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Manutenções nas Instalações da Nossa Turma
luciana pavvini
Começamos esta coluna
agradecendo ao Jornal do
Entreposto, que mesmo
com o falecimento do
Manelão proporcionou a
oportunidade da Associação Nossa Turma manter
esta coluna mensal. Assim,
poderemos continuar informando a todos sobre
este importante trabalho de
responsabilidade social, que
só existe graças ao apoio da
Ceagesp, dos permissioná-

quadra externa e aumenta- instalá-lo em janeiro nas demos a mureta ao redor da mais salas.
mesma. O piso e a mureta Esta reforma foi paga com a
Recesso de Julho
ajudarão na segurança das verba anual de manutenção
No mês de julho tivemos crianças, que utilizam bas- repassada pela Secretaria
duas semanas de recesso, tante este espaço. Também Municipal de Educação.
conforme calendário oficial instalamos um piso vinílico Na área usada para os projeda Secretaria Municipal de na sala do berçário. Ganha- tos com crianças a partir de
Educação. Aproveitamos mos este piso numa ação 06 anos, adolescentes e joDiretora Geral: Selma Rodrigues Tucunduva Diretor Executivo: José Felipe G. de Jesus
vens, trocamos o piso da code voluntariado,
vamos
este Diretor
período
para realizarComercial:
Alexandre Neves
Diretor de Arte:ePaulo
Cesar Rodrigues
Guilherme Araujo Revisão:
Bararielli
testá-lo Danielly
nesta sala
durante o zinha por um mais adequamosJornalismo:
algumas manutenções
Periodicidade: Mensal Redação: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 Edsed ll - loja 14A - CEP 053 14-000
semestre. Se ele for adequa- do ao seu uso, e finalizamos
em nosso
Tel.: 11 espaço.
3831.4875 E-mail: contato@midiaentreposto.com.br
Os artigos
e matérias
assinadas do
não para
refletem
necessariamente,
da direção
deste
o revestimento
das
paredes
o nosso
uso, e deo pensamento
Na área
da creche,
fizemos
jornal, sendo de inteira responsabilidade de quem os subscrevem.
a manutenção do piso da fácil manutenção, devemos da mesma. Esta reforma foi
rios e demais parceiros.

Diretora Geral: Selma Rodrigues Tucunduva Diretor Executivo: José Felipe G. de Jesus
Diretor Comercial: Alexandre Neves Jornalismo: Guilherme Araujo
Periodicidade: Mensal Redação: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 Edsed ll - loja 14A - CEP 053 14-000
Tel.: 11 3831.4875 E-mail: atendimento@jornalentreposto.com.br
Publicidade: comercial@jornalentreposto.com.br
Os artigos e matérias assinadas não refletem necessariamente, o pensamento da direção deste
jornal, sendo de inteira responsabilidade de quem os subscrevem.

irmãos, avó, avô, tios, primos. E o importante é valorizar o vínculo que a criança tem com quem cuida e
Festa da Família
mora com ela, e não só com
No dia 10 de agosto, tere- a mãe ou o pai.
mos a nossa Festa da Famí- E neste ano, por coincidênlia semestral. Trocamos a cia, a data da festa, sempre
comemoração do Dia das um sábado próximo ao Dia
REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO
Mães
e do Dia dos Pais pelo dos Pais, será no dia do aniDia da Família. Isso porque versário do nosso querido
cada criança tem uma for- Manelão. Mais uma opormação diferente de família. tunidade de celebrar a sua
/tventreposto
@jentreposto
/JornalEntreposto
/jornal_entreposto
Pode morar com pai, mãe, vida e o seu legado.
paga com a verba do crédito
da Nota Fiscal Paulista.

REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO

/JornalEntreposto

/tventreposto

@jentreposto

/jornal_entreposto
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Índice CEAGESP recua em junho

Flavio Luis Godas
SEDES -Seção de Economia e Desenvolvimento

E

m junho, o setor de
frutas caiu 0,66%.
As principais baixas
foram nos preços da
laranja pera (-20,1%),
morango (-16,4%), goiaba vermelha (-14,8%), manga palmer

(-12,8%) e atemoia (-12,3%). As
principais altas ocorreram com o
abacate fortuna (27,1%), mamão
papaya (19,4%), mamão formosa
(17,7%), manga tommy (16,1%) e
uva niagara (11,3%).
O setor de legumes registrou

elevação de 3,24%. As principais altas ocorreram com o pimentão vermelho (38,3%), com o pepino caipira (31%), com o pimentão amarelo
(23,7%), quiabo (22,4%) e pepino comum (19,6%). As principais quedas
foram registradas no jiló (-14,5%),
abobrinha italiana (-11,2%), pimenta
Cambuci (-6,3%), cogumelo shimeji
(-5,1%) e vagem macarrão (-4,3%).
O setor de verduras subiu
15,89%. As principais altas foram
do coentro (108,2%), das alfaces
crespa (58,4%), americana (52%) e
lisa (34,6%), do orégano (29,3%) e
da couve (29%). As principais quedas foram da erva doce (-16,8%), da
salsa (-11,5%), beterraba com folhas
(-9,8%) e repolho liso (-7,1%).
O setor de diversos subiu 2,17%.
As principais altas ficaram por conta da batata asterix (24,5%), do
alho (7,4%), do amendoim com casca (4,2%) e do coco seco (1,4%). As
principais quedas foram da batata
lavada (-7,9%) e da cebola nacional
(-1,2%).
O setor de pescados caiu 2,95%.
As principais reduções foram da
pescada tortinha (-25,9%), da pescada branca (-21,3%), do namorado
(-12,4%), do camarão ferro (-9,4%)
e da tilápia (-5,7%). As principais altas foram da lula (10,3%), do polvo
(7,5%), da tainha (6,43%) e da abrótea (4,2%).

Tendência do Índice
Indicador acumula alta de 2,16%
no ano e 9,58% nos últimos 12 meses.
O índice de preços da CEAGESP
encerrou o mês de junho com elevação de 1,08%. O setor de verduras
voltou a subir e influenciou diretamente os resultados do indicador.
Com a demanda retraída em razão
das férias, temperaturas mais amenas e redução do volume de chuvas,
a expectativa é de redução dos preços praticados nos próximos meses.
No primeiro semestre de 2019
foram comercializadas no entreposto de São Paulo cerca de 1.576.166
toneladas ante 1.596.678 negociadas no mesmo período de 2018.
Queda de 1,28% ou 20.512 toneladas.
Com a melhora das condições
climáticas, a tendência para os próximos meses é de elevação do volume comercializado, melhora acentuada da qualidade e redução dos
preços praticados.
Este cenário otimista pode mudar caso ocorram geadas rigorosas
nas regiões produtoras.
As férias em julho causam, habitualmente, retração da demanda
que também devem colaborar para
a redução dos preços na maior central atacadista do país

ipea divulga balanço da Inflação crédito rural na safra 2018/2019
de alimentos no 1º semestre
fecha em R$ 176 bilhões

Inflação no primeiro semestre foi mais alta para
pessoas com renda muito baixa, diz Ipea
A faixa da população que tem renda
muito baixa sentiu mais a inflação no
primeiro semestre do ano. É o que aponta
pesquisa divulgada no dia 12 de junho,
pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
De acordo com o levantamento,
de janeiro a junho, a alta de preços dos
produtos mais consumidos pelas pessoas
dessa faixa de renda foi de 2,38% acima dos 2,23% da inflação oficial do
país, medida pelo Índice de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA)
Considerando apenas o resultado do
mês de junho e sua variação mensal, as
pessoas com renda muito baixa tiveram
variação de preços negativa, com deflação
de 0,03%. Isso é resultado da queda do
preço de alimentos, que pesam mais
no orçamento de famílias com ganhos
menores. Na outra ponta, pessoas com
renda alta (ganho domiciliar mensal maior
que R$ 16.156,35) sentiram aumento de
preços de 0,03%.

