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cá entre nÓs

nossa turma deseja a todos: um feliz natal e um ano cheio de prosperidade
ManELÃo

Que maravilha, estamos 
chegando ao final do ano 
de 2018.  Um ano com-
plexo, cheio de desafios. 
Nós imaginamos e nos pre-
paramos para devolver os 
7x1 da copa de 2014, mas 
a Alemanha se assustou e 
ficaram pelo caminho sem 
nos enfrentar. 
Aí nós achamos que estava 
fácil  e paramos no jogo 
contra a Bélgica, coloca-
mos a nossa viola no saco e 
assistimos a França sagrar-

-se campeã da Copa do 
Mundo sobre a valorosa 
seleção da Croácia.
Agora é chegada a hora de 
agradecer a Deus que no 
meio de toda esta violência 
que ronda as nossas cida-
des, tomando os devidos 
cuidados, vamos vencendo 
as  adversidades. 
Pedimos  ao Criador que 
ele nos envie o Espirito 
Santo para que ele envie 
bons clientes para fazerem 
compras na Ceagesp. 

Pois, todo mundo fica tris-
te quando aventureiros mal 
intencionados vem armar 
arapuca na Companhia e 
acabam causando grande 
prejuízo aos permissioná-
rios, que são pessoas de boa 
índole e acabam sendo lesa-
dos no seu patrimônio.
Com a colaboração da 
coordenadoria de susten-
tabilidade da Ceagesp e 
com o apoio incansável e 
irrestrito da funcionaria 
dos contratos, Ivana Le-

mos, que mobilizou fun-
cionários da companhia 
e na pluralidade de ações 
benéficas, permissionários, 
colaboradores, produtores 
e essa junção de forças re-
sultou no apadrinhamento 
de todas as crianças e jo-
vens com o Kit de Natal , 
que foi um brinquedo, um 
calçado, uma roupa  e o kit 
higiênico. 
A entrega dos presentes fi-
cou por conta do poeta dos 
carregadores Jose Daniel 

Veloso, que está em Franca. 
Mas a professora Cida já 
preparou a poltrona do 
Papai Noel, com temas na-
talinos. 
As crianças maiores  que 
são a garotada da amplia-
da, que é o contra turno 
escolar, além das atividades  
de karatê que recebem do 
treinador Lourenço Team, 
a professora Tatti e o pro-
fessor Marco, para acalmar 
as crianças, adotaram uma 
prática da cultura africana 

“Ubuntu”, que quer dizer 
todos os grupos são iguais, 
todos defendem o mesmo 
ideal que é o bem star do 
grupo, todos vão ajudar 
uns aos outros  e sem com-
petição, todos vão subir no 
pódio da vida.
A todos que no ano de 
2018, elevaram suas pre-
ces a Deus, a Nossa Turma  
agradece e deseja a todos 
um Feliz Natal e um ano 
novo cheio de prosperida-
de!
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 A linha editorial do Jornal Entrepostos é de excelente 
profissionalismo e elogiável competência. Matérias esclarecedoras 
com conteúdo informativo extremamente qualificado. No mesmo 
nível está a arrojada produção visual. Sem dúvida, uma publicação 
que enaltece e promove o fortalecimento do agronegócio, setor 
de inquestionável importância também na Região Oeste de Santa 
Catarina   

Presidente do SITRAN Chapecó, 
Deneraci Perin

 Para o setor hortícola é 
muito importante contar com 
um canal de comunicação 
tão expressivo como o 
Jornal Entreposto, que 
traz informações sempre 
atualizadas e relevantes sobre 
o mercado de alimentos 
frescos e sobre a realidade das 
Centrais de Abastecimento 
de todo o país, integrando 
os diversos elos da cadeia 
produtiva no Brasil. E é por isto 
que a Sakata, multinacional 
de sementes de hortaliças e 
flores, reforça a importância 
desta mídia de referência para 
a divulgação de novidades e 
lançamentos de produtos, bem 
como do panorama do setor

  

Paulo Koch – Diretor de Marketing da 
Sakata

agradecimentos depoimentosdepoimentos

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)

 Gostamos das matérias 
do Jornal Entreposto, pois 
abordam temas que são 
importantes tanto para 
o agricultor como para o 
consumidor final. Ao falar de 
alimentação, não podemos 
esquecer do percurso „do 
campo à mesa” e o jornal 
contribui para fazer essa 
conexão! Afinal todos temos 
uma relação com o campo e 
manter-se atualizado tanto do 
ponto de vista técnico como 
mercadológico é primordial nos 
dias de hoje   

Fabio Maia, Gerente de Marketing de 
Portfólio de Frutas, Vegetais, Café e 
Citros da Bayer

 Gostaria de elogiar seu 
trabalho e do jornal entreposto 
pela matéria e Colocar em pauta 
o nosso serviço de carregar e 
descarregar carretas, vender 
entre outros. E também destacar 
as fotos feitas aqui no box, ficou 
muito boas , desde já agradeço 
e seu Empenho e dedicação   

Alex Giovani, vendedor da empresa La 
Luna Importadora de Frutas.

 Acima do prazer de ler 
todo o conteúdo selecionado 
de uma edição do Jornal 
Entreposto está a satisfação 
de refletir sobre boas opiniões 
publicadas e conviver 
visualmente com a dinâmica 
da CEAGESP. Mensalmente, 
este importante material é 
colocado à disposição dos 
alunos do curso de Agronomia 
da Faculdade Cantareira   

Roberto José Pinto, Diretor da 
Faculdade Cantareira 

 O Jornal Entreposto é uma 
excelente opção de leitura para 
quem se interessa pelo mundo do 
agronegócio e alimentação. Sempre 
com notícias atualizadas e de grande 
relevância. A edição virtual é simples 
e objetiva facilitando qualquer busca” 

  

Camila Paco, nutricionista

MARÍA JULIA RIQUELME, DIRETORA COMERCIAL DO PROCHILE
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Ceasa sp
MaIS DE 100 MIL TonELaDaS DE MaMÃo FoRaM CoMERCIaLIZaDaS 
no ETSP, SoMEnTE EM 2018

acompanhe todas as edições no nosso site: 
jornalentreposto.com.br/ biblioteca-virtual

ToDaS aS EDIçõES Do EnTREPoSTo ESTÃo DISPonívEIS no noSSo SITE, Lá na SEçÃo: bIbLIoTECa vIRTUaL. voCê 
PoDE REaLIZaR a LEITURa PELa TELa DE SEU CoMPUTaDoR, TabLET E CELULaR. 

CaSo qUEIRa, TaMbéM, é PoSSívEL FaZER o DownLoaD Da EDIçÃo, EM PDF. boa LEITURa!  



