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como a disparada do dólar 
afetou as vendas da ceagesp, 
em 2018?

setor de produtos 
importados do 
etsp sofreu com 
a instabilidade da 
moeda americana, 
no ano passado
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 O Jornal Entreposto 
se tornou uma referência 
na publicação de matérias 
especializadas no setor 
de FLV. 
Junto com meu pai, 
consideramos esse 
setor muito carente de 
conteúdos com uma 
abordagem mais pratica, 
que falem dos assuntos 
de nossa atividade de 
uma maneira menos 
científica e com uma 
abordagem de fácil 
entendimento para o 
produtor rural   

Sávio Torezani – Sócio - 
Diretor da NorteFrut

depoimento
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Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

  MercedesBenzVansBrasil 

CRC: 0800 970 9090

Oportunidade imperdível para ter  
a Sprinter  Chassi 313 Street  
que é a cara do seu negócio.

Vans. Nascidas para rodar.

Condições válidas para modelos de vans Sprinter 313 Chassi Street 0 km 18/19 (C32 UP1 e C33 
UP1), da marca Mercedes-Benz. Taxa de juros de 0% ao mês, correspondente a 0% ao ano. Entrada 
mínima de 50% para pessoa jurídica e entrada mínima de 50% para pessoa física. Prazo total de 12 
meses. Tarifa de cadastro e IOF inclusos no financiamento. Operação sujeita à aprovação de crédito. 
Condição válida a partir de 3/1/2019 até 28/2/2019 (data-base: emissão da nota fiscal de venda) 
ou até durar o estoque. SAC Banco Mercedes-Benz: 0800 722 8499. Ouvidoria: opção 5. Atendimento 
exclusivo para deficientes auditivos e/ou de fala: 0800 722 8490. Central de Relacionamento com o 
Cliente Mercedes-Benz: 0800 970 9090. Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI Chassi - Consumo: 7,6 km/l 
(cidade) e 9,1 km/l (estrada), conforme a Portaria Inmetro nº 10/2012. O consumo percebido pelo 
motorista poderá variar para mais ou para menos, dependendo das condições de uso. CO2 fóssil não 
renovável: 246 g/km. Classificação ENCE "E" na categoria Comercial Leve e "E" na classificação geral.

Você que é bom de negócio sabe quando aparece 
um imperdível na sua frente. Aproveite essa 
oportunidade e leve uma Sprinter Chassi 313 Street 
para aumentar sua lucratividade.

• Versatilidade, segurança e conforto.
• Direção com CNH categoria B.
• Facilidade de implementação.
• Primeira revisão com 30.000 km.

Taxa de 0% a.m.
Entrada e saldo em 12x.
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Quer começar uma nova dieta em 2019, mas não sabe por onde? En-
tão comece substituindo sucos industriais por sucos naturais feitos em 
casa.

Com o intuito de te auxiliar na preparação, a Coordenadoria de Desen-
volvimento dos Agronegócios (Codeagro), da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, criou o “Manual de Sucos”, 
que você pode baixar gratuitamente (http://bit.ly/2VBW4aU), onde 
você encontra as melhores informações sobre como escolher as me-
lhores frutas e até receitas deliciosas não só de sucos, mas também de 
vários sabores de vitaminas.

Como EsColhER a fRuta:

Na hora da compra, sempre escolha aquelas de casca firme, sem amas-
sados, furos ou manchas. Se preferir sucos de legumes ou hortaliças 
também são uma ótima opção, mas fique atento se estão frescos, têm 
aparência brilhante e viçosa e com a cor uniforme. Certifique-se de que 
estão livres de manchas ou rachaduras, pois podem estar estragados 
ou com vermes.

aRmazEnE CoRREtamEntE:

Quando chegar em casa, mantenha as frutas sob refrigeração até o 
momento de uso, com exceção da banana. No caso dos legumes e hor-
taliças, prefira usar no mesmo dia da compra para se obter mais dos 
nutrientes que eles carregam. Caso não seja possível, mantenha-os em 
sacos plásticos próprios na parte de baixo da geladeira, sem encostar 
nas paredes para que não umedeçam.

não sE EsquEça DE higiEnizaR antEs Do uso:

A hora da lavagem é essencial para o consumo, pois evita o contato 
com produtos químicos que podem fazer mal à saúde. Frutas, legumes 
e verduras devem ser lavados em água corrente, a fim de retirar qual-
quer resíduo de terra, pequenos insetos ou contaminantes químicos. 
Depois, deixe-os de molho em uma mistura de 1 colher (sopa) de água 
sanitária para cada 1 litro de água, durante 30 minutos, e passe pela 
água corrente novamente.

açúCaR E aDoçantEs:

Como são sucos naturais, o sabor já é doce naturalmente. Porém, se 
achar necessário, pode adicionar açúcar ou adoçante, a seu gosto. Pro-
cure adotar hábitos mais saudáveis, então uma alternativa ao açúcar 
refinado é o açúcar mascavo, que contem menor valor calórico e forne-
ce boas doses de fósforo e potássio, ou até mesmo o mel, excelente na 
produção de vitaminas C e B.

APROveITe beM O veRÃO cOM:  
O “MANuAl de sucOs” dA cOdeAgRO

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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O Limão é uma fruta que é 
bem utilizada no preparo 
de sucos e também em 
drinks, como é no caso 
da tradicional caipirinha. 

Ainda mais juntando com o verão, calor, 
praia ou campo, a bebida pode ser umas 
das mais consumidas, principalmente 
nesta estação.
Rico em diversos nutrientes  como, por 
exemplo, vitamina C, cálcio, ácido fólico, 
vitamina B5, vitamina B3, vitamina B1 
e B2, ferro, magnésio, fósforo, potássio, 
zinco, bem como açúcar, carboidratos e 
fibras.
Porém, alguns cuidados com o manuseio 
da fruta é de extrema importância, 
isso porque, não somente o limão, 
mas também outras frutas cítricas ao 
contato com a pele no sol podem causar 
queimaduras muito sérias.

no VERão, limão PoDE PRoVoCaR sÉRias quEimaDuRas na PElE

quEREmos sabER DE VoCês lEitoREs Do EntREPosto: alÉm Da tRaDiCional 
CaiPiRinha DE limão, qual a outRa fRuta quE Combina PERfEitamEntE Com 

EstE DRink?

CuRta a nossa PÁgina no faCEbook E DEiXE o sEu ComEntÁRio!

EnquEtE

moRango maRaCuJÁ kiWi

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entreposto

sEPaRamos algumas oPçõEs PaRa os aJuDaR:

 O sumo desse tipo de 
fruta em contato com os 
raios ultravioleta causa 
uma reação alérgica, 
semelhante a uma 
queimadura

“O sumo desse tipo de fruta em contato 
com os raios ultravioleta causa uma 
reação alérgica, semelhante a uma 
queimadura, que, longe de ser um mito, 
deve ser tratada imediatamente para evitar 
agravamento do quadro. Na linguagem 
médica, chamamos essa manifestação 
em nossa pele de fitofotodermatose ou 
fitofotodermatite, uma dermatose muito 
comum nessa época do ano em virtude 
do aumento da exposição ao sol”, é o 
que explica a dermatologista Dra. Juliana 
Fonte.
Caso aconteça o contato e a queimadura 
na pele, os especialista indicam que lave 
o local com água e sabão para remover o 
líquido da fruta. 
“Com qualquer sinal de vermelhidão, 
procure um médico dermatologista para 
acompanhamento e avaliação de sua 
queimadura. O tratamento pode ser feito 
com pomadas a base de corticoides e 
hidratantes. Deve-se proteger o local com 
filtro solar e se necessário, pode ser usado 
substâncias clareadoras para acelerar a 
melhora do quadro. Nunca estoure as 
bolhas formadas”, alerta Dra. Juliana 
Fonte.