A aplicação de recursos do crédito
rural, correspondente ao fechamento da
safra 2018/2019, período compreendido
entre julho/2018 e junho/2019, totalizou
R$ R$ 176 bilhões.
Esse desembolso representa um
aumento de 4% comparativamente ao
valor aplicado em igual período da safra
anterior (R$ 169,5 bilhões).
Os números fazem parte do Balanço
de Financiamento Agropecuário da Safra
2018/2019, divulgado no dia 11 de julho,
pela Secretaria de Política Agrícola (SPA)
do Ministério da Agricultura, com base
nos dados do Sistema de Operações do

Crédito Rural e do Programa de Garantia
da Atividade Agropecuária (Proagro), do
Banco Central.
As contratações do crédito rural para
custeio somaram R$ 99 bilhões (+7%), dos
quais R$ 19,9 bilhões (+24%) realizados
pelos médios produtores (Pronamp).
Para os investimentos, os desembolsos
alcançaram R$ 43,63 bilhões, registrando
alta de 9% em relação aos valores
aplicados na safra anterior, com destaque
para os programas de investimentos
realizados pelo BNDES (Banco Nacional
do Desenvolvimento) com incremento de
18%, ou seja, R$ 15 bilhões aplicados.

economia
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Pimenta brasileira agita a maior feira de
produtos gourmet dos EUA

A

Fancy Food Show,
uma das principais
feiras internacionais de
produtos gourmet, que
aconteceu de 23 a 25
de junho, em Nova York, nos Estados
Unidos, foi um grande acontecimento

para o mercado de comidas especiais,
quando as novas tendências do setor são
apresentadas tanto para restaurantes,
supermercados e consumidor final.
A Sabor das Índias, empresa
especializada em pimentas há 25 anos,
levou pela segunda vez consecutiva o

seu tempero brasileiro em produtos à
base da especiaria, lançando durante o
evento em Nova York, o seu antepasto
de pimenta biquinho, nova linha da
marca com variações da pimenta que
está caindo cada vez mais no gosto dos
americanos.

Durante a feira, o visitante pode
encontrar
misturas
inusitadas
e
harmonizações pensadas especialmente
para realçar sabores capazes de
transformar o antepasto na verdadeira
estrela na hora de servir uma mesa.
Todos os produtos são veganos, livres de
conservantes, corantes e glúten, além de
serem preparados com azeite de oliva.
Entre os lançamentos estavam o
Antepasto de Biquinho com azeitonas
pretas e mel, Antepasto de Biquinho
com alho confit e pimenta habanero,
Antepasto de Biquinho com cebola
caramelizada e Antepasto de Biquinho
com alho confit.
“Nascemos há 25 anos na cozinha de
casa e hoje temos orgulho de exportar
para 10 países. A nossa meta é quebrar
o tabu de que pimenta é só ardência.
Queremos mostrar para o mundo o
sabor que conseguimos extrair de tal
condimento misturando com nosso
paladar brasileiro, além de aumentar
as possibilidades de negócios com o
mercado norte-americano”, informa
Gustavo Moreira de Aquino, sócio da
Sabor das Índias.
A marca participou do Fancy Food
Show a convite da organização como
empresa vitrine, onde se estabeleceu
alguns critérios para selecionarem os
melhores casos, levando em conta, entre
outros métodos de avaliação, qualidade,
brasilidade e estrutura para exportação.

O frescor que chega até você
●
●
●
●
●
●

Diversos modelos produzidos em EPS
Material totalmente reciclável
Oferece aumento do shelf-life
Redução do desperdício
Menor custo de frete aéreo
Maior eficiência no armazenamento

WORLDSTAR
WINNER 2019

/termotecnicaBR

SILVER
Food and
Save Food

termotecnica.com.br
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Fatec Pompeia desenvolve
banco de dados do agronegócio

educacional
CIEE prevê abertura de 5 mil
vagas para aprendizes no campo

N
estudantes da Fatec de Pompeia é responsável
pelos testes de validação da plataforma de
dados do agronegócio

A

agricultura
de
alta
precisão e a automação
ganharam mais um aliado
no campo. Em parceria
com a Faculdade de
Tecnologia do Estado de São Paulo
(Fatec) Shunji Nishimura, de Pompeia,
a Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq)
está desenvolvendo uma plataforma
digital para mapear as informações
geradas por máquinas agrícolas. A
aposta é que a nova tecnologia aumente
a eficiência e reduza o impacto
ambiental gerado pelo agronegócio.
Conhecida como Banco de Dados
Colaborativo do Agricultor (BDCA), a
plataforma vai reunir dados para ajudar
o produtor a escolher, por exemplo,
tipos de semente, volume de aplicação
de adubo e fertilizante e até a melhor
época para o plantio.
Segundo o professor José Vitor
Salvi, do curso superior tecnológico
de Mecanização em Agricultura de
Precisão da Fatec, a ferramenta será
uma referência para o produtor rural
tomar decisões. Com as informações
coletadas, ele poderá fazer um manejo
mais racional, garantindo eficiência e
rentabilidade.
A plataforma será multimarca e
integrará informações de diversos
fabricantes,
disponibilizadas
para
os agricultores que tiverem algum
desses equipamentos. O BDCA vai
concentrar os dados de plantadeiras,
colheitadeiras, pulverizadores, sensores
e softwares de diferentes fabricantes.
Hoje, os produtores só têm acesso
às informações da empresa de quem
compraram as máquinas. Para Salvi,
a integração é o principal diferencial
dessa tecnologia.

“O BDCA simplificará os processos
porque todas as informações estarão
à disposição no mesmo ambiente.
As máquinas agrícolas têm uma
tecnologia embarcada, com sensores
e softwares, comparada à dos carros”,
diz. “A integração de informações no
mesmo local garantirá aumento da
produtividade e da segurança.” Segundo
o professor, a plataforma viabilizará um
custo de produção mais baixo, mais ágil
e proporcionará ganhos econômicos e
ambientais. E ainda poderá otimizar a
produção agrícola. “A tecnologia virou
recurso obrigatório no agronegócio,
setor que reforça as exportações e a
balança comercial do País.”
Nesta fase de desenvolvimento, a
Fatec Pompeia é responsável pelos
testes de validação da plataforma
e monitoramento do projeto. Os
dados gerados são armazenados
e administrados com segurança
pela Abimaq. O produtor rural é o
responsável exclusivo pelas informações
e pela liberação do acesso à plataforma.
Os dados disponíveis poderão ser
compartilhados por fornecedores,
clientes, empresas e associações do
setor.
Além da Fatec Pompeia, fabricantes
de máquinas e equipamentos agrícolas
como Baldan, Jumil, Miac, Jacto,
Marchesan, Stara e Vence Tudo são
parceiros da Abimaq nesse projeto.
O projeto-piloto do BDCA foi
apresentado em um stand do projeto
durante a Agrishow pelos alunos do
quinto semestre do curso de Mecanização
em Agricultura de Precisão, durante a
Agrishow, entre 29 de abril e 3 de maio
na cidade de Ribeirão Preto. A previsão
é que a plataforma comece a operar
plenamente em 2020.

o dia 6 de junho, o
Centro de Integração
Empresa- Escola –
CIEE,
instituição
filantrópica sem fins
lucrativos, lançou oficialmente o
programa Aprendiz Legal Agronegócio.
O novo arco de aprendizagem tem
como objetivo renovar a mão de obra
no campo e abrir mais de cinco mil
oportunidades de emprego para os
jovens nessa área até o ano que vem.
A capacitação atende a demanda
crescente do setor agrícola, que
já corresponde a 32% da balança
comercial do País, mas ainda sofre com
a escassez de mão de obra. Os jovens
terão a oportunidade de atuar como
volantes da agricultura, cultura de canade-açúcar, operar máquinas agrícolas e
até mesmo manuseio de carnes.
De acordo com Luiz Gustavo Coppola,
superintendente de Atendimento do
CIEE, o programa dará início a um
círculo virtuoso. “Ao menos 80% da
mão-de-obra das empresas do segmento
agrícola está no campo. Queremos
capacitar os jovens para que eles
assumam futuramente essas posições
e pensem no setor como uma carreira
profissional”.
Para Gustavo Junqueira, Secretário
de Agricultura e Abastecimento
do Governo de São Paulo, que foi
homenageado durante o evento, a
iniciativa é essencial para atender a
demanda crescente do setor econômico.
“Precisamos capacitar pessoas e criar
futuros líderes para realizar a gestão no
campo”, conta.
O superintendente Geral do CIEE,