Os DEsAfiOs DO usO DE DROnEs nO PAís

O setor de drones não 
para de crescer e os 
números comprovam 
essa máxima. 
Segundo um estudo 

encabeçado pela Frost & Sullivan, o 
segmento deve atingir um aumento 
mundial de 33% ao ano até 2020, sendo 
a África e América do Sul as regiões 
com um maior volume de crescimento. 
O Brasil é prova disso e impressiona 
com números positivos, como aponta 
um levantamento inédito feito pela 
MundoGEO – empresa promotora da 
maior feira de drones da América Latina, a 
DroneShow – que prevê um crescimento 
de 30% em 2018 para o setor, superando 
os mais de 300 milhões do faturamento 
alcançados em 2017. A estimativa é que 
12 mil profissionais estejam trabalhando 
diretamente em empresas do setor - sendo 
71% destas com menos de três anos de 
vida e um mercado ainda muito jovem.  

Com um mercado aquecido e com 
inúmeras possibilidades de aplicações 
profissionais dos drones, segmentos como: 
agricultura, mapeamento, inspeções e 
monitoramento de obras ganham cada vez 
mais espaço. Outra área bem promissora 
para o mercado de drones, e que deve ser 
impulsionada, a partir de 2020, pelos 
avanços na regulamentação para o uso do 
equipamento no Brasil, é a de delivery. 
Algumas empresas   já têm investido em 
testes com delivery de medicamentos 
para regiões remotas e de difícil acesso. 
Por isso, ao que tudo indica, teremos 
em um futuro bem próximo os drones 
voando muito além do imaginado.

Mas se o futuro é animador, o 

presente soa bem mais desafiador quando 
o assunto é regulamentação para o uso 
de drones no país. Para ilustrar esse 
cenário vale voltar ao ano de 2017, 
mais especificamente no mês de maio, 
quando a utilização dos drones para fins 
comerciais foi regulamentada no Brasil. 
De lá para cá, eles se popularizaram 
ainda mais ganhando espaço em diversos 
setores da economia e reforçando a 
importância de avanços das entidades e 
órgãos responsáveis pela regulamentação 
para o uso dos equipamentos.

De acordo com os últimos dados 
divulgados pela ANAC (Agência 
Nacional de Aviação Civil), em agosto 
deste ano, existem hoje 49 mil drones 
cadastrados no país – sendo 65% para 
usos recreacionais e 35% para usos 
profissionais. Já o número de pessoas 
cadastradas para operar os drones é de 
46 mil, sendo 95% de pessoas físicas 
e 5% de pessoas jurídicas. O DECEA 
(Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo), por sua vez, apresenta números 
bem menores: com 13 mil pilotos e 11 
mil aeronaves cadastradas, o comprova 
que ainda temos muitas operações com 
drones que não estão sendo comunicadas 
formalmente as entidades reguladoras. 

No Brasil, dois órgãos cumprem 
esse papel: a ANAC, responsável pela 
validação dos projetos e registro dos 
drones e pilotos, e o DECEA, que autoriza 
cada operação respeitando os limites 
de segurança. O DECEA tem como 
desafio, em termos regulatórios, dar mais 
agilidade na liberação dos voos – em um 
processo que ainda é moroso em alguns 
casos. Já por parte da ANAC, a pendência 

diz respeito a emissão de certificados de 
aeronavegabilidade de vários tipos de 
drones que já estão em análise. Para se ter 
uma ideia, até agora apenas um modelo 
obteve tal documentação necessária para 
operações acima de 120 metros e além da 
linha de visada, o chamado BVLOS (sigla 
em inglês).

Além da ANAC e DECEA, o 
Ministério da Defesa, que entra em cena 
quando o assunto é mapeamento com 
drones. Pelas regras atuais para atuar 
as empresas precisam ser registradas 
no órgão, comprovando capacidade 
técnica, financeira e instalações 
adequadas. Além disso, a cada nova 
missão uma nova autorização deverá 
ser emitida pelo MB, respeitando os 
procedimentos para a empresas que 
executam o aerolevantamento usando 
aviões tripulados. Estes procedimentos 
e exigências, no entanto, foram criados 
respeitando a legislação da década de 70. 
Até hoje muita coisa mudou em relação 
as tecnologias e plataformas de coleta de 
dados da superfície do Brasil. Vieram 
os satélites de alta resolução e, agora, os 
drones.

A boa notícia é que, para suprir 
essa lacuna, o Ministério da Defesa 
está preparando uma portaria que 
flexibiliza algumas exigências para 
situações específicas. A previsão é de 
que a divulgação ocorra ainda este ano 
e ajude a agilizar os procedimentos para 
as empresas interessadas em executar 
mapeamentos de precisão com drones. 
O tema e demais entraves ligados a 
regulamentação do uso de drones no Brasil 
também estarão na pauta da DroneShow 

Plus, evento que acontece entre os dias 6 
e 8 de novembro, em São Paulo, e reúne 
o 6º Fórum Empresarial de Drones, além 
de 5 cursos básicos, 5 avançados e uma 
Mostra de Tecnologia com a presença 
de empresas com soluções de drones e 
tecnologia embarcada. O encontro tem 
como objetivo proporcionar a atualização 
tecnológica, troca de experiências com 
as entidades reguladoras, fortalecimento 
do ambiente empresarial e aproximação 
com a comunidade na disseminação das 
Geotecnologias e Drones. É moderador 
do Fórum Empresarial de Drones.

•	 Emerson Granemann – Diretor 
geral da DroneShow, maior feira de 
drones da América Latina. Fundador, 
CEO da MundoGEO e idealizador 
da feira. Engenheiro Cartógrafo pela 
UFPR, trabalhou 15 anos no setor de 
Aerofotogrametria e Geoprocessamento. 
Atualmente atua área de comunicação.
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governança e auto regulamentaçÃo na agricultura brasileira

Nada como um novo governo 
para mudanças substanciais 
na condução do nosso país e 
da nossa agricultura. Dois dos 

problemas mais importantes são a ausên-
cia de governança nas cadeias agrícolas e 
a insegurança jurídica. A construção da 
governança exige a criação do ‘Comitê de 
Promoção e Defesa do Produto Agrícola’. 
Os problemas e desafios enfrentados por 
um agricultor de um determinado produ-
to, são, na sua grande maioria, também 
enfrentados por todos os outros produto-
res daquele produto.
É impossível para o produtor individual:
•	 Criar sua própria tecnologia de 
produção;
•	 Obter informações confiáveis e 
atualizadas, necessárias à sua tomada de 
decisão na produção e na comercialização;
•	 Determinar as políticas públicas;
•	 Expandir o mercado para o seu 
produto;
•	 Levar a efeito ações de marketing 
em seu sentido amplo, que compreende 
toda a cadeia de preparo de um produto 
até alcançar seu mercado: classificação, 
embalagem, transporte, exposição no pon-

to de venda e propaganda.