É PossíVEl uma 
alimEntação 
somEntE 
VEgEtaRiana 
PaRa CRianças?

Quando os pais são vege-
tarianos e pensam em 
manter o mesmo habito 
alimentar nas crianças, 
podem surgir algumas 

dúvidas, já que, ao contrário dos adultos, 
eles estão em fase de desenvolvimento e 
se alimentar de forma correta é essencial. 
Mas, afinal, crianças podem ser vegeta-
rianas?
De acordo com Karin Paciulo, especia-
lista em nutrição funcional e professora 
do curso “Cardápio Infantil, alimenta-
ção saudável desde bebê”, da plataforma 
Namu, crianças podem sim ser vegeta-
rianas, desde que a alimentação seja rica 
em nutrientes e possa suprir tudo o que 
o corpo necessita. “Não é preciso ingerir 
carne para crescer forte e saudável. Mas 
também engana-se quem acredita que 
a alimentação vegetariana sempre é be-

néfica, uma vez que existem alimentos 
muito calóricos.
Se os pais são vegetarianos, a criança se-
guirá o padrão da família desde a intro-
dução alimentar, mas para isso é preciso 

acompanhamento com nutricionista. 
Para que o profissional possa elaborar 
um plano alimentar equilibrado para a 
criança e toda a família, e indicar suple-
mentação adequada se necessário.

Em fase de desenvolvimento, todos os 
nutrientes são importantes para uma 
criança. Por isso, a alimentação deve ser 
a mais variada possível, não permitindo 
que a criança caia no consumo apenas de 
carboidratos e açúcares, que é um grave 
erro, e que pode prejudicar muito o de-
senvolvimento da criança.
O ideal é ingerir alimentos ricos em 
substâncias como ferro, cálcio, ômega 3, 
proteínas e a famosa vitamina B12. Em 
alguns casos, só o cardápio não basta, é 
preciso suprir com suplementos, como o 
caso da B12. Mas sem crise! 
Existem pessoas que mesmo consumin-
do carne têm falta dessa vitamina, então 
não é fato isolado em vegetarianos. Para 
ter uma alimentação saudável e comple-
ta, você pode substituir alguns ingre-
dientes. 
Por exemplo, vegetais verde-escuros e 
leguminosas são fonte de ferro. Inclusi-
ve, uma dica é combinar esses alimentos 
com outros ricos em vitamina C, pois 
ajudam na absorção.
Já para as crianças que consomem leite 
e derivados, a ingestão de cálcio não é 
problema. 
Brócolis, feijão e espinafre também po-
dem ajudar nessa questão. 
As proteínas, muito importantes, po-
dem ser encontradas em leguminosas, 
oleaginosas, tofu, ovos, leite e derivados.

Os alimentos orgânicos vêm 
conseguindo cada vez 
mais espaço nas escolhas 
dos brasileiros. Não é de 
hoje, que esse tipo de pro-

dução chama a atenção dos consumidores, 
mas que agora ganha uma fatia significan-
te no mercado empresarial.
Segundo Conselho Brasileiro da Produção 
Orgânica e Sustentável (Organis), o mer-
cado externo continua a pleno crescimen-
to, sendo que 2017, o setor faturou algo 
perto de US$150 milhões de dólares em 
exportações, no grupo de 50 associados do 
Organis. E Em 2018, o Brasil terá cresci-
mento em torno de 20% de novos produ-
tos e caso a cadeia animal se desenvolva 
poderá chegar a 30%
“As empresas associados ao ORGANIS 
representam já faturamento de cerca de 
R$ 2,5 bilhões de reais, sendo que grande 
parte tem em sua linha produtos conven-
cionais e orgânicos, mas a cada ano a fatia 
de produtos orgânicos vem crescendo a ta-
xas mais altas do que as linhas de produtos 
convencionais”, é o que explica Ming Liu, 
diretor executivo da ORGANIS.
Para o público em geral, como saber se o 

produto que está comprando de fato é or-
gânico?
De acordo com o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 
para vender na feirinha, o produtor sem 
certificação deve apresentar um documen-
to chamado Declaração de Cadastro, que 
demonstra que ele está cadastrado junto 
ao MAPA e que faz parte de um grupo que 
se responsabiliza por ele. 
Neste caso, só o produtor, alguém de sua 
família ou de seu grupo pode estar na bar-
raca, vendendo o produto. 
Essa Declaração deve ser mostrada sempre 
que o consumidor e a fiscalização pedirem. 
Já os produtos vendidos em mercados, su-
permercados, lojas, devem estampar o selo 
federal do SisOrg em seus rótulos, sejam 
produtos nacionais ou estrangeiros.
Se o produto for vendido a granel deve es-
tar identificado corretamente, por meio de 
cartaz, etiqueta ou outro meio. 
Os restaurantes, lanchonetes e hotéis que 
servem pratos orgânicos ou pratos com 
ingredientes orgânicos devem manter à 
disposição dos consumidores listas dos 
ingredientes orgânicos e dos fornecedores 
deste ingredientes.

Como sabER sE o PRoDuto quE EstÁ ComPRanDo 
DE fato É oRgâniCo?

aumEnta CaDa ano, a 
PRoCuRa PoR alimEntos sEm 
agRotóXiCos
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Própolis, Pró+ Polis, vem do 
Grego onde Pró=em favor 
de + Polis = Cidade ou co-
munidade, por isso, o nome 
própolis, em favor da defesa 

da comunidade das abelhas. Proveniente 
das resinas de varias plantas, a própolis é 
famosa pelas suas propriedades com anti-
biótico natural e antinflamatório, atuando 
de forma muito eficiente.
Pelas pesquisas realizadas, no Brasil e no 
Japão, já se sabe que o extrato da própolis 
atua no organismo humano da mesma for-
ma, ou seja, em  favor das defesas naturais 

do sistema imunológico do corpo.  Num 
processo inflamatório, por exemplo, a pró-
polis vai estimular as defesas naturais do 
organismo fortalecendo o sistema. Pesqui-
sas, no Japão, comprovam, há mais de 25 
anos, que a própolis atua no processo evo-
lutivo de tumores impedindo a sua proli-
feração e, por vezes, revertendo o processo, 
inclusive do câncer, curando-o.
Importante salientar que o extrato de pró-
polis não é remédio, nem pode ser recei-
tado, mas pode ser utilizado amplamente 
em seres humanos e animais quase sem 
nenhuma restrição. 

É preciso, porém, conhecer a origem do 
extrato e, de preferência que haja laudo de 
pureza do produto para que se tenha certe-
za de estar usando um produto adequado, 
mas cuidado com os excessos.
Acne, machucados, gripes, picadas de in-
setos, queimaduras, processos infecciosos 
e inflamatórios são algumas das aplicações 
da própolis que estão, amplamente, divul-
gadas em pesquisas disponíveis na inter-
net. 