Humberto Casagrande, reiterou que na
era da indústria 4.0 é necessário renovar
e oxigenar a mão-de-obra das empresas.
“O meu sonho é que os empresários
enxerguem os jovens aprendizes como
um bom negócio para as empresas e
não apenas como uma cota”, afirma.
O programa Aprendiz Legal é realizado
em conjunto com a Fundação Roberto
Marinho.
Parceria
Com o intuito de unir esforços, o CIEE
e a Associação Brasileira do Agronegócio
(Abag) assinaram um acordo para gerar
mais oportunidades para os jovens no
agronegócio. A previsão é que o arco
figure entre os três principais programas
de aprendizagem da instituição, ficando
atrás do Administrativo e Comércio e
Varejo, que contam hoje com 54 mil e
13 mil jovens, respectivamente.
CIEE 55 anos Transformando vidas,
construindo futuros
Desde sua fundação, há 55 anos,
o CIEE se dedica à capacitação
profissional de estudantes por meio
de programas de estágio. Em 2003,
abriu uma nova frente socioassistencial
com a aprendizagem. Atualmente,
administra o estágio de mais de 200 mil
estudantes e a aprendizagem de mais
de 100 mil adolescentes e jovens. Em
paralelo, mantém uma série de ações
socioassistenciais voltada à promoção
do conhecimento e fortalecimento de
vínculos de populações prioritárias.
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equador:

referência mundial
em exportação DE ALIMENTOS

dADOS TÉCNICOS
EXTENSÃO (KM²)
POPULAÇÃO (milhões)
PIB (bilhões)
CRESCIMENTO DO PIB (2018)
CAMARÃO (toneladas)
BANANA (toneladas)
FLORES (toneladas)

283 MIL
17
108,398
1,4%
507 mil
6,7 milhões
158 mil

OS DADOS ACIMA RELACIONADOS AO CAMARÃO, BANANA E FLORES SÃO REFERENTES
À EXPORTAÇÃO DO PAÍS, EM 2018

PAÍS EQUATORIANO SE DESTACA
NA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PESCADO, FRUTAS E FLORES
guilherme araujo

O

Equador está localizado, na América do
Sul e faz fronteira somente com dois países: Colômbia e Peru.

Possui mais de 283 mil km² de extensão,
tendo Quito como a capital.
De acordo com os últimos dados do
INEC (Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos) a população equatoriana

está estimada em 17 milhões de habitantes.
O país possui, atualmente, a oitava
economia da América Latina. Sendo que
vale ressaltar que desde o ano 2000, a moeda local passou a ser o dólar americano
Já o PIB – Produto Interno Bruto
equatoriano cresceu 1,4%, no último
ano, segundo as informações do Banco
Central do país. Tendo em 2018, o PIB
com o total de 108,398 bilhões de dólares.
Em 2017, por exemplo, o crescimento foi ainda superior, com um alcance de
2,4%. O Brasil, em comparação, no mesmo período, cresceu apenas 1,1%.
Entre as principais áreas de atividade
que compõem a economia do país se encontram os setores de Petróleo, Manufatura, Alimentos Processados, Aquicultura

e Pesca, Agricultura.
Este por último listado possui algumas vantagens geográficas, por exemplo,
na localização do país, principalmente, na
produção de hortifrútis.
O clima equatoriano favorece alguns
cultivos, como no caso do brócolis. Com
7,5 mil hectares dedicados à produção, o
país despontou como a região que mais
tem condições favoráveis a este produto.
“A área agrícola fica exatamente na linha do Equador, latitude zero e há mais
de 3 mil metros do nível do mar”, disse
o produtor, German Spinosa, da Fazenda Santa Isabel, no Equador, que cultiva
brócolis em 360 hectares.
“Essas características nos permite
plantar brócolis uniformes, sem a necessidade do uso de defensivos químicos porque não temos problemas fitossanitários”.

especial
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BANANAS
Equador foi o primeiro país a exportar bananas pelo mundo
O Equador é muito forte na produção
de bananas e ainda mais na exportação,
ocupando a primeira colocação dos que
mais exportam a fruta ao redor do mundo. Tendo o mercado europeu como o
principal destino.
Por ano, o país chega a produzir mais
de 6 milhões de toneladas. Isso o coloca
na quarta posição dos maiores produtores
mundiais, competindo de igual ao Brasil.
Entretanto, em relação ao comércio
exterior, o país equatoriano está muito
a frente. No ano passado, por exemplo,
de acordo com os dados fornecidos pelo
Pro Ecuador, foram exportadas mais 6,7
milhões toneladas da fruta.
O Brasil começou a importar bananas
do Equador, no fim de 2017, mas depois

da decisão da Justiça, este ano, através
de uma liminar, movida pela Conaban –
Confederação Nacional dos Bananicultores, ficou proibida a compra da fruta equatoriana.
O motivo: segundo a Conaban, o vírus
Mosaico das Brácteas da Bananeira (BBrMV), que ainda não existe no território
nacional mas que poderiam trazê-lo com
a importação.
Segundo o Pro Ecuador, a decisão judicial não tem nenhum apoio científico
ou técnico, e ignora completamente os estudos técnicos e de campo e os relatórios
emitidos pelo MAPA, que é a Autoridade
Sanitária de Brasil, e também apontam
que o vírus BBrMV indicado por o Conaban, nunca existiu no Equador.

FLORES
Equador é um dos principais exportadores de rosas do mundo
O país equatoriano, também, se destaca como um dos principais exportadores mundiais de rosas. Só para se ter uma
ideia, por ano, o país chega a exportar mais
de 158 mil toneladas.
O Brasil tem uma parceria muito importante na balança comercial na floricultura, tanto que importa flores do país
equatoriano.
As flores que chegam ao Brasil, em sua
maioria são as rosas vermelhas e amarelas,
mas o Equador produz flores com desenhos e cores únicas no mundo; em algum
momento, foram exportadas ao Brasil ro-

PESCADO
camarão equatoriano é destaque na exportação do país
Dentro do setor da aquicultura, o cultivo de camarão é uma das atividades que
possuem maior peso na economia equatoriana.
O camarão é o principal produto das
exportações não petroleiras, e contribui
com 15% das exportações do país.
O Equador é um dos maiores exportadores de camarão em nível mundial. Por
ano, o país exporta 507 mil t. Tendo os
principais países Vietnam, China, Estados
Unidos e a União Europeia como compradores.
O camarão equatoriano, assim como a
banana, foi liberada e depois suspensa no
Brasil. Entretanto, recentemente, através
de uma decisão da justiça foi autorizada
novamente, a importação do camarão ao
País. Por este motivo, José Antonio Camposano, presidente executivo da Câma-

ra Nacional de Aquicultura do Equador
(CNA) manifestou contentamento com a
decisão do ministro Dias Toffoli.
“É uma boa notícia para o setor do camarão devido à reabertura de um mercado
potencial, que deve ser desenvolvido. Os
equatorianos fizeram provas de inocuidade
do produto no desembarque e anexaram
ao processo, o que acelerou a liberação, de
acordo com o documento da CNA.
A reabertura foi conseguida graças ao
fato do Equador poder demonstrar, mais
uma vez, a qualidade e a inocuidade do
camarão equatoriano após a apresentação dos respectivos testes de desembarque
através do escritório de advocacia contratado pela CNA; além do trabalho coordenado com o Ministério da Produção,
Comércio Exterior, Investimentos e Pesca
(MPCEI)”, disse José Camposano.

sas com desenho verde-amarelo, com a cor
da bandeira do Brasil.
“Nós também temos outros tipo de flores como as Gipsófilas e Astromerias em
muitas variedades e cores, explica Danilo
Albán, Diretor do Escritório Comercial do
Equador no Brasil.
As estações mais atraentes e com o
maior volume de comercialização das rosas e flores e quase um padrão no mundo,
nos meses de Fevereiro, Março, Maio e
Novembro, já que tanto o Dia dos Namorados, das Mães, da Mulher e Finados são
nas mesmas datas finaliza Albán
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apas 2019
equador,
na maior feira supermercadista do mundo

O

país equatoriano participou, pelo oitavo
ano consecutivo, em
São Paulo, na Expo
São Paulo Center, da
última edição do evento da APAS 2019,
que é o maior encontro supermercadista
do mundo.
O Equador participou com um estande com 10 empresas exportadoras de
diferentes áreas e setores como a pesca, a
aquicultura, os alimentos processados.
“É uma ótima plataforma para aproximar os exportadores com o mercado do
Brasil”, explica a especialista comercial do
Pro Ecuador, Stephanie Ledesma.