Essas questões são sempre tratadas pelo 
governo brasileiro:
•	 De forma centralizada e burocrá-
tica;
•	 Reduzindo a autonomia dos di-
versos atores da cadeia de produção, atra-
vés de um número crescente de normas 
elaboradas por quem pouco compreende 
os problemas existentes e em pouco ou 
nada pode contribuir para as soluções;
•	 O governo e seus burocratas 
criam a todo momento novos espaços de 
poder para si próprios, escravizando os 
produtores a um estado quebrado e ine-
ficiente. 

O resultado é a ausência de governança 

Organizações que permitem a governança 
das cadeias agrícolas, existem há décadas 
nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, 
no Canadá e na Austrália e têm tido uma 
enorme influência nos destinos e no suces-
so dos agronegócios destes países.
A existência no Brasil de estruturas seme-
lhantes é a solução para os nossos proble-

mas de governança e auto-regulamentação 
setorial e uma imperiosa necessidade para 
a nossa atuação competitiva no mercado 
mundial globalizado. A criação do Comitê 
de Promoção e Defesa do Produto Agríco-
la pode ser nacional, estadual ou regional.
O seu objetivo será prover os agricultores 
brasileiros com uma estrutura organizacio-
nal, operando sob sanções governamen-
tais, que permita:
•	 A solução coletiva de problemas 
de produção e comercialização;
•	 O desenvolvimento de atividades 
de promoção do produto, pesquisa, garan-
tia de padrões de qualidade, proibição de 
práticas comerciais injustas;
•	 Uma estrutura de solução de 
problemas e de coleta de recursos para o 
desenvolvimento das atividades e de pre-
paração para o futuro.

O Comitê de Promoção e Defesa do Pro-
duto Agrícola não se assemelha à Câmara 
Setorial, nem à Associação de Produtores. 
A Câmara Setorial é um ambiente de de-
bate, que reúne representantes de cada 
elo da cadeia de produção, indicados pelo 
governo e coordenados pelo governo, que 

define os problemas comuns e as ações 
de melhoria que podem ser implementa-
das pelo governo ou por ações integradas 
entre os diferentes elos. A Associação de 
Produtores é uma entidade sem fins lucra-
tivos, que pode ser criada por no mínimo 
4 membros, que tem como objetivo maior 
poder e eficácia no encaminhamento de 
soluções para problemas comuns.  
O Comitê de Promoção e Defesa do Pro-
duto Agrícola é uma organização formal, 
uma entidade público-privada, com pode-
res juridicamente estabelecidos e organiza-
ção para viabilizar o objetivo. A sua cria-
ção exige a consulta e a concordância da 
maioria dos produtores daquele produto. 
A sua continuidade, nos EUA, é decidida 
por votação a cada cinco anos. Os recur-
sos para o seu funcionamento são coleta-
dos no momento da aquisição do produto 
pelo seu primeiro comprador.

Dezembro de 2018
Anita de Souza Dias Gutierrez
Engenheira-agrônoma
Centro de Qualidade, Pesquisa e Desen-
volvimento da CEAGESP

Volume ComerCializado na Ceagesp Volta a Cair em noVembro 

A
pós ligeira re-
cuperação em 
outubro, a co-
m e r c i a l i z a ç ã o 
no entreposto 

de São Paulo voltou a registrar 
retração em novembro. O vo-
lume comercializado recuou de 
280.952 toneladas em novem-
bro/2017 para 265.298 tonela-

das em novembro/2018. Queda 
de 5,6% ou 15.654 toneladas.  

No acumulado do ano, o vo-
lume comercializado recuou 
7,4%. Passou de 3.010.282 to-
neladas no período de janei-
ro a novembro de 2017 para 
2.788.596 toneladas no mesmo 
período de 2018. Importante 
ressaltar que esta queda está 

superdimensionada em razão da 
greve dos caminhoneiros quando, 
de fato, houve pouca ou nenhu-
ma movimentação e também pela 
greve dos funcionários da CEA-
GESP, período em que as Notas 
Fiscais de entrada não foram reco-
lhidas nas portarias do entreposto 
de São Paulo, porém, o mercado 
funcionou normalmente.

Os setores com maior repre-
sentatividade no ano, levando-se 
em conta o volume de entrada em 
toneladas, foram as frutas (52,1%), 
seguidas pelos legumes (25,2%), 
produtos diversos (12,9%), verdu-
ras (7,4%), pescados (1,3%) e flores 
(1,1%). 

Os produtos mais comercializa-
dos (em toneladas) no entreposto 
de São Paulo no período de janeiro 
a outubro foram:

1. Laranja: 246.911
2. Batata: 225.595
3. Tomate: 225.179
4. Mamão: 118.114
5. Maçã: 111.219
6. Limão: 100.939
7. Melancia: 98.593
8. Tangerina: 88.168
9. Cebola: 87.360
10. Manga: 83.757

FLavIo LUIS GoDaS
SEDES -SEçãO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

Preços
O fluxo financeiro registrou 

queda de 1,7% no período de ja-
neiro a novembro de 2018. Pas-
sou de R$ 7,12 bilhões em 2017 
para R$ 7 bilhões no mesmo pe-
ríodo de 2018. 

O Índice de preços da CEA-
GESP encerrou o mês de no-
vembro com alta de 3% em 
relação ao mês de outubro. O 
excesso de chuvas nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
atingiu culturas importantes, 
prejudicando a qualidade e oca-
sionando a redução dos volu-
mes ofertados.

Tendência
Em dezembro, espera-se ele-

vação expressiva do volume de 
mercadorias, notadamente no 
setor de frutas.  

Que o bloqueio na pista ex-
pressa da marginal do rio pi-
nheiros não prejudique ainda 
mais a comercialização de um 
2018 marcado por eventos ne-
gativos.

BOAS FESTAS A TODOS E uM 
2019 REPlETO DE BONS NE-
GóCIOS!
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Imagem meramente ilustrativa. *Preço a partir de R$ 107.900,00 para pagamento à vista para o modelo IVECO Daily City 30S13 ano/modelo 2018/2019, cabine simples, entre-eixos 
de 3.750 mm, tanque de 70 litros, freios ABS, airbag duplo, Cruise Control, motor de 4 cilindros e 130 cavalos, disponível na cor sólida e frete incluso, válido até 31/12/2018. Veículos 
vendidos sem implementos. Algumas versões, itens opcionais e cores estão sujeitos a disponibilidade de estoque, podendo variar seu prazo de entrega. Para outras informações, 
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cONAb PROMOve seMINÁRIO 
sObRe PeRdAs de ALIMeNTOs

Nos dias 28 e 29 de novembro, em  Brasília, 
aconteceu o Seminário Internacional sobre 
Perdas na Armazenagem e Transporte de 
Grãos, realizado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). 

