas as se-
manas são coletadas amostras da 
laranja Pera provenientes do me-
lhor lote do atacadista (escolhidas 
por ele). As análises são realizadas 
em nosso laboratório, e o conteú-

do de sólidos solúveis a acidez e o 
rendimento de suco são medidos. 
Os dados permitem o cálculo do 
Ratio e a comparação do Ratio e 
do rendimento do suco com as 
exigências mínimas estabeleci-
das nas ‘Normas de Classificação 
de Citros’ para Ratio 9,5 e ren-
dimento de suco 45%. Como o 
Ratio é função do conteúdo de 
sólidos solúveis e da acidez, ele 
pode ser adequado mesmo numa 
combinação de conteúdo de sóli-
dos solúveis e acidez baixos, como 
acontece com a laranja Lima.  

 O estudo, que começou em 
janeiro de 2017, vai se estender 
até dezembro de 2017. Ele per-
mitirá a substituição do Ratio 
pelo  Brix, considerando a espe-
cificidade da época e origem.Para 
maiores informações e para par-
ticipar do estudo entre em con-
tato com o Centro de Qualidade 
em Horticultura da CEAGESP 
– Loja 07, EDSED II – fone 
(11)36433825 ou cqh@ceagesp.
gov.br

O SABOR DA LARAnjA

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)

DAyANE DOS SANTOS vIANA  
ESTuDANTE DE quíMICA, ESTAGIáRIA 
DO CENTRO DE quALIDADE, 
PESquISA E DESENvOLvIMENTO DA 
CEAGESP



Em meio à crise econômica, 
elevado desemprego no 
País e incertezas políticas 
atreladas à agenda eleito-
ral, os permissionários do 

Entreposto Terminal de São Paulo sentem 
cada vez mais o estado de abandono em 
que se encontram e temem pelo futuro de 
suas atividades.

Por conta disso, no dia 14 de agosto, 
representantes da Associação dos Per-
missionários do Entreposto de São Paulo 
(APESP) e do Sindicato dos Permissioná-
rios em Centrais de Abastecimentos do Es-
tado de São Paulo (SINCAESP) estiveram 
em Brasília, com o propósito de destacar 
os problemas enfrentados diariamente e 
pedir melhorias. A reunião foi feita com 
Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento.

Para deixar oficialmente registrados 
os graves problemas que enfrentam no 
entreposto da Ceagesp, os dirigentes das 
duas entidades de classe protocolaram um 
ofício no qual são apresentados alguns 
exemplos dos gargalos verificados no local, 
que então levaram ao colapso o sistema do 
Entreposto Terminal de São Paulo. O do-
cumento tem justamente como objetivo 
deixar formalizados todos os pontos ne-
gativos, observados diariamente por quem 
trabalha, faz compras e visita a unidade.

 
Veja na integra o que foi protocolado 

junto ao ministro da agricultura:
 
“Preliminarmente, cumpre informar-

-lhe que o SINCAESP é a única entida-
de legalmente constituída e devidamente 
autorizada pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego a representar toda a categoria 
econômica de todos os Entrepostos em 
São Paulo, independentemente do Ente 
que o constituiu ou o fiscaliza na forma 
indireta. A APESP é uma associação le-
galmente constituída e representa seus 
associados, que são exclusivamente do En-
treposto de São Paulo – ETSP. Por afini-
dade e sendo atualmente geridas por Per-
missionários que há décadas laboram no 
ETSP, estão imbuídas no intuito de evitar 
o fechamento de inúmeras empresas que 
atuam no aviltado Entreposto.

Em segundo, conforme reportagem 
que ora se anexa ao presente Ofício, con-
tam com o apoio do Sindicato dos Em-
pregados em Centrais de Abastecimento 
de Alimentos do Estado de São Paulo – 
SINDBAST, que vivencia uma verdadeira 
demissão em massa dos empregados que 
laboram na maior central de abastecimen-
to e alimentos da América Latina, e pre-
tende encampar, em conjunto às entidades 
signatárias e que ora se dirigem à Vossa Ex-

EnTIDaDES aPRESEnTaM PRoBLEMaS Da CEagESP 
ao MInISTRo Da agRICULTURa
PERMISSIonáRIoS aPRESEnTaRaM oFíCIo ao MInISTÉRIo Da agRICULTURa SoBRE CoLaPSo Do EnTREPoSTo 
TERMInaL DE SÃo PaULo (ETSP), na VILa LEoPoLDIna

21www.eNTRePOsTONews.cOM.bR | agosto / 2018   I  eNTRePOsTO  

celência, uma luta contra a omissão estatal 
ao sistema de abastecimento de Frutas, 
Verduras, Legumes, Pescados e Flores no 
estado de São Paulo.

Excelentíssimo Senhor Ministro, é am-
plamente sabido por este Ministério, Go-
verno do Estado e Município de São Paulo 
que, desde meados de 2014, as entidades 
ora signatárias não apenas envidam esfor-
ços ao combate ao comércio clandestino 
no Entreposto, mas também com relação 
à ausência de conhecimento técnico dos 
gestores indicados politicamente para gerir 
a Companhia.