O ProEcuador – Instituto de Promoção do Comércio e Investimento do Ministerio da Produção, Comercio Exterior,
Investimentos e Pesca - é uma agência de
promoção das exportações e atração de
investimentos, no mundo todo.
No total são ao redor do mundo de 35
Escritórios espalhados pelos países; com
o objetico de comércio com o Equador.
No caso do Brasil, para o escritório
comercial do Equador, o país tem várias
vantagens estratégicas para o comércio
entre ambos os países. Mesmo sendo instalado em São Paulo, o trabalho e todas as
negociações acontecem em todo o território Nacional.

ceagesp & equador
rosas e astromerias equatorianas
são comercializadas no entreposto

Estande do Equador no evento da Apas 2019

A

maior Central de abastecimento da América
Latina, a Companhia
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo, a Ceagesp, comercializa produtos importados de diversos países.
Vale ressaltar que o JE realizou, na
edição de janeiro deste ano, um especial
sobre o setor. A matéria pode ser conferida na íntegra através no site do
Jornal Entreposto, na seção
Biblioteca Virtual.
O Equador é um
dos que exportam
produtos como flores e pescados para
a Ceagesp. Somente, no ano passado,
de acordo com o
levantamento realizado pela SEDES
- Seção Economia e
Desenvolvimento, foram
vendidas mais de 9 toneladas de flores equatorianas.
A empresa Paulinho das Rosas, existe desde 2002, na Ceagesp, e atua com
flores equatorianas e também colombianas.
“Nós trazemos rosas de lá, porque,
já fizemos uma parceria muito boa com
uma fazenda lá [Equador], e, também,
por causa da qualidade dela”, explica
Alexandre, proprietário da empresa.
Entretanto, o estabelecimento sofreu uma dificuldade enorme, em 2018,
isso porque, a compra é realizada com
o dólar e com o aumento em relação à
moeda brasileira, a comercialização ficou inviável.

“A gente fecha o câmbio do dia, a
carga chega e aí temos que pagar todas
as taxas e aí fica muito difícil a gente
passar ao consumidor, aos nossos clientes com esse valor, que está um valor
bem alto e as margens para as vendas
caem, porque, o mercado não aceita.
Então, a gente torce para que o dólar dê
uma melhorada”, ressalta.
A empresa Pretty Flowers, que
está na Ceagesp há mais
de 13 anos, também
trabalha com rosas
equatorianas.
As
movimentações dos
produtos do
Equador, em
geral,
subiram consideravelmente, na
Central de abastecimento de São
Paulo.
Só para se ter uma
ideia, somente no primeiro semestre já são mais de 73 toneladas. Sendo 71 t de rosas e 2 t de
astromélia. Isso representa em valor comercial algo em torno de 3 milhões de
reais.
Um crescimento de 700%, em relação ao ano passado inteiro. Consequência disso, o Equador passou de 20º para
13º lugar do Ranking por toneladas dos
Países que mais exportam produtos para
Ceagesp.
Em 2017, por exemplo, foi movimentada uma quantidade bem pouca de
produtos equatorianos, algo que nem
chegava a 1 tonelada (0,32 t).

no
primeiro
semestre,
foram vendidas
mais de 70
toneladas no
ETSP

especial
análise
Relações Comerciais Brasil Equador
muito perto, muito longe
Depois de ter passado quase 5 anos
como diretor do Pro Equador (Instituto
de promoção de exportações e atração de
investimentos) no Brasil, voltei ao Equador e fiz isso com grande satisfação, depois
de atingir as metas e resultados estabelecidos, que se refletem na balança comercial
dos dois países, bem como o aumento de
turistas brasileiros para o Equador e posicionar a imagem do Equador no mercado
brasileiro como um país que não tem fronteiras físicas com o Brasil, mas se uma imagem de ser um país pequeno na América
do Sul mas com uma importante oferta de
exportação e que nesse período conseguiu
exportar mais produtos para o mercado
brasileiro.
Fomos nesse período uma importante
ferramenta para os exportadores equatorianos considerarem o Brasil em seu radar
de seus negócios internacionais e também
empresários brasileiros estão interessados

na oferta exportável equatoriana.
Nestes anos de trabalho, foi possível
a grandes e importantes empresários brasileiros visitarem o Equador para realizar
negócios, os empresários brasileiros também visitaram o Equador com interesse
em fazer investimentos que mais tarde se
tornaram realidade.
No começo foi uma tarefa difícil porque muito pouco se sabia ou ouvia do
Equador no Brasil, pior ainda, a oferta de
exportação equatoriana não era conhecida
nem era do interesse de ambos os lados
fazer negócios. Fomos os protagonistas de
ligar os empresários dos dois países para
nos conhecermos melhor e explorar as
oportunidades de negócios que até hoje
são mantidas.
O Equador participa, ativamente, há
muitos anos, da maior feira de supermercados da América Latina, organizada pela
Associação Paulista de Supermercados
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(APAS). Em São Paulo, com estande caprichado, para conhecer da melhor maneira que o Equador está presente no Brasil
com sua oferta exportável e sua gastronomia. Todos os anos em que participamos,
sempre tivemos novos produtos potenciais
da oferta equatoriana exibida, Desta forma mantivemos o empresário brasileiro
interessado em visitar nosso estande e nós
conseguimos.
Hoje a relação comercial entre os dois
países é mais dinâmica, os empresários
equatorianos podem cumprir missões empresariais no Brasil pela gestão do Escritório Comercial do Equador, em São Paulo e
empresários brasileiros encontram agendas
com exportadores equatorianos.
O negócio macroruedas organizado
pelo Pro Equador uma vez por ano em
Guayaquil faz pedidos de participantes
brasileiros mais numerosos.
Desta forma, o Equador e o Brasil estão unidos comercialmente por uma variada oferta de produtos de interesse para o
Brasil, do lado brasileiro Com a sua grande
indústria exportável, também foi favorecido em todo este relacionamento comercial
de ambos os países.
O trabalho feito em parceria com a
APEX Brasil foi muito importante para
colocar produtos brasileiros no Equador.
Queremos continuar sendo um importante parceiro comercial para o Brasil e o Pro
Ecuador continua trabalhando constante-

ANÚNCIO

mente para isso.
Equador exporta para o Brasil, atum
enlatado, peixe congelado, cacau processado, camarão descascado e sem cabeça, alimentos processados, flores e rosas, madeira
em bruto, doces (balas), a banana equatoriana teve sua estréia curta no mercado
brasileiro até o início de 2019 e depois foi
vetada, Esperamos que a exportação deste
produto seja retomada em breve.

Alexis Villamar

atuou como Diretor Econômico do
Pro Ecuador no Brasil por 5 anos
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entrevista
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je entrevista Danilo Albán Flores, Diretor do Escritório
Comercial do Equador no Brasil
Tenho o prazer de conhecer a Ceagesp e parece-me um espaço modelo que
deve ser replicado em muitos outros lugares; a variedade, frescura e qualidade dos
produtos vendidos aqui com os melhores preços, tornam a melhor escolha para
atacadistas, varejistas e consumidores
JE - Há quanto tempo, você está
aqui no Brasil e já se sente adaptado com o País, a comida, os costumes, a língua?
Danilo Albán - Cheguei há 9 meses
a São Paulo, e posso dizer que tanto
eu quanto a minha família, O Brasil
nos receberam muito bem. O que
nos permitiu nos adaptarmos facilmente ao país. A culinária do Equador é muito parecida como a brasileira, o que também não tem sido
um problema de adaptação, e meu
português ainda não é perfeito, mas
muitas pessoas me disseram que eu
já estou falando muito bem.
JE – Você percebeu do povo brasileiro coisas parecidas com os
equatorianos?
Danilo Albán - Eu acredito que somos parecidos em muitos aspectos: somos trabalhadores, alegres,
expressivos, caseiros e religiosos;
gostamos de futebol e cerveja, e em
nossas refeições usamos muito arroz, feijão, batata e carne.
JE – Para quem ainda conhece, o
que seria o Pro Ecuador aqui no
Brasil?
Danilo Albán- Em termos práticos,
somos um Escritório do Governo
do Equador, cujo objetivo é vincular
as empresas brasileiras que querem
importar produtos do Equador, diretamente com os produtores-exportadores de nosso país, e por outra parte, fornecemos informações,
orientação e apoio às empresas brasileiras que têm interesse em investir
no Equador.
JE – Vocês estavam com um estande no evento da APAS 2019 e
o que você achou do maior evento
supermercadista do mundo?
Danilo Albán - Foi o meu primeiro
ano na APAS e fiquei muito impressionado com o tamanho da Feira
e com o número de participantes,
tanto das empresas como estandes
e visitantes profissionais. O estande