O evento ocorreu em parceria com a 
Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (fAO).

O objetivo do encontro foi debater 
maneiras de reduzir a perda de grãos no 
período da pós-colheita. 

A ação atende ao Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), o 
qual tem como meta reduzir pela metade o 
desperdício de alimentos per capta mundial, 

em nível de varejo e também do consumidor. 
Há a intenção também de se reduzir a 
perda de alimentos ao longo das cadeias 
de produção e abastecimento, incluindo as 
perdas pós colheita. 

O encontro também proporcionou  
discussão sobre possíveis metodologias para 
a redução das perdas.

O evento foi aberto para pesquisadores e 
públicos interessados no tema

O nordeste brasileiro é 
referência na qualidade da 
produção da uva de mesa, ou 
seja, a fruta que é destinada ao 
consumo in natura. Entretanto, 
a baixa precipitação da região 
demanda dos produtores um 
manejo de alta tecnologia 
para alcançar aspectos visuais 
exigidos pelos mercados 
consumidores, como coloração 
e tamanho uniformes, além de 
consistência da baga e sabor.

Em um dos principais polos 
nacionais deste cultivo, a 
cidade de Petrolina (PE), o 
agricultor fabio Passos utiliza 
soluções naturais - à base de 
nutrientes, aminoácidos e 
extratos vegetais – em todo 
o ciclo produtivo visando 
melhorar a qualidade do 
produto para exportação. 
“A fruta produzida com o 
auxílio dessas ferramentas 
tem apresentado melhor 
uniformidade de produção e 
qualidade superior”, afirma. 
Atualmente, cerca de 20% da 
sua produção segue para o 
mercado externo.

De acordo com o engenheiro 
agrônomo Marcos Revoredo, 
gerente técnico da Alltech 
Crop Science, ao longo do 
desenvolvimento, a videira 
pode passar por estresses 
ambientais devido ao clima, 
por isso é importante manter 
a planta sempre bem nutrida. 
“É preciso atenção desde 
a adubação de solo até 
complementações foliares. 
Por meio da aplicação de 
nutrientes combinados 
com aminoácidos é possível 
melhorar a eficiência da 
absorção e as condições 
para que o vegetal suporte 
variações climáticas”, explica.

Dentro do ciclo da uva, o 
agrônomo destaca as fases de 
floração e a de frutificação. “Os 
nutrientes aplicados nestas 
fases possibilitam um melhor 
balanço hormonal da planta, 
permitindo o redirecionamento 
da sua reserva fisiológica de 
maneira mais equilibrada. 
Assim a degrana é reduzida 
e conseguimos cachos mais 
desenvolvidos”, complementa. 
Levantamento realizado na 
propriedade de Passos apontou 
que o uso das soluções naturais 
contribuíram para aumento de 
16,2% no peso da baga e de 
20% na largura do cacho.

Entre os micronutrientes 
importantes para a cultura 
estão o cobre, o manganês e 
o ferro. 

MANejO AdequAdO 
cONTRIbuI PARA 
vIsuAL ATRAeNTe dA 
uvA
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É 
neste clima de fes-
tas, que muitas ve-
zes se compromete 
a rotina de alimen-
tação balanceada 

e hábitos saudáveis. Se não 
ficar atento, você se rende as 
tentações dos alimentos gor-
durosos, ricos em açúcares e 
também pode extrapolar no 
consumo das bebidas alcoóli-
cas. 
Uma dica importante é plane-
jar o que você gostaria de ser-
vir aos seus amigos e familia-
res, com o planejamento você 
consegue realizar as compras 
com antecedência e atenção.
Introduza neste cardápio ali-
mentos variados, integrais, 
lights, legumes, verduras, fru-
tas secas e frescas, legumino-

FIM de ANO se APROxIMANdO é TeMPO de FesTejAR!

NANCI ALExANDRE, 
NUTRICIONISTA

sas, queijos magros, carnes brancas 
e temperos naturais.
Seguindo estas orientações sua 
preparação estará composta de di-
versos nutrientes, sendo eles classi-
ficados como energéticos, constru-
tores e reguladores. 
Estes nutrientes são essenciais para 
a manutenção de uma boa saúde.

Mas afinal qual a importância 
destes alimentos?

Os energéticos são alimentos, que 
proporcionam energia ao organis-
mo, vitalidade ao corpo prá realizar 
as atividades diárias, estes alimen-
tos fornecem carboidrato, gorduras, 
proteínas necessárias para o bom 
funcionamento do organismo.
Os construtores são alimentos ricos 
em proteínas, que são importantes 
na construção dos tecidos, múscu-
los e todos os órgãos do corpo. 
E pra finalizar as classificações os re-
guladores são os alimentos que re-
gulam as funções do organismo, são 
ricos em vitaminas e sais minerais.
Para auxiliar nas escolhas destes 
alimentos, estarei citando alguns 
exemplos que podem compor a ceia 
de Natal ou Réveillon. 
Entre as opções de carnes, es-
colhas as opções magras como 
frango,pernil,lombo, peru princi-
palmente o peito, no prato princi-
pal você também pode optar por 
peixes,um exemplo é o bacalhau, 

fique tento ao dessalgue.
Evite aquelas opções que já estão 
pré- temperadas,pois excedem em 
sódio e aditivos químicos, o ideal é 
que você faça o seu próprio tem-
pero, com ervas aromáticas, alho, 
cebola, salsa, cebolinha, limão entre 
outros, fique atento a quantidade 
de sal, utilize com moderação.
Entre as formas de preparo, sempre 
sugerimos grelhar, assar ou cozi-
nhar, evite frituras. 
Como prato base o arroz sempre 
está presente, escolha as versões 
integrais e se possível enriqueça 
com frutas secas e legumes.
Nas saladas abuse da variedade e 
cores, quanto mais colorido, mais 
nutritivo. 
Evite o uso de creme de leite e 
maionese, opte por um bom azeite 
e ervas para temperar. Na hora da 
sobremesa é difícil resistir às tenta-
ções, tenha sempre disponível algu-
ma fruta, sempre é a melhor opção.
Em substituição as bebidas alcoó-
licas, eu sugiro a opção de batidas 
com frutas, sucos naturais e muita 
água.
Pra finalizar uma dica importante é 
que no dia das comemorações você 
não pule nenhuma refeição, se ali-
mente adequadamente durante o 
dia. 
Lembre-se que o segredo é escolher 
as opções saudáveis e comer com 
moderação.