Para saber mais envie sua pergunta para 
perguntas@abelhasaovivo.com.br

o PRóPolis E o sistEma imunológiCo

ingREDiEntEs
REnDimEnto: 4 PoRçõEs

salaDa

• 200 g de abóbora  (moranga ou 
cabotiá fatiada)
• 2 cenouras cortadas em rodelas
• 2 abobrinhas cortadas em cubos
• 1 xícara (chá) de tomates-cereja  
ou mini-italianos
• 4 fatias de pão de forma corta-
das em cubos pequenos
• 4 corações de alface-romana
• 100 g de queijo parmesão
• 100 g de queijo provolone
• Azeite a gosto
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

molho DE ioguRtE

• 1 xícara (chá) de iogurte natural
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 1 colher (sopa) de suco de limão
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Salsa ou dill picado a gosto
 
PREPaRo / salaDa

1. Em uma assadeira, coloque os 
cubos de pão e regue com azei-
te. Asse em forno preaquecido em 
temperatura média, por cerca de 
10 minutos ou até dourarem.
2.  Enquanto isso, aqueça uma 
grelha ou frigideira grande em 
fogo alto. Adicione um pouco de 
azeite e coloque a abóbora fatiada 
e as cenouras em rodelas.  Grelhe 
até ficarem muito douradas.
3. Adicione, então, a abobrinha e 
os tomates e deixe dourar tam-
bém. Reserve.
4. À parte, acomode os corações 
de alface em um prato ou bowl e 
adicione, então, os vegetais gre-
lhados.
5. Finalize salpicando com os 
queijos, cortados com um descas-
cador de legumes, e os croûtons. 
Adicione o molho apenas na hora 
de servir.

PREPaRo / molho

Misture bem todos os ingredien-
tes. Em seguida, ajuste o tempero 
e sirva com a salada.

sAlAdA de leguMes 
gRelhAdOs cOM 
QueIjOs e cROûTONs

A chef Iracema Bertoco, do Centro 
Europeu, principal escola de gas-
tronomia do Brasil, preparou uma 
receita de Doce da casca de me-
lancia, ideal para as estações mais 
quentes do ano.

ingREDiEntEs 
(REnDimEnto: 5 PoRçõEs)

- 200g da parte branca da melan-
cia ralada 
- 100g de açúcar demerara 
- 3 cravos da índia 
- 1 rama de canela

moDo DE PREPaRo:

Coloque todos os ingredientes em 
uma panela e leve ao fogo médio 
até ficar transparente e secar o li-
quido que se desprenderá da cas-
ca da melancia. Sirva com queijo 
branco ou torradas.

dOce dA cAscA de 
MelANcIA

A saúde dos ossos depende muito 
dos hábitos alimentares e outros fatores 
do estilo de vida e, assim como o cálcio, 
a vitamina D é essencial para manter a 
composição muscular e óssea saudável.

Segundo o médico ortopedista e trau-
matologista, Joaquim Reichmann, para 
que os ossos sejam fortes, é fundamen-
tal que os músculos estejam saudáveis. A 
vitamina D é um dos fatores essenciais 
neste processo, pois é responsável por car-
regar o cálcio para dentro do osso. Além 
disso, representa um fator determinante 

para aumentar ou manter a massa mus-
cular.

O médico salienta que a vitamina D 
está presente em alimentos como ovos, 
queijos gordos, óleo de peixe, entre ou-
tros. No entanto, alerta que não é fácil al-
cançar as recomendações diárias somente 
com alimentação e, por isso, a exposição 
solar é importante. “O problema é que 
dificilmente as pessoas se expõem ao sol 
sem a proteção de um filtro solar e, por 
isso, é frequente a insuficiência ou até 
mesmo a deficiência de vitamina D”

ConhEça os bEnEfíCios Da Vitamina D 
PaRa a saúDE musCulaR E Dos ossos
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francisco almeida
ÁPIS VIVERE - APIÁRIO E VIVÊNCIA ECOLÓGICA
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altas 
tEmPERatuRas 
imPaCtam na 
PRoDução DE 
alfaCE

Com alta demanda de consumo 
na estação, cuidados no manejo são 
essenciais para garantir a qualidade da 
produção da folhosa.

Boletim publicado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 
mostrou que o preço da alface sofreu 
aumento em todas as Centrais de 
Abastecimento (Ceasa) estaduais durante 
o mês de novembro devido ao maior 
consumo. As elevações giraram entre 
5,56% e 56,25%, em comparação ao mês 
de outubro.

Apesar da grande procura, as variações 
climáticas no verão, estação marcada por 
altas temperaturas e grandes volumes de 
chuva, podem impactar negativamente 
no desenvolvimento das folhosas, caso 
não seja dada a devida importância ao 
manejo nutricional. Além da adubação 
de base, as aplicações complementares 
de micronutrientes como cobre, ferro, 
manganês e boro, os quais participam 
de várias funções fisiológicas dessas 

o 
clima é o principal 
fator de risco para 
a produção agrí-
cola. Temporais, 
secas prolongadas 

e geadas podem comprometer a 
renda do agricultor por muitos 
anos. Para minimizar os riscos, 
foi autorizado pelo secretário 
Francisco Sérgio Ferreira Jardim, 
titular da Pasta de Agricultura e 
Abastecimento, o remanejamen-
to de R$ 16 milhões do Fundo de 
Expansão do Agronegócio Pau-
lista (Feap) para a subvenção do 
Prêmio de Seguro Rural.

Somados aos R$ 25 milhões 
que já haviam sido liberados no 
início do ano, o montante total de 
R$ 41 milhões é o maior valor já 
liberado pelo Governo do Estado 
para essa finalidade.

Trata-se de uma demanda do 
setor, que contou com o apoio 
do deputado federal Arnaldo Jar-
dim, ex-secretário de Agricultura 
e representante da Frente Parla-
mentar da Agropecuária, e do de-
putado estadual Itamar Borges, 
presidente da Comissão de Agri-
cultura da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp). A 

medida beneficiará centenas de 
pequenos e médios produtores.

Com o seguro rural, o produtor 
pode minimizar suas perdas e re-
cuperar parte do capital investido 
na lavoura. Ao contratar o bene-
fício, o agricultor - pessoa física 
ou jurídica - poderá optar pelas 
modalidades: agrícola, pecuário, 
de florestas e aquícola.

O Limite de subvenção é de 
R$ 25 mil por beneficiário. As cul-
turas e atividades incluídas no 
programa foram analisadas com 
base na sua importância econô-
mica, potencialidades de merca-
do, características de produção e 
importância local.

Os interessados deverão pro-
curar uma corretora de seguros 
ou agência do Banco do Brasil 
para, no ato da contratação do 
seguro rural, solicitar a subven-
ção através das empresas segu-
radoras credenciadas.

O benefício será concedido 
por intermédio das empresas se-
guradoras, mediante a dedução 
do montante correspondente ao 
valor da subvenção estadual do 
prêmio de seguro rural a ser pago 
pelo produtor.

sECREtaRia DE agRiCultuRa DE sP DEstina R$ 16 milhõEs PaRa o sEguRo RuRal

plantas, possibilitam um adequado 
desenvolvimento das plantas, viabilizando 
ao produtor atender com qualidade e 
quantidade a demanda do mercado nesta 
época do ano.