do Equador foi muito bem sucedido
e visitado, as 10 empresas equatorianas que estiveram presentes no estande ficaram muito satisfeitas com
a qualidade do evento e as oportunidades de negócios que foram geradas lá.
JE – Como está a relação comercial
envolvendo os dois países?
Danilo Albán- Eu acho que está em
um bom momento; com exceção da
proibição imposta à entrada de bananas do Equador, a comercialização
dos demais produtos está dando certo, e temos grandes expectativas de
que o comércio entre nossos países
possa aumentar significativamente
com a política da abertura comercial
do novo governo do Brasil.
JE – O Equador é uma referência
mundial no setor de exportação
de alimentos. O Brasil é um dos
maiores produtores de frutas do
mundo, mas fica muito aquém
em relação à exportação. Na sua
concepção, o que um país precisa
para ser um grande exportador?
Danilo Albán- Eu acredito que, por
um lado, são necessárias políticas
públicas que estimulem a produção, a criatividade e a inovação, bem
como um sistema educativo de alto
nível. Por outro lado, precisa-se de
empresários e trabalhadores com
verdadeira vocação de eficiência, excelência e competitividade, com uma
mentalidade global; empresas que
não esperam que o governo resolva
suas vidas por meio de leis protecionistas. Mas que acreditam em si
mesmos e têm a certeza de que podem competir com qualquer empresa no mundo.
JE – O Equador também se destaca na exportação de rosas. Aqui
no Brasil, você chegou a conhecer
Holambra?
Danilo Albán - Sim, eu visitei Holambra duas vezes e me parece uma
cidade muito bonita, fiquei muito im-

pressionado com o desenvolvimento
que alcançaram na floricultura, as
variedades que produzem e a beleza
de seus campos.
JE – Existe uma polêmica muito
grande envolvendo dois produtos equatorianos: a banana e o
camarão. A banana do Equador
foi liberada a importação para
o Brasil, mas a justiça brasileira
decidiu suspender. Ainda há uma
negociação e em breve poderemos ter bananas equatorianas
nos nossos supermercados?
Danilo Albán - Assim é, lamentavelmente uma decisão judicial sem
qualquer suporte técnico ou científico bloqueou a importação de
bananas do Equador, passando sobre a autoridade sanitária do Brasil
(MAPA), que possui todos os estudos
fitossanitários que garantem a qualidade das bananas equatorianas; não
é em vão que somos o primeiro exportador de banana do mundo.
Como normalmente acontece neste
tipo de caso, o afetado é o consumidor, que neste caso é privado de ter
acesso a uma opção de alta qualidade; as bananas equatorianas têm
características diferentes das brasileiras, por isso não seria uma competição direta.
Não sei dizer quanto tempo levará
para o produto equatoriano retornar aos supermercados brasileiros,
porque isso depende, neste caso, das
autoridades brasileiras.
JE – O camarão do Equador, também, teve uma polêmica sobre
a importação do pescado para o
Brasil, mas depois foi liberada.
Diante de tudo isso, o que o consumidor precisa saber sobre este
camarão equatoriano?
Danilo Albán- O consumidor precisa saber que o camarão equatoriano
é considerado o melhor do mundo e
é exportado para os mercados mais
exigentes como os Estados Unidos,
França, Itália, Bélgica, Coréia do Sul,

Japão e muitos outros países; os altos padrões nos processos de produção das fazendas de camarão do
Equador fazem com que o camarão
equatoriano tenha características de
sabor, textura, tamanho e propriedades nutricionais inigualáveis.
JE – A maior Central de abastecimento da América Latina, a
Ceagesp comercializa produtos
equatorianos. Por ano, mais de
70 toneladas de rosas do Equador são vendidas por aqui. Você já
esteve na Ceagesp e qual foi a sua
percepção?
Danilo Albán- Tenho o prazer de
conhecer o Ceagesp e parece-me
um espaço modelo que deve ser replicado em muitos outros lugares;
a variedade, frescura e qualidade
dos produtos vendidos aqui com os
melhores preços, tornam a melhor
escolha para atacadistas, varejistas
e consumidores; pela nossa parte,
estamos muito felizes em saber que
a importação e comercialização de
rosas equatorianas na Ceagesp está
aumentando, porque as rosas do
Equador também estão no topo da
qualidade mundial, com caules das
mais belas cores e desenhos, que podem medir até 180 cm.!!!

O consumidor precisa
saber que o camarão
equatoriano é considerado
o melhor do mundo e
é exportado para os
mercados mais exigentes
como os Estados Unidos,
França, Itália, Bélgica,
Coréia do Sul, Japão e
muitos outros países
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Projeto de combate ao desperdício
na captura de camarão

Técnicos e consultores do Brasil e do exterior que participam da
sua execução vão elaborar o primeiro Plano de Gestão e Manejo
do crustáceo do país com a participação de pescadores

A

Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério
da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, a FAO
(Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) e o Fundo Mundial para o Meio
Ambiente executam projeto voltado para
a gestão sustentável da pesca e redução de
desperdícios na captura de camarões e vão
elaborar em conjunto um plano para a atividade.
“É a iniciativa oficial de maior proporção que trata da pesca do crustáceo já
desenvolvida no Brasil”, considera Sandra
Silvestre, coordenadora de Ordenamento
e Desenvolvimento da Pesca Marinha do
Mapa.
O projeto denominado Manejo Sustentável da Fauna Acompanhante na Pesca de Arrasto na América Latina e Caribe
(Rebyc II – LAC, conforme o nome em
inglês) visa ampliar o conhecimento sobre
a captura incidental associada a pescarias
de camarão e desenvolver tecnologias para
mitigar o impacto da atividade.
São levados em conta aspectos socioeconômicos e empoderamento das mulheres no sistema pesqueiro. A parceria
foi viabilizada por meio de convênio com
os organismos internacionais, tendo contrapartida brasileira de U$$ 3,15 milhões
para o desenvolvimento das ações durante
cinco anos.
Seis países participam. Além do Brasil,
Colômbia, Costa Rica, México, Suriname,
Trinidade e Tobago. Todos compartilham
recursos pesqueiros e têm na pescaria de
arrasto de fundo para camarão e peixes
uma importante atividade socioeconômi-

ca, contribuindo para a geração de emprego, renda, segurança alimentar e divisas.
No caso brasileiro, em função das grandes dimensões do país e multiplicidade de
artes de pesca e de métodos utilizados, o
projeto está concetrado na pesca de arrasto de camarão, de norte à sul, de forma a
abranger os principais estados envolvidos
na atividade: Pará, Maranhão, Piauí, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul. Técnicos e
consultores treinados estão percorrendo
37 munícipios e realizando oficinas com
os pescadores.

Elaboração do plano
Sandra Silvestre destaca que “envolvidos nesse processo estão, de fato,
sendo participativos, o que demonstra o caráter democrático e social do
projeto”. Nos encontros, explicou,
“são levantados os principais problemas, gargalos e conflitos da atividade,
a partir do depoimento dos pescadores, visando a elaboração do Plano
de Gestão da Pesca de Camarões no
Brasil”.
Vencida a etapa de encontros locais, serão realizadas reuniões estaduais, e, posteriormente, encontros
regionais com representantes das
comunidades pesqueiras e demais representantes de governo e de entidades não governamentais.

pescado
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São Paulo (Tatuapé), a
empresa conta com mais
três unidades: Ceasa - SP,
Cotia - SP e Navegantes Santa Catarina.
Com
responsabilidade social e ambiental,
gerando valores para as
comunidades locais, colaboradores, fornecedores,
parceiros, clientes e gestores da Família New Fish.
A New Fish constantemente investe em novas
tecnologias e profissionais

new fish, empresa de pescado
que atende a todos segmentos

C

om mais de 20 anos
de tradição e referência, a New Fish é
destaque no mercado Nacional de Pescados, reconhecida pela sofisticação

de seus produtos e pela excelência de
seus serviços.
A New Fish dispõe de uma linha
completa de Peixes, Frutos do Mar,
Crustáceos e Moluscos congelados.
Além, do escritório com sede em

capacitados para que os nossos produtos mantenham a sua originalidade e conservação natural.
Os produtos New Fish são transportados em veículos próprios, adaptados, refrigerados e climatizados a
uma temperatura de -18º graus para
que mantenham todos os nutrientes
de cada alimento, garantindo assim
um produto saudável e de qualidade!
Recentemente, a New Fish participou pela primeira vez, com um

estande da new fish na apas 2019

estande do maior evento supermercadista do mundo, a APAS 2019. ¨A
participação na maior feira de supermercados da América Latina foi importantíssima pois consolida o crescimento e posicionamento da New
Fish no seguimento varejo, abrindo
mais portas para seu crescimento sólido no futuro¨, menciona Lino Faccina – Representante Comercial.

pescado - balanço do primeiro semestre
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A GNTEC-Gestão de Negócios e Tecnologia foi criada por profissionais com grande
experiência nas áreas de Processos, Controles e Tecnologia, com o propósito de ser
Integradora e Provedora de Soluções de TI e Administrativas tendo a tecnologia
adequada para cada situação com o foco em seu negócio e como base de atuação
do melhor de todos os pilares: o compromisso com você, cliente.