Por isso, em consequência desta união 
de esforços e por questões externas (so-
bretudo políticas), desde 2014 os car-
gos diretivos da Ceagesp e do gerente do 
Entreposto já foram alterados em mais 
de quatro oportunidades, sendo que em 
nenhuma delas houve a gestão por pro-
fissionais com conhecimento do mercado 
(interno e externo). Isso, inclusive, já foi 
identificado pela Controladoria Geral da 
União – CGU nesse ano de 2018, porém 
sem qualquer reflexo efetivo.

Este fato – alternância por profissio-
nais com desconhecimento técnico do sis-
tema nacional de produção, escoamento e 
comercialização atacado e varejo de FLV, 
pescado e flores -, culminou no colapso 
do sistema em São Paulo, com prepon-
derância ao fato de que desde 2009 não 
houve investimento efetivo no controle de 
pessoas e mercadorias que ingressam no 
Entreposto de São Paulo, muito menos 
em material, equipamento e em pessoal 

para atuar na fiscalização da Companhia. 
Atualmente, o comércio de produtos clan-
destinos torna o mercado inviável econo-
micamente.

Não distante, as gestões que se segui-
ram alternando desde 2009 vêm direcio-
nando seus esforços para permitir o de-
sempenho de atividades desvinculadas à 
finalidade do Entreposto, como lojas de 
vinhos, barbearias, pastelarias, comércio 
de alimentos (lancheiros, ambulantes, 
cafezeiras, marmitas), festivais de música, 
etc.

Ainda, a corroborar com o sucatea-
mento do Entreposto de São Paulo, te-
mos: o lançamento de um edital pelo 
Estado de São Paulo para construção de 
um Entreposto estadual; alteração da Cea-
gesp de Sociedade de Economia Mista em 
Empresa Pública; afirmações à imprensa 
pelo então Prefeito de São Paulo de que 
o Entreposto de São Paulo irá deixar o 
local onde atualmente se encontra. Tais 
notícias, literalmente, aparentam que a 
atividade de produção e escoamento do 
produto basilar à alimentação humana 
não interessa aos governos, já que a nítida 
ausência de planejamento de médio e lon-
go prazo vem tornando o mercado em São 
Paulo inviável.

Em decorrência de todos estes fatores, 
em conjunto com o literal abandono à ati-
vidade finalística (comércio atacadista de 
FLV, flores e pescados), transformou-se o 
maior mercado da América Latina em um 
verdadeiro estacionamento de caminhões, 
saída de todos os grandes centros varejistas 

do mercado, afastamento dos pequenos 
compradores, falência de centenas de em-
presas, desemprego e sérias dificuldades no 
plantio.

Porém, as entidades que ora se diri-
gem à Vossa Excelência não concentraram 
esforços somente em combater as ordens 
dos gestores desvinculadas da finalidade 
do Entreposto junto à Justiça, Ministério 
Público e Tribunal de Contas da União, 
mas contrataram um dos mais renomados 
profissionais para elaborar um plano para 
administrar o próprio Entreposto (serviços 
rateados pelos Permissionários como lim-
peza, lixo, segurança, portaria etc.). Neste 
plano, as entidades, sem necessidade de 
investimentos públicos, se propuseram a 
investir na modernização e aprimoramen-
to do controle de entrada de pessoas (por-
taria), de segurança e o apoio aos fiscais da 
Ceagesp.  Tudo isto com redução dos cus-
tos, maior agilidade e com conhecimento 
técnico efetivo.

Inclusive, todo o estudo foi apresen-
tado ao Ministério em 2015. Porém, Ex-
celentíssimo Senhor Ministro, não houve 
sequer uma manifestação, sendo que a si-
tuação apenas tende a piorar.

Por fim, pedimos licença para enca-
minhar-lhe o histórico de diversas opor-
tunidades em que os Permissionários se 
colocaram à disposição dos gestores da 
CEAGESP, desde 2014, todas sem a devida 
resposta da entidade pública. No entanto, 
em que pesem tais tentativas infrutíferas, 
os atuais diretores e gerentes, conforme 
Ofícios Ceagesp n.º 091/2018/PRESD e 
nº 090/2018/PRESD e Ata de reunião, 
priorizam dialogar sobre investimentos 
com entidades que ou não são geridas por 
permissionários e não representam qual-
quer categoria, sendo consideradas clan-
destinas (sem personalidade jurídica e sem 
autorização dos órgãos competentes para 
funcionar – União dos Atípicos e Sinco-
mat), ou que representam atividades atípi-
cas (Sindicar - carregadores), que apesar da 
alta estima que Apesp e Sincaesp possuem 
pela respectiva entidade, não podem  deci-
dir sobre os critérios de investimentos.