De acordo com o engenheiro 
agrônomo Marcos Revoredo, gerente 
técnico especializado em hortifrúti 
da Alltech Crop Science, o adequado 

fornecimento destes nutrientes é um 
grande aliado. “Essa utilização promove 
uma redução do estresse fisiológico da 
planta, propiciando um crescimento mais 
equilibrado, desenvolvendo mais raízes, 
melhor desenvolvimento vegetativo 
e melhor resistência às variações 
climáticas”, ressalta.

Outro benefício da utilização dessas 

soluções é a melhoria dos aspectos 
qualitativos da alface. “A planta com 
adequados níveis foliares de Cálcio e 
Magnésio, tem melhor qualidade de 
folhas, visto que o Cálcio está relacionado 
a formação da parede celular, reduzindo 
assim danos fisiológicos como a queima 
de borda, quando deficiente por este 
importante elemento; e o Magnésio 
que participa da formação da clorofila, 
relacionada ao vigor vegetativo. Isso 
faz com que o agricultor tenha maior 
produtividade, assim como a qualidade 
e aspecto visual, textura e maciez desses 
vegetais, agregando valor ao produto 
final”, explica Revoredo.

Qualidade e produtividade

Para auxiliar o agricultor a atingir 
as demandas do mercado, sem perder 
a qualidade de seu produto, a Alltech 
Crop Science possui ferramentas aliadas 
do produtor. A indicação de Revoredo 
é o uso do Crop-SetTM, conjunto de 
extratos vegetais enriquecidos com 
minerais complexados por aminoácidos 
que favorece o equilíbrio fisiológico da 
planta, trazendo maior padronização 
e uniformidade de tamanho. Outra 
indicação é o Liqui-Plex® CaMg+B, 
que possui importantes nutrientes que 
auxiliam na produção de clorofila e na 
formação de tecidos e paredes celulares 
da planta, prevenindo contra problemas 
fisiológicos.
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A Companhia de En-
trepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo, a 
Ceagesp é a maior Cen-
tral de abastecimento 

da América Latina e a terceira maior 
do mundo. Por ano, são comercializa-
das mais de 3 milhões de toneladas de 
produtos hortifrutigranjeiros, pescados e 
também de flores. Além de receber mer-
cadorias e de realizar o abastecimento 
no Brasil inteiro, o Entreposto paulista-
no possui diversas empresas que atuam 
com a importação de alimentos, princi-
palmente de frutas e pescado de outros 
países da América do Sul e da Europa. 
O salmão, por exemplo, comercializado 
na Ceasa de São Paulo é proveniente do 
Chile. 

No ano passado, por exemplo, de 
acordo com os dados levantados pelas 
Sedes - Seção de Economia e Desenvol-
vimento da Ceagesp, foram comerciali-
zadas mais de 265 mil toneladas de pro-
dutos importados. Sendo que, em 2017, 
foram mais de 300 mil t. Tendo a Argen-
tina como o principal país que encami-
nha frutas e pescado para a Ceasa de SP. 
Em 2018, foram registrados cerca de 43 
mil t de produtos argentinos. Logo em 
seguida, Chile e Espanha têm uma par-
ticipação significante, com 29 mil t e 24 
mil t, respectivamente. No total são 19 
países que chegam a enviar mercadorias 
ao Entreposto da capital. 

Vale ressaltar que com o aumento dis-
parado da moeda americana, em 2018, 
fez com que a comercialização, desse se-
tor, sofresse um grande impacto, princi-
palmente, em relação aos preços. 

“O dólar impacta diretamente os pre-
ços dos alimentos in natura, tanto nacio-
nais como os importados. Os produtos 
nacionais apresentam elevação dos custos 
de produção, uma vez que os preços dos 
principais insumos (adubos, fertilizantes 

e etc) estão atrelados à moeda estrangei-
ra. O dólar também impacta nos preços 
dos combustíveis e, portanto, no frete, 
além de refletir nos níveis inflacionais. As 
maiores elevações, no entanto, ocorrem 
com os produtos importados que sofrem 
diretamente com as oscilações cambiais”, 
é o que explica o economista da Sedes, 
Flávio Godas.

O ano passado, praticamente, foi 
muito complicado para as vendas na Ce-
agesp, em geral. Além da greve dos cami-
nhoneiros, que ocasionaram no entrave 
de muitas mercadorias que não conse-
guissem chegar ao Entreposto paulista-
no, o dólar fez com que diminuíssem, 
drasticamente, as vendas dos produtos 
importados.

“Aqui os produtos todos subiram de 
preço por causa da alta do dólar. Isso re-
fletiu nas vendas que caíram pela meta-
de”, é o que relata o proprietário Nilton 
da empresa La Luna que trabalha com 
alimentos que vêm de diferentes países 
como Chile, Argentina, Portugal, Espa-
nha, Estados Unidos, entre outros.

Segundo a empresa, o aumento repre-
sentou algo em torno de 10 a 15% dos 
produtos. Um exemplo é a caixa de pera 
que vem da Argentina, antes encontrada, 
no mês de maio, por R$80,00 a caixa, já 
no mês anterior, ela fechou com o valor 
de 100 reais. Enquanto a Maçã Red De-
licius, a caixa que era comercializada no 
mesmo período por R$85,00, em junho 
chegou a custar 105 reais.

Uma das soluções encontradas por 
muitos empresários foram estocar os pro-
dutos em câmaras frias até o valor se nor-
malizar. Essa vantagem se deve, porque, 
as frutas podem permanecer, em média, 
por até três meses em um espaço refrige-
rado com temperaturas controladas. 

Para entender o ocorrido, foram vá-
rios os motivos que levaram o aumento 
desenfreado da moeda estrangeira. Um 

aumento do dólaR 
pRejudica vendas 
na ceagesp, em 2018

moeda ameRicana deixa os pRodutos 
impoRtados mais caRos dificultando 
competição com os itens nacionais

guilheRme aRaujo

dos princi-
pais acon-
t e c i m e n t o s , 
por exemplos, o 
período eleitoral 
no Brasil e a guerra 
comercial envolvendo os 
Estados Unidos com a China. Isso 
fez com que a incerteza dos investidores 
internacionais aumentasse o valor do dó-
lar, chegando a um patamar que ultra-
passasse os R$4,00. Praticamente um fei-
to histórico, o maior valor alcançado nos 
últimos dois anos. Consequência disso: 
dólar mais caro, resulta em produtos im-
portados mais caros.

O comércio Rubifruit, que faz par-
te do Grupo Schio e é considerado um 
grupo líder no setor da maçã, também 
comercializa produtos de fora, inclusive 
portugueses. No período da valorização 

da moeda ame-
ricana, a melhor 

opção foi somente 
esperar.
“A pera portuguesa 

começa a chegar por volta 
do mês de setembro e perma-

nece até o final do ano. O preço está em 
alta por diversos motivos, principalmen-
te pela alta do dólar e pela demanda. A 
partir do mês de novembro, o preço co-
meça a ficar em conta”, esclarece o ven-
dedor José Welligton.

Já a empresa de flores Paulinho das 
Rosas, que trabalha com rosas importa-
das do Equador e da Colômbia. O es-
tabelecimento sofreu uma dificuldade 
enorme, nesse período, isso porque, a 
compra é realizada com o dólar e com o 
aumento em relação à moeda brasileira, 
a comercialização ficou inviável.

ETSP 
COMERCIALIzA 

PRODUTOS 
IMPORTADOS DE 

19 PAÍSES
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Fonte: Reuters Fonte: SEDES

variações da moeda no mês ranKing de origens por paÍs
“A gente fecha o câmbio do dia, a car-

ga 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 tor-
ce para que o dólar dê uma melhorada”, 
é o que explica Alexandre, proprietário 
da empresa.