Atuamos nos seguimentos:

De acordo com o último balanço realizado pela SEDES - Seção
Economia e Desenvolvimento,
na Ceagesp, somente no primeiro semestre deste ano, foram
comercializadas mais de 20 mil
toneladas de pescado.
Isso representou um valor finan-

ceiro de R$ 154 milhões. Sendo
que só no mês de julho, o Entreposto paulistano movimentou
mais de 3 mil t.
O item mais vendido do setor,
nesse período, é a pescada, com
3,6 mil t, seguida pela tilápia (3
mil t) e sardinha(2,5 mil t).

Governos;
Corporativos;
Provedores de Serviço;
Operadoras de Telecomunicações;

CONHEÇA UM POUCO MAIS DOS NOSSOS SERVIÇOS
ALCIR AMBROSIO

(11) 9 8344-0008
(11) 9 4005-2298

alcir@gntecgestao.com.br

cqh

18 ENTREPOSTO i 2019 | www.jornalentreposto.com.br

NÃO DÁ PARA ESCAPAR DA RASTREABILIDADE

caderno de campo, com o registro do agrotóxico aplicado, dosagem e alvo biológico, além
da manutenção da nota fiscal de compra do
agrotóxico e do receituário agronômico.
A fiscalização do MAPA e da Vigilância
Sanitária e a ação do Ministério Público exigindo e punindo pela falta de rastreabilidade,
está começando e só crescerá. As empresas atacadistas de frutas e hortaliças, permissionárias
da CEAGESP, já estão sendo intimadas, pelo
Ministério Público Estadual de Defesa do Consumidor, a demonstrar o sistema de garantia de
rastreabilidade, adotado por cada uma.
A obediência completa à lei exige que:

T

odos os atacadistas, permissionários da CEAGESP,
comerciantes de frutas e
hortaliças (frutas, legumes,
verduras e diversos) foram
convidados para as palestras realizadas no dia
18 de julho de 2019. O palestrante Engenheiro–agrônomo Yoshio Fugita, Auditor Fiscal
Federal Agropecuário, do Serviço de Inspeção
de Produtos de Origem Vegetal do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento teve
a árdua tarefa de nos transmitir as exigências da
Instrução Normativa Conjunta nº 02/2018,
que trata sobre os procedimentos para a aplicação da rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados
à alimentação humana e informar o início da
fiscalização.
O auditório da CEAGESP foi pequeno
para o grande comparecimento nas duas palestras. O palestrante, um grande comunicador,
conseguiu cativar a audiência.
A exigência de cumprimento da IN
02/2018 foi prorrogada de agosto de 2018
para agosto de 2019. AS razões da prorrogação
foram o desconhecimento da legislação por
produtores, comerciantes e transportadores de
alimentos frescos e a ausência de agrotóxicos
registrados para as frutas e hortaliças.
O ano que passou foi produtivo. Foram realizadas muitas reuniões e palestras de sensibilização e orientação para comerciantes, produtores rurais e técnicos da extensão rural paulista.
Foram desenvolvidos e divulgados materiais
de orientação pelas empresas de governo, CEAGESP e sindicatos rurais. Organizações de

atacadistas, dos produtores, dos supermercados
investiram muito na divulgação.
Foi criado o Grupo ‘Minor Crops’ para
tratar da questão da ausência de agrotóxicos
para as frutas e hortaliças. O Grupo reuniu técnicos e produtores dedicados que levantaram
para cada cultura: os principais alvos biológicos
(pragas, doenças e plantas daninhas), os ingredientes ativos atualmente utilizados para o seu
controle (com ou sem registro) e a possibilidade de utilização do mecanismo de extensão de
uso para a regularização do registro de agrotóxico – permanente e temporária, obedecendo
às restrições da ANVISA e do MAPA. O trabalho já está em sua fase final. Agora teremos
definido para cada cultura o caminho para a
regularização do registro de agrotóxicos.
É bom lembrar que a legislação brasileira
de agrotóxicos é muito complexa. O registro é caro e muito demorado e deve ser feito
por cultura, por praga, por ingrediente ativo
e marca comercial. Na legislação farmacêutica o médico pode receitar ‘off-label’ fora das
prescrições do fabricante. A legislação de agrotóxicos é completamente engessada. Demoramos para conseguir ter acesso aos ingredientes
ativos mais modernos já utilizados em outros
países. Ficamos sem a possibilidade alternância
de grupos químicos e de prevenção de surgimento de pragas, doenças e plantas daninhas
resistentes.
O MAPA e a ANVISA estabeleceram dois
cronogramas de exigência por produto, detalhado no quadro abaixo. O primeiro trata da
rastreabilidade : rotulagem e registro. O segundo trata da manutenção pelo produtor de um

sua solução e prevenção de sua ocorrência no
futuro.
O registro das informações detalhadas nos
anexos da IN 02 deve ser mantido como controle interno de cada empresa e será exigido no
momento da fiscalização.
Estude a legislação para não ser pego de
surpresa:
•
Instrução Normativa Conjunta nº 2
de 7 de fevereiro de 2018 – MAPA e ANVISA.
•
Instrução Normativa Conjunta nº 1
de 15 de abril de 2019 – MAPA e ANVISA.

1. O produto seja etiquetado ou rotulado a partir da origem
2. O produtor registre para cada lote
enviado para comercialização os insumos utilizados na sua produção e o seu comprador.
3. O permissionário registre o fornecedor de cada lote, de cada produto e variedade, e o cliente do lote de cada fornecedor.
4. O varejista e o serviço de alimentação
registrem o fornecedor de cada lote, de cada
produto e variedade, colocado na gondola ou
utilizado na preparação do alimento.

ALERTE O SEU FORNECEDOR
SOBRE A NECESSIDADE DE ROTULAGEM DA CAIXA DE COMERCIALIZAÇÃO.
O PRODUTO SEM RÓTULO EM
TRÂNSITO É MOTIVO DE MULTA DO
PRODUTOR E DO TRANSPORTADOR.
O PRODUTO SEM RÓTULO NA
SUA EMPRESA É SUA RESPONSABILIDADE.
A SANIDADE DO PRODUTO SEM
RASTREABILIDADE É RESPONSABILIDADE DO SEU DETENTOR.

A rastreabilidade garante a identificação do
responsável e do local de origem de cada lote do
produto. É o primeiro passo para a descoberta
das causas da ocorrência de um problema, da

Maiores informações nos telefones:
(11) 36433825/ 36433827/ 36433890/
36433892 ou pelo email cqh@ceagesp.gov.
br ou na Loja 07 do EDSED II.