Boas festas!!!

inGREDiEnTEs:

1 kg de batata inglesa;
1/2 xícara de leite;
2 colheres (sopa) de margarina;
Sal a gosto;
1 dente de alho espremido.

MODO DE PREPARO:

Cozinhe as batatas até ficarem 
bem moles;
Descasque-as ainda quentes e es-
prema as batatas no espremedor;
Despeje as batatas em um reci-
piente e acrescente a margarina, 
o sal e o alho, e mexa até que a 
margarina derreta por completo;
Acrescente o leite aos poucos e 
continue mexendo por mais al-
guns minutos para cozinhar;
Sirva imediatamente.

PuRÊ de bATATAs À 
MOdA de NATAL

inGREDiEnTEs: 

Laranjas; Maçãs; Peras; Moran-
gos; Kiwis; Bananas; Uvas; Cra-
vos-da-índia; Hortelã. 

MODO DE PREPARO: 
Corte as laranjas na metade e tire 
a polpa de dentro dela, deixando 
só a casca; Tire a casca do kiwi e 
da banana; Corte as uvas ao meio; 
Corte todas as outras frutas; Com 
a polpa, faça um suco e regue a 
maçã com ele para ela não ficar 
preta; Coloque as frutas dentro da 
casca da laranja; Decore a casca 
com os cravos-da-índia e peque-
nas folhas de hortelã.

sALAdA de FRuTAs 
PARA O NATAL
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AMEixA: 
A fRuTA quE nãO PODE fALTAR 
nA CEiA DE nATAL

A ameixa, por exemplo, é uma fruta 
rica em vitaminas A, B1, B2 e C. Possui 
também grandes quantidades de fósforo, 
potássio, magnésio e carboidratos. 

Sem contar que é ela é uma aliada 
para quem quer emagrecer, no caso, a 
desidratada. 

Existem algumas diferenças nas 
propriedades da ameixa quando ela 
se encontra fresca ou desidratada. Por 

exemplo: a ameixa fresca, com apenas 25 
calorias, apresenta um excelente teor de 
vitamina C, vitamina A e potássio, um 
mineral que ajuda a controlar a pressão 
arterial. 

Já a ameixa seca, ela é desidratada e 
por isso fica mais doce e concentrada em 
açúcares simples, porém tem uma baixa 
carga glicêmica e não causa um aumento 
rápido nos níveis de açúcar no sangue.

A obesidade e a 
desnutrição estão 
convivendo lado a 
lado e entre as diversas 
causas disso está a 

ampla oferta de alimentos não saudáveis 
que apresentam muito açúcar, sal ou 
colesterol, causando o aumento de peso 
e desnutrição.

Dados do Ministério da Saúde 
mostram que no Brasil, 36% das meninas 
estão acima do peso ou obesas, enquanto 
16% estão abaixo do peso ideal. 

Relatórios compilados pelo Ministério 
apontam que 20% das crianças brasileiras 
sejam obesas e cerca de 32% a população 
adulta tenha excesso de peso. Segundo 
a nutricionista do Hospital Dom 
Alvarenga, Evelyn Teixeira, de maneira 
geral, a principal causa da obesidade é 
o desequilíbrio entre calorias ingeridas 
e calorias queimadas pelo organismo, 
provocado normalmente por uma dieta 
pouco saudável e falta de atividade física. 

“No entanto, outros fatores podem 
influenciar neste quadro. Em primeiro 
lugar, está o aspecto genético. Há pessoas 
com taxas de metabolismo mais baixas 
que outras, o que dificulta o gasto 
calórico diário e, consequentemente, 
eleva os riscos de ganho de peso. Também 
há causas ambientais, como a convivência 
com quem tem hábitos alimentares ruins 
e a oferta de produtos industrializados 
em mercados e lanchonetes”. 

Evelyn explica que a obesidade 
também é um fator de risco para doenças 
cardiovasculares, do metabolismo, 
respiratórias, doenças do aparelho urinário 
e reprodutor, doenças gastrointestinais, 
dores nas costas, hérnias, enjoos e sensação 
de desequilíbrio, além de discriminação 
e isolamento social, depressão, baixa 
autoestima, ausência de objetivos.

ObesidAde iNfANtil

A especialista destaca que a obesidade 

infantil é um dos maiores problemas de 
saúde atualmente e indica que a melhor 
maneira de lidar com essa doença é a 
prevenção. 

“A prevenção da obesidade infantil 
deve iniciar já na gestação: a gestante 
deve ter bons hábitos alimentares e evitar 
excesso de ganho de peso na gravidez. O 
aleitamento materno é um dos pilares 
da prevenção de obesidade: criança 
amamentada no peito tem menos risco 
de desenvolver obesidade”, ressalta.

De acordo com Evelyn, a introdução 
de novos alimentos na infância também é 
tarefa importante para evitar essa doença. 
Deve ser incentivada a introdução e 
manutenção de verduras, frutas e legumes 
e evitar alimentos processados. Leites 
industrializados com excesso de proteínas 
podem levar à obesidade. Não devem ser 
utilizados “engrossantes” ou farináceos 
nas mamadeiras.

“Oferecer precocemente alimentos 
com excesso de açúcar e gordura muda 
o paladar da criança, assim ela poderá 
deixar de aceitar alimentos saudáveis por 
serem menos palatáveis”. “A educação 
alimentar é fundamental para toda a 
população”, reforça a especialista.  

“Criança precisa gastar energia. 
Brincadeiras como pega-pega, esconde-
esconde, amarelinha, pular corda, jogar 
bola devem ser incentivadas. Vídeo game, 
jogos eletrônicos, computador e TV 
devem ser limitados em torno de 2 horas 
por dia. A prática de esportes também 
ajuda na prevenção da obesidade”.

Evelyn alerta, ainda, que a detecção 
precoce de ganho acelerado de peso 
é fundamental para prevenção de 
obesidade. 

Para isso, a criança deve ter um 
acompanhamento pediátrico de rotina, 
no mínimo três vezes ao ano, para que o 
profissional examine a criança, faça uma 
investigação sobre os hábitos alimentares 
e confirme o peso, a estatura e o índice de 
massa corpórea dessa criança.

OBEsiDADE E DEsnuTRiçãO: 
AMEAçA nuTRiCiOnAL 



12 eNTRePOsTO  I  dezembro/ 2018 | www.eNTRePOsTONews.cOM.bR capa

O Brasil é um dos maio-
res produtores e ex-
portadores de mamão 
do mundo. Ficando 
atrás apenas da xxx. 