A expectativa agora é animadora, já 
que o dólar vem caindo gradativamente. 
Sendo que na primeira quinzena de ja-
neiro, por exemplo, chegou a ser cotado 
a R$ 3,70. A tendência é permanecer as-
sim. No curto prazo, o diretor da Wag-
ner Investimentos, José Faria Junior, ava-
lia que há espaço para o dólar subir um 
pouco mais em meio ao movimento de 
correção técnica. Para ele, caso a cotação 
fique entre R$ 3,74/R$ 3,80, pode ser 

um ponto que atraia vendedores da mo-
eda, como importadores. O especialista 
explica a posição da moeda brasileira e os 
motivos que podem fazer a moeda ame-
ricana cair ainda mais.

“O real, no entanto, é uma das pou-
cas moedas que têm resistido ao movi-
mento – frente a ele, a moeda dos EUA 
já perdeu 4,8 por cento desde o início do 
ano. São muitos os fatores que influen-
ciam a cotação de uma moeda em relação 
a outra, sejam eles internos ou externos. 
Entre o dólar e o real, no entanto, tais fa-
tores sinalizam um certo espaço para que 
a moeda americana caia um pouco mais 
ante a brasileira”, conclui.

Entretanto, os permissionários estão 
mais confiantes esse ano. “A expectativa 
agora com o novo governo é que nor-
malize e até melhore a situação do País”, 
analisa Nilton da La Luna.



R
econhecida por ser pio-
neira no desenvolvi-
mento de tecnologias 
para maquinários agrí-
colas, a Case IH, marca 

da CNH Industrial, está sempre 
com a cabeça voltada ao futuro. 
Por isso, apostou no mercado de 
tratores articulados no Brasil nos 
últimos anos, que até então era 
pouco explorado no país. E o in-
vestimento deu certo: a empresa 
já quebrou seu próprio recorde. 
Em 2017, a marca vendeu 28 uni-
dades do Steiger no país e em 
2018, comercializou mais de 100 
desse modelo de trator. 
As vendas desses tratores de alta 
potência tiveram início no segun-
do semestre do ano passado. 
“Em 2017, foram 28 unidades de 
um mercado de 35. Ou seja, 80% 
de participação no segmento. Em 
2018, com mais de 100 unidades 
vendidas, consolidamos a força do 
Steiger no Brasil”, diz Silvio Cam-
pos, diretor de Marketing de Pro-
dutos da Case IH.
O Steiger é a linha de tratores com 
a maior capacidade de tração no 
mundo, oferecendo potência má-

xima em qualquer atividade, de 
forma suave e eficiente. O trator 
articulado atende a todas as ne-
cessidades que vêm do campo, 
destacando-se por sua força, con-
forto e economia.
“O Brasil tem grandes áreas e, por 
isso, usa equipamentos de porte 
maior, em especial colheitadeiras. 
Ultimamente, tem migrado para 
plantadeiras maiores e são elas 
que demandam grandes tratores. 
Nesta tendência de mercado, a 
Case IH está à frente da concor-
rência com tratores de grande 
porte”, destaca Lauro Rezende, 
gerente de Marketing de Produto 
da Case IH.  
Os tratores da linha Steiger são 
fabricados há 60 anos no mundo 
e chegam ao Brasil para atender à 
demanda do empresário rural por 
máquinas de grande porte. 
A linha, que conta com tratores de 
370 a 620 cavalos, foi projetada 
para proporcionar potência máxi-
ma em qualquer tipo de atividade 
ou campo, além das demandas de 
potência hidráulica de implemen-
tos modernos.

cAse Ih QuebRA RecORde e veNde MAIs de 
100 TRATORes ARTIculAdOs NO bRAsIl eM 2018 

De acordo com o último balanço 
realizado pela Anfavea - Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, em 2018, em 2018 foram 
vendidas 47,8 mil máquinas agrícolas e 
rodoviárias, expansão de 12,7% sobre as 
42,4 mil em 2017. No último mês do 
ano, quando o setor comercializou 4,4 
mil unidades, houve aumento de 18,3% 
ante as 3,7 mil de novembro e de 22% 
sobre as 3,6 mil de dezembro de 2017.

A produção nos 12 meses de 2018 

acumulou 65,7 mil unidades e ficou 
23,8% acima do que 2017 (53 mil). 
Em dezembro, 5,6 mil unidades foram 
fabricadas, o que representa diminuição 
de 14,3% com relação a novembro (6,5 
mil) e crescimento de 113,7% contra as 
2,6 mil unidades do mesmo período de 
2017.

As exportações no setor de máquinas 
agrícolas e rodoviárias encerraram o ano 
com 12,7 mil unidades, diminuição de 
9,1% frente as 14 mil de 2017.

VEnDas DE mÁquinas agRíColas 
alaVaCam o sEtoR

Um dos pedidos mais frequentes 
do consumidor final é que as flores e 
plantas durem mais tempo. Por isso, é 
fundamental que se tenha um cuidado 
redobrado na escolha do equipamento 
ideal para garantir que essa demanda 
seja atendida. Quando pensamos na 
logística de flores e plantas, as falhas 
de armazenamento e transporte são os 
maiores obstáculos. 

Para que esse processo seja bem 
sucedido, o transportador precisa observar 
alguns aspectos, sendo fundamental: 
•	 Manter a câmara de 
arrefecimento do veículo em perfeitas 
condições para proteger as flores do calor 
no ambiente externo;
•	 Ter equipamentos para o 
transporte refrigerado com tecnologia de 
ponta; 

•	 Ter a temperatura adequada no 
momento do carregamento no transporte 
refrigerado;
•	 Rastrear e acompanhar, através 
de sistemas de controle de temperatura de 
transporte, a fim de manter a temperatura 
ideal durante todo o trajeto;
•	 Realizar um método adequado 
de descarga no ponto de chegada, 
observando a frequência da abertura das 
portas da câmara de refrigeração para 
garantir que a descarga seja realizada no 
menor tempo possível.

Todo transportador necessita de um 
planejamento adequado para prevenir 
possíveis interrupções e imprevistos 
durante o transporte. Por isso, é necessária 
a manutenção dos equipamentos e a 
realização de reparos de forma eficiente 
e rápida.

tRansPoRtE DE floREs É DEliCaDo 
E EXigE CuiDaDos EsPECiais
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O design frontal modernizado e uma lista de 
equipamentos ainda mais recheada adicio-
nam qualidades que visam realçar a essên-
cia da série: a robustez. 
Líder de seu segmento no mercado nacio-
nal nos últimos três anos, a Toyota Hilux tem 
produção na fábrica de Zárate, província de 
Buenos Aires, Argentina, onde é manufatura-
da de acordo com os valores e padrões glo-
bais de qualidade, durabilidade e confiabili-
dade da Toyota. 
Com as mudanças incorporadas na linha 
2019, a picape da Toyota traça nova dire-
ção na busca por superar as expectativas de 
seus clientes. 
Um dos mais famosos nomes do segmento de 
picapes é, também, um dos mais tradicionais 
da história.  Com meio século de vida comple-

tado em 2018, a Hilux chega a um novo pata-
mar de seu ciclo de existência e atuação glo-
bal. Trajetória marcada, inclusive, por suces-
sivas evoluções, moldadas pelas transforma-
ções em uma sociedade cada vez mais mo-
derna, dinâmica e urbanizada. 
Os modelos da linha 2019 da Hilux seguem 
equipados com motores diesel e flex. Veícu-
los de motorização diesel vêm equipados com 
propulsor Toyota D-4D 2.8L 16V Turbo de 
177cv de potência a 3.400 rpm, todas de tra-
ção integral.
As transmissões para os modelos diesel são 
automática de seis velocidades sequencial 
para as versões SRX, SRV e SR e manual de 
seis velocidades para as versões Standard 
Power Pack, Standard Narrow, Cabine Sim-
ples e Cabine Chassi.