Por essas razões, encaminhamos res-
peitosamente o presente Ofício, para que 
se inicie um controle efetivo das razões da 
CEAGESP estar se distanciando da fina-
lidade de sua criação, propondo a criação 
de uma agenda de compromissos entre a 
empresa, o Ministério e as entidades ora 
signatárias, minimamente para que a Ce-
agesp passe a ser gerida por profissionais 
com interesse e conhecimento técnico na 
área. As entidades se colocam mais uma 
vez à disposição de Vossa Excelência para 
quaisquer informações que se fizerem, adi-
cionalmente, necessárias.

espaço apesp/sincaesp
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A Ford anunciou uma oferta especial dos ca-
minhões F-350 e F-4000 linha 2019, váli-
da para o mês de agosto. Os dois modelos 
podem ser adquiridos com uma entrada de 
30% e saldo financiado com taxa zero em 12 
meses. 
O plano é disponível para pessoa física ou 
jurídica, na modalidade de crédito direto ao 

consumidor (CDC).Muito usados em servi-
ços urbanos e para aplicações rurais e fora 
de estrada, os caminhões Série F estão en-
tre os mais tradicionais do Brasil. 
Com cabine convencional, se destacam pelo 
conforto da cabine e pelo desempenho eco-
nômico do motor 2.8, de 150 cv, de fácil ma-
nutenção.

A versatilidade de uso da linha de veículos 
comerciais leves Sprinter da Mercedes-Benz 
ganha grande destaque na nova campanha 
publicitária que já vem sendo veiculada em 
mídias digitais e impressas e que terá sequ-
ência por todo o restante do ano. 
O objetivo dessa campanha é demonstrar pa-
ra os clientes da marca que, independente-

mente do tamanho do seu negócio ou da sua 
ideia, ele brilha numa Sprinter, que possui to-
do o conforto, praticidade, segurança e tec-
nologia que só um Mercedes-Benz pode ofe-
recer.  
A nova campanha da Linha Sprinter também 
conta com anúncios para mídia impressa es-
pecializada e de grande circulação. 

foRD AnunciA ofERtA EsPEciAL Dos 

cAminHõEs séRiE f com tAXA zERo

cAmPAnHA DEstAcA sPRintER como PARcEiRA 

PARA quALquER tiPo DE nEgócio

vitrine transporte

jE E vOLkSwAgEn CAmInHõES jUnTOS nAS FEIRAS LIvRES DE SãO pAULO

O JE promoveu, neste mês de agosto, jun-
to com a Volkswagen Caminhões, um circui-
to de exposições de alguns dos modelos da 
linha Delivery, em algumas das principais fei-
ras livres de São Paulo.
Com o lema: Melhorar a atividade logística do 
feirante é um grande desafio da categoria, o 
evento teve como objetivo principal fornecer 
através de um atendimento personalizado aos 

feirantes meios para alcançar um novo pata-
mar em seu negócio. 
Foi dessa maneira, ouvindo o cliente que a 
Volkswagen Caminhões lançou uma gama de 
produtos sob medida para esses profissionais 
do setor do comércio de rua. Através dessas 
medidas disponíveis, o feirante, por exemplo, 
pode contar com inovadoras opções para in-
vestir no aprimoramento do seu negócio. 

os feIrantes paulIstanos puderem ver de perto as  dIversas 
lInhas dos CamInhões da famílIa delIvery da volKsWaGen 
que maIs adequam ao ComérCIo de rua
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COM APENAS UMA LARANJA POR DIA, 
OBTEMOS 100% DO QUE O ORGANISMO 

NECESSITA DE VITAMINA C

COM APENAS UMA VISITA POR DIA
NO PORTAL JE VOCÊ OBTÉM 100%

DAS INFORMAÇÕES QUE 
PRECISA SOBRE FLV

PREÇOS DIÁRIOS
CONSULTE DIARIAMENTE OS PREÇOS DISPONÍVEIS DO ATACADO

DE FRUTAS, VERDURAS, FLORES E PESCADO DA CEAGESP E OUTROS ESTADOS

www.jornalentreposto.com.br/precos-diarios

EMPRESAS ATACADISTAS
NAVEGUE PELO  ANUÁRIO ENTREPOSTO E VISITE AS PÁGINAS DE EMPRESAS

CONHEÇA OS PRODUTOS, LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DE CONTATO DIRETO

www.jornalentreposto.com.br/anuarioentreposto

EDIÇÃO VIRTUAL
LEIA ESTA EDIÇÃO DE FORMA AGRADÁVEL, COM NAVEGAÇÃO 

SIMPLES E  CONTEÚDOS ADICIONAIS

www.jornalentreposto.com.br/edicao-virtual



Mercedes-Benz ServiceCare

Manutenção Completo

Vans. Nascidas para rodar.

CRC: 0800 970 9090 MercedesBenzVansBr

Sprinter Mercedes-Benz. O melhor 
funcionário que o seu negócio pode ter.
Seja qual for o seu ramo de atuação, você sempre poderá contar 
com o desempenho e a excelência da linha Sprinter.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.
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