De acordo com os últimos dados levan-
tados pelo Embrapa, o País consegue ob-
ter uma produção anual de aproximada-
mente 1,5 milhão de tonelada da fruta. 
Sendo que são produzidos os dois tipos: 
o papaia (havaí) e o formosa.

Isso através de uma área total de 32 
mil hectares de cultivo, tendo a região 
do Nordeste com uma participação de 
mais de 59% do mercado. Esse número 
se deve, porque, o estado da Bahia é a 
maior região produtora do País. Somen-
te no ano de 2017, por exemplo, cerca 
de 368 mil toneladas foram produzidas 
no solo baiano. Em seguida, logo de per-
to, outros estados, como: Espírito Santo 
com 310 mil t, Ceará 115 mil toneladas 
e Rio Grande do Norte com 86 mil t. 

São Paulo, hoje, com apenas 13 mil t, 
já teve uma parcela muito importante no 
cenário da produção do mamão no país. 
O município de Monte Alto, região me-

tropolitana de Ribeirão Preto, era conhe-
cido como a capital brasileira do mamão. 
Tinha até o slogan: “comprem o famoso 
mamão de Monte Alto”. Entretanto, na 
década de 60, a fruta foi devastada por 
uma praga, classificada como “mosaico 
do mamoeiro” e isso fez com que São 
Paulo perdesse o posto para outros Es-
tados.

eXPORtAÇÃO

Já em relação à exportação da fruta, o 
Brasil ganha destaque no cenário inter-
nacional. Conforme as informações da 
Secretaria de Comércio do Exterior - SE-
CEX, órgão que pertence ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to - MAPA, no ano passado, foram mais 
de 39 mil toneladas de mamão destinado 
ao comércio exterior. Um aumento sig-
nificante de 3%, em relação ao que foi 
embarcado, em 2016. Portugal, com 7 
mil t, foi o principal país que importou 
a fruta brasileira, junto com Espanha e 
Alemanha, 6 mil t e 4 mil t, respectiva-
mente.

Entretanto, a expectativa para este 
ano, é que esse balanço seja um pouco 
menor. O possível resultado abaixo de 
2017, pode ter sido influenciado pela 
menor disponibilidade de havaí nas ro-
ças e pela limitada qualidade observada 
no período chuvoso.

Vale ressaltar que a exportação da 
fruta, mesmo tendo destaque em vários 
países, ela sofre algumas dificuldades na 
comercialização. 

“Ainda há algumas barreiras comer-
ciais e fitossanitárias para que o país ex-
porte ainda mais o mamão. A questão da 
liberação e defensivos para as pequenas 
culturas, as minor crops, é outro entrave 
a ser resolvido”, é o que explica o presi-
dente da Associação Brasileira de Produ-
tores e Exportadores de Papaya (Brapex), 
Rodrigo Martins.

A empresa brasileira, Braskem, de-
senvolveu uma nova embalagem para a 
exportação de mamão. A petroquímica 
trabalhou junto com a Union of Growers 
of Brazilian Papaya (UGBP), empresa de 
produtores de Linhares (ES). Juntas, as 
empresas desenvolveram uma embala-

gem mais segura e atrativa e o grande de-
safio foi encontrar um filme apropriado 
para aplicação e que não prejudicasse a 
fruta.

 “A principal função desta embalagem 
é proteger a fruta, garantindo sua respi-
ração e evitando o atrito. O isolamento 
promovido pela embalagem durante o 
transporte e o armazenamento contribui 
para a preservação individual, evitando a 
transmissão de fungos e a contaminação 
pelo contato entre as frutas”, disse Alber-
toni Bloisi, responsável pela área de De-
senvolvimento de Mercado na Braskem.

Agora, o mamão papaia segue para 
outros países envolvidos em um filme 
de polietileno, que confere a qualidade. 
Após diversos testes, ficou claro que a 
embalagem permite a maturação mais 
uniforme da fruta, garante a proteção 
contra qualquer contaminação e aumen-
ta o tempo de exposição nas bancas em 
até quatro dias. 

A nova embalagem já está disponível 
no Brasil e nos Estados Unidos – um dos 
principais consumidores de mamão pa-
paia no mundo.

bRaSIL é UM DoS MaIoRES PRoDUToRES 
E EXPoRTaDoRES DE MaMÃo Do MUnDo

GUILhERME aRaUjo
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O mamão formosa é um pouco 
menos laranja, possui um aroma 
fraco e baixo teor de açúcar. Se-
gundo o especialista, ele é um 
pouco menos calórico – uma fa-
tia contém 48 calorias – e possui 
criptoxantina, substância que se 
transforma em vitamina A. Já o 
mamão papaia é campeão em fi-
bras, que ajudam a regular o fun-
cionamento do intestino. Além 
disso, é rico em carotenoide lico-
peno, que ajuda a manter a saúde 
a próstata. É mais alaranjado e um 
pouco mais calórico - 57 calorias 

para uma porção média da fruta.
Segundo o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas – Sebrae, a polpa do fru-
to maduro é usada na indústria 
de alimentos para produção de 
conservas, geleias, sucos e néc-
tares, combinados ou não com 
outras frutas tropicais, além de 
purê, pelo processo asséptico ou 
na forma congelada. No Brasil, os 
principais métodos de industriali-
zação são compotas, purê assép-
tico – em pequena escala – e fruta 
cristalizada.

Formosa Vs HaVaÍ

País

Portugal

Espanha

Holanda

Reino unido

Alemanha

França

Estados unidos

Itália

Suíça

Canadá

Argentina

uruguai

Emirados  Árabes

Toneladas

7795

5.939

5.375

4.737

4.315

2.463

2.377

1.341

853

446

287

229

63

Colocação

1 º

2 º

3 º

4 º

5 º

6 º

7 º

8 º

9 º

10 º

11 º

12 º

13 º

DESTINOS DAS ExPORTAçõES bRASIlEIRAS DE MAMãO EM 2017

País

Bahia

Espírito Santo

Ceará

Rio Grande do Norte

Minas Gerais

Paraíba

Amazonas

São Paulo

Pará

Alagoas

Rondônia

Acre

Mato Grosso do Sul

Toneladas

368.875

311.150

115.525

86.342

43.556

36.924

25.873

13.672

13.335

11.168

4.455

4.220

3.910

Colocação

1 º

2 º

3 º

4 º

5 º

6 º

7 º

8 º

9 º

10 º

11 º

12 º

13 º

PRODUçãO bRASIlEIRA DE MAMãO EM 2017

dados de exportação e produção naCional

produção de mamão por região

FonTE: IBGE

FonTE:  ALICEwEB

FonTE: IBGE
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O mamão é de extrema 
importância comer-
cial para a Ceagesp, 
tanto que ela é uma 
das principais frutas 

que movimentam a economia do Entre-
posto paulistano. 