Com mais de 56 mil unidades vendidas em 
2018 e quase 1,4 milhão desde o seu lan-
çamento, há 20 anos, a Fiat Strada recebe 
mais uma integrante para a família. Chega ao 
mercado a nova Fiat Strada Freedom Cabi-
ne Simples. 
A versão com Cabine Dupla foi lançada em 
agosto e fez tanto sucesso, com um expressi-
vo número de vendas, que ganhou posição de 
destaque no segmento de picapes. Assim, a 
Fiat decidiu oferecer ao consumidor uma va-
riação para a versão com uma caçamba maior. 
A Fiat Strada Freedom Cabine Simples para 

A Amarok V6 Highline tem configuração de 
carroceria cabine dupla e extensa lista de 
itens de série, que inclui recursos como fa-
róis bixenônio com luzes de uso diurno de 
LEDs, sistema de auxílio ao estacionamen-
to com câmera de ré, sistema de freios pós-
-colisão e os mais modernos recursos de in-
fotainment do mercado. 
De última geração, o novo motor tem 3 litros 
de cilindrada e combina tecnologia de inje-
ção direta common-rail de combustível e tur-
bocompressor de geometria variável. 
Esse motor possui acionamento dos coman-
dos por correntes, que não requerem manu-
tenção, e circuitos separados de arrefecimen-
to para o cabeçote e o bloco, o que permi-
te melhor gerenciamento da temperatura de 
funcionamento.

São 225 cv disponíveis na ampla faixa de 
3.000 rpm a 4.500 rpm. E o torque é de 550 
Nm (56,1 kgfm), entregue já a partir de ape-
nas 1.500 rpm e mantendo-se pleno até as 
2.500 rpm. Em relação ao já eficiente mo-
tor quatro-cilindros 2.0 biturbo que equipa 
as versões Trendline e Highline automáticas 
(todas de cabine dupla), o ganho é de 25% 
em potência (45 cv a mais) e de 31% no tor-
que (130 Nm, ou 13,3 kgfm).
Todo esse torque entregue a tão baixo regi-
me de giro dá à Amarok V6 desempenho ex-
celente em qualquer tipo de terreno. . E a pi-
cape acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8 
segundos.
Para esse desempenho de carro esporte co-
labora o câmbio automático de 8 marchas que 
equipa a Amarok V6 Highline. 

toyota hiluX 2019 ChEga 
ao bRasil Com noVo DEsign

VolksWagEn amaRok V6 É a PiCaPE 
mÉDia mais PotEntE Do sEgmEnto
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fiat stRaDa 
fREEDom 
CabinE simPlEs 
ChEga ao 
mERCaDo

compor a gama da Fiat Strada com a mesma 
proposta da Cabine Dupla: uma versão com-
pleta, com diversos itens de série, para aten-
der aos clientes que necessitam de mais es-
paço de carga, sem abrir mão do conforto. 
Por fora, ela traz rodas de liga leve de 14”, fa-
róis de neblina com insertos cromados, pa-
ra-choque com skid plate, capota marítima, 

maçanetas e retrovisores na cor do veículo e 
sensor de estacionamento traseiro. 
Por dentro, conta ainda com trava e vidros 
elétricos, ar-condicionado, volante em couro 
com comandos do rádio. A versão ainda pode 
ser equipada com o Pack Techno, compos-
to por central multimídia com tela de 6,2”, en-
tradas USB/DVD/TV/GPS e câmera traseira.

veículos
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O segmento de 
caminhões, por 
exemplo, vem 
mostrando ao longo 
do tempo que está 

retomando com a economia aquecida do 
País. 

Segundo os dados da Anfavea - 
Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores, as vendas de 
caminhões em 2018 registraram 76 mil 
unidades, uma expansão de 46,3% diante 
das 52 mil unidades vendidas do ano 
anterior. 

“O resultado da indústria 
automobilística brasileira no ano 
passado mostrou que 2018 consolidou a 
retomada iniciada em 2017. O mercado 
interno teve forte reação, o que mostra 
que parte da demanda reprimida foi bem 
atendida. O crescimento das vendas de 
caminhões e máquinas agrícolas indica 
a recuperação da economia brasileira. O 
único indicador negativo foi o volume de 
exportações, por conta da forte retração 
do mercado argentino, nosso principal 
parceiro comercial. O balanço da 
produção também foi positivo, mesmo 
com a redução nas exportações”, afirmou 
Antonio Megale, presidente da Anfavea.

Em 2016, foram no total 50.562 
unidades vendidas, uma redução de 
29,4%, em relação, ao ano anterior. Isso 
porque, em 2015, a comercialização de 
caminhões novos foi de 71.655. 

Entretanto, números que nem se 
comparam com o ano de 2011, onde 
a categoria conseguiu uma marca 
importante de 172.870 veículos 
emplacados. Só pra se ter uma ideia, foi o 
melhor resultado obtido na história. 

Já na análise mês a mês, as 7,6 mil 
unidades comercializadas em dezembro 
do ano passado, por exemplo, ficaram 
apenas 0,6% abaixo das 7,7 mil de 
novembro e 25,7% superiores às 6,1 mil 
unidades de dezembro do ano anterior, 
em 2017. 

A produção encerrou, o ano de 2018, 
com alta de 27,1%. Sendo que foram 
produzidas 105,5 mil unidades, nesse 
período e 83 mil em 2017. 

No último mês do ano passado 
saíram das linhas de montagem 7,3 mil 
unidades, número 26,5% menor na 
comparação com as 10 mil de novembro, 
e 0,8% inferior em relação às 7,4 mil de 
igual período de 2017. 

Entretanto, as exportações no ano 
passado chegaram a 24,6 mil unidades, 

um recuo, praticamente de 12,7% 
frente as 28,2 mil unidades de 2017. 
Em dezembro, mil unidades foram 
exportadas, o que representou uma 
diminuição de 24,2% ante as 1,4 mil de 
novembro e decréscimo de 50,9 % contra 
as 2,1 mil de dezembro de 2017. 

A entidade estima aumento de 11,4% 
no licenciamento de autoveículos este 
ano. A expectativa é de comercializar 
2,86 milhões de unidades. No caso das 
exportações a projeção é de estabilidade 
com 590 mil unidades negociadas com 
outros países. A produção deve chegar em 
3,14 milhões de unidades, o que significa 
um aumento de 9%.

“Para 2019, nossa expectativa 
é de mais um ano de crescimento, 
exceto nas exportações. A conjuntura 
macroeconômica indica fatos positivos, 
como aumento do PIB, inflação 
diminuindo e queda do dólar. A oferta 
de crédito em 2018 foi a maior desde 
2011. Na soma de todos esses fatores ao 
otimismo com as reformas econômicas 
propostas pelo novo governo, acreditamos 
em uma reação sequencial, que passa 
pela retomada da confiança tanto do 
consumidor quanto do investidor”, 
apontou Antonio Megale.