CULTURA

RASTREABILIDADE

CADERNO DE CAMPO

ALFACE

01/08/2019

01/08/2019

BATATA

01/08/2019

01/08/2019

CITROS

01/08/2019

01/08/2019

MAÇÃ

01/08/2019

01/08/2019

PEPINO

01/08/2019

01/08/2019

REPOLHO

01/08/2019

01/08/2019

TOMATE

01/08/2019

01/08/2019

UVA

01/08/2019

01/08/2019

ABÓBORA

01/08/2019

01/08/2020

ABOBRINHA

01/08/2019

01/08/2020

AGRIÃO

01/08/2019

01/08/2020

ALHO

01/08/2019

01/08/2020

ALMEIRÃO

01/08/2019

01/08/2020

BANANA

01/08/2019

01/08/2020

BATATA DOCE

01/08/2019

01/08/2020

BETERRABA

01/08/2019

01/08/2020

BRÓCOLIS

01/08/2019

01/08/2020

CAQUI

01/08/2019

01/08/2020

CEBOLA

01/08/2019

01/08/2020

CENOURA

01/08/2019

01/08/2020

CHICÓRIA

01/08/2019

01/08/2020

COCO

01/08/2019

01/08/2020

COUVE

01/08/2019

01/08/2020

COUVE-FLOR

01/08/2019

01/08/2020

MAMÃO

01/08/2019

01/08/2020

MANGA

01/08/2019

01/08/2020

MELÃO

01/08/2019

01/08/2020

MORANGO

01/08/2019

01/08/2020

PIMENTÃO

01/08/2019

01/08/2020

GOIABA

01/08/2019

01/08/2020

OUTRAS FRUTAS

01/08/2020

01/08/2021

OUTRAS HORTALIÇAS

01/08/2020

01/08/2021

espaço nesp
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NESP usará reconhecimento facial
e big data para gerenciamento de
produtos e circulação de pessoas
Inovações tecnológicas serão diferencial do Novo Entreposto
de São Paulo (NESP), que preza por agilidade e eficiência

N

ovas tecnologias e inovações estão surgindo diariamente e impactando
diferentes mercados, inclusive o setor de abastecimento de hortifrutigranjeiros. O NESP tem, desde sua concepção, o propósito de se tornar
uma central de abastecimento moderna, tecnológica e eficiente, equiparada aos maiores e melhores entrepostos do mundo.
Veja abaixo serão adotadas pelo Novo Entreposto de São Paulo.

Sistema de Logística Integrada

Através desse sistema, os boxes do entreposto estarão conectados a uma central, que
consegue gerenciar toda entrada e saída de produtos, de forma ágil, prática e eficiente.
Por exemplo, um caminhão com uma carga de melões que chega ao NESP é identificado antes mesmo de chegar na portaria e o sistema indica exatamente em qual doca ele
deve estacionar (de forma que esteja próxima ao box de destino) e que possa ser descarregado de forma rápida e eficiente. Gerencia, inclusive, o tempo estimado de chegada ao
entreposto e de ocupação de plataformas.

Sistemas Integrados de Identificação

Um sistema integrado de identificação permite que os frequentadores do entreposto
possam acessar e circular de forma mais fácil. Caminhões, por exemplo, podem ser identificados através de sistemas de rádio frequência.
Já os pedestres podem ser identificados através de sistemas de identificação facial.
Com isso, ganha-se agilidade e segurança no controle de acesso.

Central de Caixas (rastreabilidade, higienização, padronização)
Uma inovação que já é utilizada em entrepostos ao redor do mundo. Através da Central de Caixas, há uma padronização dos tamanhos, que permitem uma otimização no
transporte da carga, com maior controle, transparência e armazenamento. Além disso,
essa central permite diversas inovações, como sistemas de rastreabilidade, higienização
(aumentando a segurança alimentar) e controle (como cadeados eletrônicos).

Big Data
Com o Novo Entreposto de São Paulo, conectado e integrado, é possível desenvolver
um sistema de Big Data do abastecimento. Através dele e do cruzamento dos dados, é
possível A missão é de encontrar diversas soluções e alternativas logísticas, economizando tempo, frete, combustível, buscando formas de melhorar as atividades, reduzindo
custos e aprimorando a logística. Tudo isso aliado a um projeto arquitetônico adequado
à realidade e às necessidades atuais do abastecimento.
Um grande grupo de produtores e comerciantes já aderiram ao NESP, que segue
de braços abertos a todos os permissionários da CEAGESP.
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internacional

Comitê coordenará o combate ao cancro europeu
nos pomares de SC

A

Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de
Santa Catarina (Faesc)
aprovou e elogiou a
decisão do Secretário
Ricardo de Gouvêa, da Agricultura, em
criar o Comitê Estadual de Sanidade das
Pomáceas (CESP) e estabelecer uma nova
frente de combate ao cancro europeu.
A medida estava sendo solicitada pela
FAESC depois que essa doença se tornou
uma das piores pragas nos cultivos de

maçã no mundo.
Santa Catarina é o maior produtor
de maçãs do Brasil. Representa 41% da
produção da fruticultura do Estado e 51%
do valor bruto de produção (VPB) do
setor frutícola catarinense.
O Estado participa com mais de 50%
da produção brasileira e abriga 48% da
área em produção dessa cultura com
3.017 produtores dedicando-se ao cultivo
da fruta.
O presidente da FAESC, José Zeferino

Pedrozo, observa que dois terços dos
produtores nacionais cultivam maçã
em Santa Catarina totalizando 638 mil
toneladas por ano em 16.200 hectares
de macieiras. “Precisamos preservar a
produção e manter a elevada qualidade
das maçãs catarinenses. Isso só será
possível com um trabalho de muitas mãos
e, principalmente, com a conscientização
dos produtores”.
Segundo dados da CISDASC, o índice
de plantas com a doença de que 10% dos

Exigências do mercado internacional
para a exportação de alimentos

A

exportação pode ser
uma excelente estratégia para ampliar sua
empresa e conquistar
espaço também no
cenário internacional, porém, para se
inserir nesse mercado é preciso estar
de acordo com alguns pré-requisitos
e conhecer as regras exigidas pelo país
destino.
No setor alimentício, questões
como fabricação, tributação e concorrência devem ser avaliadas com atenção
antes de se investir na expansão de um
produto.
Esse mercado é um dos mais importantes para o comércio mundial,
segundo dados da FAO - Food and
Agriculture Organization of the United
Nations. Por isso a análise do setor é
fundamental, para que ao inserir um
novo produto, ele esteja apto ao cenário
competitivo.
Cada país possui normas de mercado e padrões na legislação que devem
ser estudados para que as mercadorias
sejam adequadas aos padrões internacionais. Informações básicas sobre o

produto geralmente devem constar na
embalagem com o idioma local, para
que o consumidor tenha acesso ao que
está comprando.
Além disso, a aplicação de símbolos
referentes à fragilidade, resistência à
umidade, e do material utilizado para
produção do invólucro fazem a diferença na hora de apresentar o produto.
Junto à análise de mercado, a empresa que deseja exportar deve escolher
qual modalidade é mais adequada ao
seu perfil, podendo optar por exportação direta ou indireta.
Vale ressaltar que o direcionamento
adequado nesta fase impacta de forma
considerável nos resultados, pois esse
processo exige profissionais capacitados
para orientar em questões burocráticas
e na mediação com o país destino.
Em relação à documentação, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa possui exigências para que
a mercadoria possa sair do Brasil, que
visam garantir a segurança e a qualidade dos produtos. Além de assegurar
o país destino de que está comprando
alimentos dentro dos padrões exigidos,

desde o processo de fabricação até o
momento do despacho aduaneiro.
Consta ainda no Artigo 54 do Decreto-Lei nº 986/1969, a obrigatoriedade de um documento para autorizar
a entrada de produtos importados no
país de destino conhecido como “Certidão de Exportação de Alimentos”. Essa
certidão pode ser exigida inclusive para
produtos que não necessitam de registro na Anvisa, caso seja solicitado pelo
país importador.
Com o propósito de simplificar os
procedimentos de fiscalização e controle sanitário de produtos alimentícios,
há também o Certificado de Reconhecimento Mútuo de Produtos Alimentícios.
Por enquanto somente a Argentina
firmou este tipo de acordo com o Brasil, porém, isso já reduz a burocratização na exportação de produtos para o
país.
Documentos de embarque e remessa, notas fiscais e cadastramento no
RADAR também são necessários para
realizar a exportação. Essas etapas exigem atenção, pois podem atrasar e até

pomares de maçãs em Santa Catarina têm
ocorrência da doença. “Mesmo o índice
sendo considerado baixo, a crescente
detecção de pomares com a praga (mais
de 2% nos últimos dois anos) revela a
necessidade de manutenção da vigilância
e adoção de normas rígidas de controle,
prevenção e erradicação do cancro europeu
das pomáceas”, destacou o vice-presidente
da FAESC e presidente do Sindicato Rural
de São Joaquim, Antônio Marcos Pagani
de Souza.
O grupo elegerá um coordenador entre
os seus membros, que poderá convidar
representantes de outros órgãos e entidades,
públicas ou privadas, para participarem
dos trabalhos. Suas atribuições consistem
em definir as pragas prioritárias das
pomáceas que serão objeto de trabalho,
analisar dados anuais apresentados sobre
as pragas prioritárias, avaliar os resultados
alcançados e sugerir medidas corretivas,
elaborar o cronograma de atividades
e analisar propostas de métodos para
o controle da praga e recomendar a
aprovação para adoção pelo Programa
Nacional de Prevenção e Controle de
Cancro Europeu das Pomáceas – PNCEP.
Também caberá ao grupo recomendar
pesquisas visando ao controle do Cancro
Europeu das Pomáceas em Santa Catarina,
indicar ações visando à educação sanitária,
formação e treinamento de produtores e
profissionais e sugerir os temas a serem
discutidos no âmbito interestadual e
nacional relacionados à sanidade das
pomáceas.