É o terceiro produto do ranking por 
toneladas, do setor, ficando atrás apenas 
da laranja e da maçã e o quarto colocado 
no cenário geral, dessa vez, com laranja, 
tomate e batata, respectivamente, à fren-
te. 

De acordo com o balanço realiza-

do pela Ceagesp, em 
2017, foram comercia-
lizadas mais de 157 mil 
toneladas, sendo o Havaí 
responsável por 66,85% das 
vendas, enquanto o formosa com os 
33,15%. Ambos representaram, finan-
ceiramente, cerca de 278 milhões de re-
ais. 

Número satisfatório, ainda mais, se 
comparado com o ano anterior, com 
134 mil t. Um aumento que representa 
cerca de 17%. Entretanto, em relação ao 
preço, em 2017, os dois tipos fecharam 

o ano em alta, o ma-
mão havaí (59,5%) e 

o formosa (24,8%). 
Em outubro, deste 

ano, segundo o levantamen-
to da Conab – Companhia Nacio-

nal de Abastecimento, a fruta na Ceasa 
de São Paulo teve um aumento de apenas 
0,2%, em relação ao mês anterior. 

Já no acumulado, por enquanto, de 
janeiro a novembro de 2018, a fruta con-
tabiliza mais de 106 mil toneladas nas 
vendas. 

As principais cidades que enviam, 

por exemplo, o mamão formosa para a 
Ceasa de São Paulo são: Pinheiros - Espí-
rito Santo, (16,5%), São Felix do Caribe 
– Bahia (12,8%) e Baraúna – Rio Gran-
de do Norte (6,7%). Já do tipo Havaí, a 
cidade Prado, na Bahia representa 22%, 
enquanto Linhares e São Mateus, no Es-
pírito Santo, cada com 11% de partici-
pação. 

A fruta é vendida em caixas que va-
riam desde 7 a 10 quilos. O mamão é co-
locado em uma embalagem de papelão e 
inserido em uma rede de isopor. E ainda 
é envolvido em um papel.

MAIS DE 100 
MIL TONELADAS 

DE MAMãO fORAM 
COMERCIALIZADAS 
NO ETSP, SOMENTE 

ESTE ANO

análise téCniCo

mamão é um dos produtos mais Vendidos na Ceasa de sp

capa

A 
comercializa-
ção de ma-
mão, no ge-
ral, tanto o 
Papaya, que 

também é conhecido como o 
hawai, quanto o Formosa na 
Ceagesp, estão em alta e a 
concorrência cada dia maior 
com a abertura de novas 
frentes de vendas no Entre-
posto. Isso está fazendo com 
que, nós, vendedores, nos 
esforcemos, constantemen-
te, na venda rápida. Motivo: 
fazer a fruta girar o mais rá-
pido possível para que che-
gue às lojas e às mesas do 
consumidor final com uma 
melhor qualidade.

O mamão obteve um au-
mento, considerado, de va-
lor e no volume de vendas. 
A fruta teve algumas varia-
ções, mas se mantendo em 

alta nos últimos meses. 
Devido aos preços bai-

xos, do ano passado, teve 
uma desestimulação de no-
vos plantios por parte dos 
produtores rurais. Isso fez 
com que a oferta no campo, 
manteve-se em baixa. Con-
sequência disso, o preço do 
mamão está conseguindo 
ficar em alta. A velha política 
de preços da oferta e procura 
da fruta! 

Aqui na Frutamina, a ven-
da de mamão tem aumenta-
do mês a mês, nos últimos 
anos, hoje já nos tornamos 
referência quando se fala de 
mamão, sempre prezando 
pela qualidade da fruta.

O caminhão sai do Espí-
rito Santo demora uns dois 
dias de viagem. A fruta sem-
pre quando pedimos, ela 
vem mais verde para viajar 

para todo Brasil e aguentar 
com qualidade nas bancas e 
no inverno. 

Sendo que ela mais co-
lorida, pois, é mais difícil o 
amadurecimento.

O caminhão vem em car-
ga refrigerada de 8 a 9 graus, 
pois trabalhamos com frutas 
tipo exportação na emba-
lagem de papelão de 10 kg. 
Nossa fruta, vem paletiza-
das, minimizando as quebras 
e avarias do produto. Hoje 
vendemos mamões para o 
Brasil inteiro!

A Fruta da Bahia é mais 
saborosa que a do Espírito 
Santo e mais doce, depen-
dendo da região. Para a nos-
sa empresa, a melhor fruta e 
a mais vendida, hoje, na Fru-
tamina, é o mamão formosa 
da Frutsi de Bom Jesus da 
lapa - BA.
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JE - Há quanto tempo que existe 
a empresa e onde ela fica localiza-
da?
Sávio - Meu pai adquiriu a primeira 
fazenda em 1981, mas só iniciou o 
plantio de mamão em 1993. A Nor-
tefrut foi fundada em 2002, incial-
mente um pequeno escritório que 
comercializava o mamão produzido 
pelo meu pai e que aos poucos foi 
agregando as frutas de alguns vi-
zinhos (mamão, coco e maracujá), 
nosso objetivo inicial era o de estrei-
tar a relação com o mercado final, 
naquele momento representado 
principalmente pelos distribuido-
res das Ceasas espalhados por todo 
Brasil, eliminando alguns atravessa-
dores da cadeia, tentando agregar 
um pouco mais de valor para a fruta. 
Após algum tempo e tentando 
atender a algumas demandas de 
mercado, construímos um Packing 
House, estrutura de classificação e 
embalagem, que agregou mais qua-
lidade ao nosso produto final e per-
mitiu que atendêssemos mercados 
mais exigentes e de melhor remu-
neração. 
Isso fez com que nosso trabalho 
avançasse um pouco mais na cadeia 
de abastecimento em direção ao 
consumidor final e a partir daí pas-
samos a ter um novo entendimento 
de nosso papel, focando nossos ob-
jetivos na satisfação desse consu-
midor. Investimento na marca e na 
qualidade de nossos produtos pas-
saram a ser pontos marcantes de 
nosso negócio.

je entreVista sáVio torezani, sóCio - diretor da 
empresa norteFrut

 A Ceagesp é sem dúvida uma das maiores vitrines para nossos produtos, 

pois de lá as frutas seguem para diversos destinos dentro do brasil e também 

do Mercosul.   