AGRONEGÓCIO

O Agronegócio é um dos grandes 
responsáveis nas vendas de caminhões. 
Para Roberto Cortes, presidente e CEO 
da MAN Latin America, o setor rural 
tem um destaque importante, já que a 
logística dos produtos, ainda mais do 
hortifrúti é realizada pelas estradas que 
cortam o País de Norte a Sul.

“O agronegócio é um dos segmentos 
mais promissores para o mercado 
de caminhões. O campo está em 
pleno desenvolvimento e demanda 
investimentos em tecnologia, incluindo 
distribuição, o que impulsiona os 
extrapesados”, esclareceu Roberto Cortes.

Pensamento também compartilhado 
pelo Roberto Barral, diretor da Scania no 
Brasil. Isso se deve, porque, grande parte 
das vendas de caminhões da Companhia 
sueca é destinada fortemente ao agro.

“O agronegócio é um setores de maior 
importância nas vendas de caminhões. 
Para a Scania, sempre foi e sempre 
será. O cliente do agronegócio busca 
um caminhão rentável e econômico 
para o ajudar a manter suas margens de 
lucratividade”, comentou Roberto Barral.

VEnDas DE CaminhõEs animam sEtoR E 
CRia CEnÁRio faVoRÁVEl PaRa EstE ano

agRonEgóCio mais uma VEz É um Dos gRanDE REsPonsÁVEis 
PElas VEnDas DE CaminhõEs no País
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muniCíPios Do agRonEgóCio 
liDERam CREsCimEnto Do Pib

liVRo CaiXa Digital É obRigatóRio 
PaRa o PRoDutoR RuRal

bRasil EXPanDinDo CaDa VEz 
mais aCoRDos ComERCiais 

obEsiDaDE E DEsnutRição: 
amEaça nutRiCional 

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) referentes ao 
PIB (Produto Interno Bruto) Municipal 
de mais de 5 mil municípios mostram 
forte crescimento nas principais regiões 
agrícolas. Levantamento com base no 
valor nominal do PIB de 2016 revelou 
que 82% dos municípios brasileiros 
classificados como os maiores produtores 
do agro tiveram crescimento nominal 
superior à taxa anual do PIB do país, que 
foi de 4,4 % entre 2014 e 2016.

Quando isolados os 100 maiores 
produtores agrícolas, o crescimento 
médio foi de 9,81%, no período. Esses 
municípios respondem por 7,2% do PIB 
do país, e por 27,5% do Valor Bruto da 
Produção (VBP Lavouras).

O levantamento de acordo com o 
coordenador-geral de Estudos e Análises 
da Secretaria de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, José Garcia 

Gasques, combina as informações do PIB 
Municipal com as da Produção Agrícola 
Municipal (PAM), referentes às lavouras 
permanentes e temporárias em 2017. 
“Trabalho semelhante a este, foi feito em 
2016, quando verificou-se que as regiões 
produtoras agrícolas cresceram entre 
2010 e 2013, o dobro da média do país”, 
lembrou Gasques.

“Em diversos municípios do Nordeste, 
o valor da produção agropecuária teve 
acentuada redução em 2017. Isso ocorreu 
muito fortemente entre os que integram 
a região chamada Matopiba, considerada 
importante área de expansão da fronteira 
agrícola”, disse Gasques.

“Nos estados da Bahia, Piauí e 
Maranhão, muito afetados pelas secas 
ocorridas nos últimos anos, a redução 
de safras foi muito forte ocasionando 
redução do valor da produção”, afirmou.

A partir do ano-
calendário de 2019, 
o produtor rural 
que auferir, durante 
o ano, receita bruta 

total de atividade rural superior 
ao valor de R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos reais) deverá 
entregar, em arquivo digital, a 
escrituração do Livro-Caixa Digital 
do Produtor Rural (LCDPR).

 A obrigação foi estabelecida pela 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil na Instrução Normativa RFB 
nº 1.848, do dia 28 de novembro de 
2018.

 O LCDPR deverá ser assinado 
digitalmente, por meio de certificado 
digital e realizado até o final do prazo 
de entrega da declaração do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física do 
respectivo ano-calendário, ou seja, a 
partir do exercício de 2020.

 O LCDPR é facultativo para os 
demais produtores e deve representar 
uma importante ferramenta para a 
fiscalização da atividade rural dos 
contribuintes pessoas-físicas, que 
se dará de forma eletrônica, sendo 
previsível um aumento das glosas de 
declaração e questionamentos quanto 
à natureza das receitas e despesas 
declaradas.

 O Produtor Rural que deixar 
de apresentar o LCDPR no prazo 
estabelecido ou apresentar com 
incorreções e/ou omissões estará 
sujeito a multas e penalidades, 
podendo ter a inscrição de produtor 
suspensa ou cassada.

A Secretaria de Relações Internacionais 
do Agronegócio (SRI) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
teve papel importante para novas 
conquistas de mercado e continua 
trabalhando para que esses números 
não parem de crescer. As exportações do 
agronegócio do Brasil deverão superar a 
marca dos US $ 100 bilhões neste ano, 
com crescimento de 4% ante o ano 
passado.

Um fator importante para o 
crescimento das exportações do agro 
brasileiro foi o apoio dos adidos agrícolas 
do Mapa. São 14 adidos lotados nos 
seguintes postos: Argentina, África do 
Sul, Arábia Saudita, China, Coréia do 
Sul, EUA, Japão, México, Índia, Rússia, 
Tailândia, União Europeia, Vietnã e 
OMC.

A ampliação em andamento do quadro 
de adidos deve aumentar a capilaridade 
da atuação do ministério, garantindo a 
presença de profissionais especializados 
na linha de frente das relações com os 
principais parceiros comerciais. Mais seis 
novos adidos estarão ocupando postos, 
ainda neste ano, no Canadá, Colômbia, 
Egito, Indonésia, Marrocos e União 
Europeia, que passa a contar com dois 
profissionais.

Entre as ações desenvolvidas pela 
SRI, em 2018, se destaca a criação da 
marca O Melhor do Agro Brasileiro e a 
construção da Estratégia para Abertura, 
Ampliação e Promoção do Agronegócio 
no Comércio Internacional. O Melhor 
do Agro visa agregar valor à produção 
por meio da comunicação direta com 
os consumidores estrangeiros, que terão 
acesso a informações sobre a qualidade e 
sustentabilidade dos produtos.

Já a estratégia é um conjunto de 

objetivos, diretrizes e ações – construídas 
em parceria com outros órgãos públicos 
e com o setor privado – elaborados para 
incrementar as exportações.

As ações desenvolvidas no Mapa com 
a secretaria e em conjunto com outros 
órgãos e com o setor privado, visam a 
conquista de 10% do mercado mundial 
do agro e o incremento de US$ 30 bilhões 
na pauta de exportações. Atualmente, 
a participação do Brasil no mercado 
mundial é de cerca de 7% de um total 
mundial de U$S 1,1 trilhão. 

O Mapa promoveu ações envolvendo 
questões sanitárias e fitossanitárias em 
negociação com 130 países. 