comprometer o processo de expansão
do seu negócio.
Contar com uma empresa especializada em despacho aduaneiro potencializa o tempo, além de ser um investimento que apresenta segurança e
suporte nos procedimentos.
Pequenas e médias empresas tem se
internacionalizado cada vez mais, reconhecendo no comércio exterior um
diferencial para sua marca e maior visibilidade dos seus produtos. Independente do porte, a exportação já é uma
realidade horizontal, e se bem planejada, apresenta grandes resultados.

Samanta de Souza Brito,
sócia-fundadora da Ativo Soluções
em Comércio Exterior

tecnologia
operadora de telefonia
leva 4G para setor rural
O projeto faz parte da estratégia da
TIM de levar conectividades e soluções
inovadoras às mais variadas regiões do
país, sempre atenta às necessidades das
empresas de médio e grande porte, independentemente de sua localidade.
A expectativa é de que chegue a quatro
mil cidades até 2020, alcançando 96% da
população esteja coberta com a tecnologia
de quarta geração.
Para este projeto, a TIM forneceu todo
o sistema de comunicação de dispositivos
móveis, além de investimentos em infraestrutura de rede na região, com o objetivo
de contornar um dos principais desafios
das agroindústrias que é dificuldade de comunicação entre o campo e o escritório.
A parceria trará rapidez no fluxo de
informação, bem como no contato entre
os funcionários, além de promover uma
abrangência total de sinal nas áreas agrícolas das duas unidades da empresa.
Além de substituir os apontamentos

manuais por apontamentos online, a parceria prevê melhorar a comunicação entre
escritório e campo, bem como fazer com
que os computadores de bordo das máquinas agrícolas gerem informações em tempo real.
“Temos colhedoras, tratores e equipamentos com alta tecnologia, mas que nem
sempre podemos utilizá-la devido à falta
de sinal no campo. A TIM é a primeira
operadora a desenvolver um produto específico para atender às necessidades do
agronegócio. Estamos muito animados
com essa parceria firmada por meio do
Clube de Compras da Adial, que, com
ações como essa, busca fortalecer o setor
industrial goiano”, afirma Otávio Lage de
Siqueira Filho, diretor-presidente da Jalles
Machado.
Ao todo serão fornecidos 812 smartphones e 1006 linhas corporativas, sendo
650 smartphones para apontamentos no
campo.

ADAMA recebe prêmio de
mais inovadora do Agro

No dia 2 de julho, a ADAMA, empresa
global de proteção de cultivos, foi anunciada como a empresa mais inovadora do
Agronegócio durante cerimônia do Prêmio Valor Inovação 2019, em São Paulo
(SP).
A premiação, que é realizada anualmente, contempla as empresas que se destacam em inovação e tecnologia em suas
operações e serviços prestados ao público
em seus respectivos segmentos.
“Nos dias de hoje, o desenvolvimento
de novas ferramentas e tecnologias é primordial para garantir não apenas bons níveis de produtividade, mas também de se-

gurança operacional, otimização do tempo
e qualidade de vida para os profissionais
envolvidos. Alinhados com este ponto de
vista, ficamos muito felizes em fazer parte
das empresas mais inovadoras do agronegócio por quatro anos seguidos.” destaca
Roberson Marczak, gerente de Inovação
da ADAMA Brasil.
A pesquisa adota quatro critérios principais para mensurar o desempenho das
empresas no tema com base em intenção,
esforço, resultados conquistados e avaliação de mercado, em sintonia com as circunstâncias e panoramas dos setores em
escala nacional e internacional
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evento de agronegócio em são paulo
Nos dias 8 e 9 de outubro será
realizada a primeira edição do YAMI
- Youth Agribusiness Movement International, congresso voltado para
a nova geração do agronegócio, no
Transamérica Expo Center, em São
Paulo (SP).
Direcionado a pessoas entre 18 e
30 anos de idade, o evento discutirá
o papel e a missão do jovem de hoje
por meio de palestras com acadêmicos, empresários e profissionais
para orientar acerca dos desafios
e transformações do agronegócio
nos próximos anos.
O YAMI proporcionará forte intercâmbio profissional e de conhecimentos com a participação de
formandos, recém-formados, estagiários, trainees, curiosos ou recém-inseridos no mercado de trabalho,
sejam técnicos agrícolas, acadêmicos, empreendedores, herdeiros,
analistas, consultores, cooperados,
vendedores ou comunicadores relacionados ao agronegócio.

“O objetivo da realização do
YAMI é despertar no jovem ligado
ao agronegócio o seu papel diante
de tantas transformações por que
passam o Brasil e o mundo. Essa
provocação começa pelo próprio
nome do evento. Em inglês, YAMI
significa “Why am I?” (“Por que sou
eu?” em português) instigando a
reflexão sobre o papel do jovem no
agronegócio.
Mais afinados às novas tendências, os jovens têm como absorver
essas mudanças e colocá-las em
prática. Mesmo porque, sem elas,
nenhum tipo de negócio - incluindo o agro - poderá sobreviver no
futuro.
O YAMI vai permitir a troca de
informações e inovações entre os
jovens do agronegócio, servindo
como espaço para debater as mudanças e os avanços do setor para
as próximas gerações”, ressalta a
Show Manager do YAMI, Renata
Camargo.

tecnologia e segurança
nas empresas da ceasa -sp

A

Central de abastecimento de São Paulo
conta com mais de 3 mil
empresas atacadistas comercializando mais de 3
mil toneladas de alimentos, anualmente.
Para quem teve a oportunidade de conhecer, o Entreposto paulistano sabe do
fluxo constante de compradores. Segundo a Companhia, por dia, mais de 50 mil
pessoas passam pelo mercado.
A cidade de São Paulo não para e a
Ceagesp também não!
Para os permissionários poderem atuar com tranquilidades em seus estabeleci-

mentos, uma boa solução é o monitoramento por vídeo.
Câmeras de segurança conectadas à
internet para: contagem de visitantes, reconhecimento facial, integração de caixa
registradora, detector de filas e outras infinidades de ações.
Essas são apenas algumas das atribuições que a empresa, GNTEC, por exemplo, fornece e ela já atande alguns permissionários.
Localizada, em São Caetano do Sul,
região do ABC paulista, a empresa atende São Paulo, Grande São Paulo e Região
Metropolitana.
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IVECO TRAZ NOVA LINHA DA FAMÍLIA TECTOR
PARA os empresários DA CEAGESP

A

maior Central de
abastecimento da
América Latina, a
Ceagesp recebeu os
novos caminhões
da Iveco para realização de teste drive.
O evento aconteceu do dia 8 até
o dia 12 de julho, e no estande estiveram os veículos lançados recentemente no mercado, os modelos 9 e
11 toneladas da família Tector para
exposição.
Os novos integrantes
da Família Tector
Projetados para garantir ao caminhoneiro a melhor experiência a
bordo. A cabine, que chama atenção

pelo design global, foi pensada para
criar menos arrasto, o que contribui
para a redução do consumo de combustível.
As linhas externas melhoram o
fluxo de ar e reduzem o efeito negativo causado pela água em dias de
chuva.
Com conforto e amplo espaço interno, a estrutura é a única do segmento com basculamento hidráulico, o que representa um aumento da
segurança durante as manutençõe.
Outro aspecto que facilita a vida
do caminhoneiro é o acesso para
conferir o nível de óleo e fluído do
radiador, feito pela parte frontal.
Destaque para o baixo ruído no interior da cabine que reforça a sensação
de conforto.

logística

agro
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