JE - A empresa possui, no momen-
to, quantas unidades?
Sávio - Hoje a Nortefrut possui 3 
unidades. Em Pinheiros, norte do 
Espirito Santo, onde fica localizada 
sua matriz que conta com um Pa-
cking House, lavouras próprias e 
terceirizadas de mamão papaya e 
formosa. 
Em Eunápolis, sul da Bahia, onde 
produz apenas o mamao papaya 
(que atualmente processamos na 
Matriz) e em Bom Jesus da lapa, 
Oeste da Bahia, onde possui outro 
Packing House e produção das duas 
variedades de mamão.

JE - Vocês estão com uma novida-
de para o mercado. O que seria e 
Por quê? 

Sávio - Vamos lançar uma nova 
marca no mercado nacional e in-
ternacional para uma linha de pro-
dutos premium com características 
muito especiais (mais detalhes em 
breve...hehehe)

JE – Em 2016, vocês ganharam um 
prêmio: Tito Muffato de Melhor 
fornecedor de FLV. O que isso re-
presentou para empresa?
Sávio - Ganhamos o prêmio TITO 
MuFFATO 2016 e 2017 como melhor 
fornecedor do ano de FlV ( frutas, 
legumes e Verduras) de toda a rede, 
demonstrando nosso compromisso 
com o preço, a qualidade e a regu-
laridade nas entregas para nossos 
clientes parceiros. Esses prêmios 
nos mostram que estamos no cami-

nho certo, pois reconhecem nosso 
esforço e comprometimento para 
com os nossos clientes. 

JE - Em relação à logística, vocês 
possuem frotas próprias e aten-
dem, principalmente, quais regi-
ões do País?
Sávio -   Temos parceria com diver-
sas transportadoras (pequenas, me-
dias e de grande porte) que levam 
nossas frutas para 56 destinos den-
tro do Brasil, fazendo com que nos-
sos mamões cheguem com frescor 
e qualidade de Norte a Sul do país. 
Além disso temos caminhões pró-
prios dedicados em algumas linhas 
de abastecimento com característi-
cas que viabilizam esse modelo.

JE - Como que a fruta precisa ser 
transportada, já que ela é tão sen-
sível?
Sávio - As frutas são transportadas 
em caminhões refrigerados. A ma-
nutenção da cadeia de frio é um dos 
fatores mais importantes na nossa 
atividade e que esta diretamente 
relacionada a qualidade de nossos 
produtos.

JE - Para vocês, como que é ter os 
seus produtos na maior Central de 
abastecimento da América Latina, 
a Ceagesp? 
Sávio - A Ceagesp é sem dúvida 
uma das maiores vitrines para nos-
sos produtos, pois de lá as frutas se-
guem para diversos destinos dentro 
do brasil e também do Mercosul. 
Além disso, é um dos principais des-
tinos de visitantes especialistas do 
setor de FlV quando veem a São 
Paulo. Por isso nossa fruta fica em 
evidência para uma parcela muito 
significativa do mercado nacional e 
internacional.

JE - O Brasil é um dos principais 
produtores e exportadores de 
mamão do mundo. O que faz o 
País ser destaque nesse segmen-
to?
Sávio - O Clima e o relevo adequa-
dos juntamente com o profissiona-
lismo dos produtores, fazem com 
que o brasil tenha uma produção 
constante de mamões de qualidade 
durante todo o ano, possibilitando 
que os mercados nacionais e inter-
nacionais sejam atendidos com qua-
lidade e regularidade.

JE - Como que foi para empresa, o 
ano de 2018 e a expectativa para o 
ano que vem?
Sávio - Em 2018 inauguramos nossa 
nova sede no município de Pinheiros 
ES, agora com maior capacidade ope-
racional e confiantes que em 2019 a 
economia melhore um pouco, conti-
nuaremos com nosso projeto de ex-
pansão e busca de novas áreas para 
plantio / empreendimento e novos 
mercados para atuarmos!



q
uem nunca ou-
viu falar da ex-
pressão ou até 
mesmo mencio-
nou: isso é mo-

leza que nem mamão com açú-
car? Pois bem, um dito popular 
que quer dizer que algo é muito 
fácil de fazer. 

A verdade é que a fruta, 
além de ser doce, como diz já 
diz o ditado, também é saudá-
vel e rica em nutrientes. “O ma-
mão apresenta a frutose como 
principal carboidrato, que é 
mais saudável do que a tradi-
cional sacarose (açúcar branco). 
Ele ainda possui fibras solú-
veis e, mesmo docinho, previne 
diabetes e obesidade”, afirma 
a nutricionista Betânia de An-
drade. E isso vem ganhando 
o paladar dos brasileiros. “Eu 
adoro o mamão, principalmen-
te, para utilizar como vitamina. 
Como eu tenho uma rotina bem 
agitada e preciso de um café 
bem reforçado, procuro sempre 
colocar no meu cardápio, logo 
pela manhã”, comenta a advo-
gada luíza Sousa.

A questão é que, como o ve-
rão está chegando, a fruta pode 
ser uma bela aliada para esta 
estação. Isso porque, ela tam-

bém nutre a pele, deixando-a 
livre de acnes e espinhas, pre-
vine contra o envelhecimento 
precoce, acaba com as pontas 
duplas e dá brilho e maciez ao 
cabelo.

A parte interna da casca 
do mamão também pode ser 
aproveitada e é ótima para ti-
rar manchas da pele do rosto. 
Basta esfregá-la no rosto por 
alguns instantes insistindo nas 
regiões afetadas e lavar a se-
guir água fresca.

“O mamão é uma boa fonte 
de vitamina A, por isso, ajuda 
a remover a pele morta, que-
brando proteínas inativas. É 
uma ótima opção para cicatri-
zar e hidratar mesmo as peles 
oleosas, pois não é comedogê-
nico (não obstrui os poros)”, é 
o que explica a dermatologista 
Renata Roxo.

Já a dermatologista Julia-
na Neiva ensina de uma forma 
rápida e simples como realizar 
uma máscara facial.

“Misture uma xícara de ma-
mão com uma colher de sopa 
de mel, aplique no rosto e dei-
xe agir por 15 minutos. Tanto o 
mamão quanto o mel têm um 
grande poder de hidratação”, 
explicou Juliana.

nO vERãO, O MAMãO É uM GRAnDE 
ALiADO PARA A PELE E O CABELO

estética 
TRABALHAMOS COM TODOS OS

PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL

PME Porte I

27R$
,00

mensais por beneficiário

Porte II

23R$
,00

mensais por beneficiário

Individual

49R$
,00

mensais por beneficiário

PF
no boleto

Individual

45R$
,08

mensais por beneficiário

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

11 98279-0156

11 94747-1358 11 97376-6540

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves

Consultores

 wagnergoncalves.consultor@hotmail.com

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

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
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