Participou da organização de 13 
missões em 20 países, em 2018, para 
Alemanha, Bélgica, Suíça, Coreia do Sul, 
Singapura, Indonésia, Malásia, Emirados 
Árabes Unidos, Arábia Saudita, Canadá, 
Turquia, China, França, África do Sul, 
Botswana, Namíbia, Argentina, Egito, 
Portugal e Espanha. 

Como fruto destas negociações, foram 
abertos mercados para 24 produtos em 12 
países. Na África do Sul, foram concluídas 
negociações para exportação de mangas, 
ovos in natura e ovos processados. 

No âmbito multilateral, a secretaria 
esteve presente para defender os 
interesses do agro nacional em reuniões 
com o Conselho Agropecuário do Sul 
(CAS), Mercosul, órgãos da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), Organização 
Mundial do Comércio (OMC), entre 
outros foros internacionais.

Ainda, participou da organização 
da presença do Brasil em oito eventos 
de atração de investimentos e em seis 
feiras internacionais (Singapura, Canadá, 
Coréia do Sul, Irã, Turquia e Espanha).
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CitRos: EstuDo mostRa 
Como aumEntaR Em atÉ 44% 
o númERo DE fRutos PoR 
Ramo
SoluçõeS naturaiS focadaS em melhora do equilíbrio 
hormonal reSultam em melhor produtividade e peSo médio 
do fruto

As fases de florescimento e frutificação 
dos citros são determinantes para o 
sucesso do pomar. Nelas, a planta que 
estiver equilibrada hormonalmente 
pode apresentar um grande salto de 
produtividade. Estudo realizado pela 
Alltech Crop Science, no município 
de Piracicaba (SP), mostrou que o uso 
de biotecnologia, durante essas etapas, 
contribuiu para o aumento em 44% do 
número médio de frutos por ramo, até o 
momento da colheita, se comparado com 
a área sem aplicação desta ferramenta.

As soluções naturais, à base de 
extratos vegetais e minerais complexados 
por aminoácidos, buscam reduzir o 
estresse fisiológico da planta, explica o 
engenheiro agrônomo Marcos Revoredo, 
gerente técnico da empresa especializado 
em hortifrúti. “No momento do 
florescimento e da frutificação, as plantas 
de citros necessitam de maior demanda 
nutricional e fisiológica para que ocorra 
um adequado desenvolvimento das flores, 
com melhor viabilidade, pegamento 
e crescimento de um maior número e 
melhor tamanho dos frutos”, afirma.

Outro aspecto que impacta 
diretamente no equilíbrio do pomar, 
nestas fases, é a variação climática a qual 
as plantas são submetidas. “Nos meses 
de emissão das flores e desenvolvimento 
inicial dos frutos, as plantações passam 
por variações climáticas, como elevação 

das temperaturas e períodos de estiagem, 
o que pode provocar queda de flores e 
frutos”, destaca Revoredo. Sendo assim, 
o uso das soluções naturais auxilia em 
melhor vigor para que a planta supere as 
adversidades e consiga expressar melhor o 
seu potencial produtivo.

Além de benefícios quantitativos, a 
utilização de extratos vegetais e minerais 
complexados por aminoácidos resulta 
em frutos de melhor qualidade. Dados 
da pesquisa realizada pela Alltech Crop 
Science apontaram aumento de 17% 
no peso médio dos frutos produzidos se 
comparados à área em que o produto 
não foi aplicado. “Isso acontece porque 
a aplicação destas soluções naturais 
auxiliou a planta a redirecionar a sua 
reserva fisiológica de maneira mais 
equilibrada, que gerou anteriormente, 
para onde precisa: o desenvolvimento dos 
frutos”, finaliza o agrônomo.

Para que o pomar atinja resultados 
positivos em produtividade e qualidade, 
de maneira natural e sustentável, a 
Alltech Crop Science possui ferramentas 
que são aliadas do citricultor. A indicação 
de Revoredo é o uso do Crop-SetTM, 
conjunto de extratos vegetais enriquecidos 
com minerais complexados por 
aminoácidos que favorece o pegamento, 
a padronização e o crescimento dos frutos 
ao agir reduzindo o estresse e aumentando 
os caracteres produtivos.

PRAzO de INscRIÇÃO dO cAR é PRORROgAdO 
NOvAMeNTe

O Governo Federal prorrogou mais 
uma vez o prazo para a inscrição 
de propriedades e posses rurais no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
A data limite, agora, é para o fim 
deste ano, 31 de dezembro. 
O Entreposto vem acompanhando 
de perto, tanto que essa é a quinta 
vez que a data limite foi alterada. 
Antes o prazo final era para o dia 
31 de dezembro do ano passado, 
que também já foi maio de 2018, 
sendo que antes estava para o dia 
31 de dezembro de 2017.
Criado, em 2012, no âmbito do 
Sistema Nacional de Informação 
sobre Meio Ambiente – SINIMA, 
o CAR é obrigatório para todos os 

imóveis rurais, independentemen-
te do tamanho.
A inscrição no CAR é o primeiro 
passo para que o produtor rural 
consiga a regularidade ambiental 
das terras e possa ter os benefí-
cios previstos no Código Florestal. 
Se não regularizar o imóvel, o pro-
prietário perderá a oportunidade 
de recompor as áreas de preserva-
ção permanente com dimensões 
menores, conforme o tamanho 
da propriedade. Além disso, ele 
ficará impossibilitado de requerer 
licenciamentos ambientais, terá 
restrição a crédito bancário e será 
impedido de fazer modificações 
cartoriais nos registros de imóveis.

minERais oRgâniCos 
aumEntam PRoDução 
DE oVos aCima Da mÉDia 
naCional

Aves mais saudáveis resultam 
no aumento da produtividade e, 
consequentemente, em uma qualidade 
maior dos ovos. Para alcançar essa 
resistência nas galinhas poedeiras, a 
utilização de soluções naturais à base de 
minerais na forma orgânica estão entre as 
alternativas mais eficazes para os criadores 
de aves de postura. 

Premiada por ser a primeira granja 
na américa latina e segunda no mundo 
por conquistar a marca de 500 ovos por 
galinha produzidos em 100 semanas, a 
Granja Pavão, localizada no município 
de Abadiânia (GO), notou aumento 
de 6,5% em sua produção nos últimos 
anos, tendo índice de 91,5% de ovos 

de qualidade em seu plantel (a média 
nacional gira em torno de 85%).

Essa qualidade é atingida graças 
à casca do ovo, que é responsável 
pela durabilidade e resistência das 
propriedades nutricionais, sendo muito 
importante para a inserção do produto 
no mercado. Quanto mais espessa for a 
casca, maior segurança na logística das 
granjas até a mesa dos consumidores. 
“Nós trabalhamos hoje com 91% de 
qualidade. Notamos que isso é decorrente 
do trabalho que realizamos com o uso 
dessas soluções naturais, ou seja, com 
a utilização de minerais orgânicos”, 
explica Luiz Fernando Pavão, um dos 
proprietários da Granja Pavão.



pescado

o iCms Do PEiXE no EstaDo DE sP

É libERaDa a imPoRtação 
DE CamaRão Do EquaDoR 

Um dos maiores produtores mundiais 
de frutos do mar, o Equador passa a 
exportar camarão para o Brasil. Com 
isso, o país torna-se um dos maiores 
exportadores para o Brasil. 

O presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Dias Toffoli, 
decidiu liberar a importação de camarão 
da espécie Litopenaeus vannamei, do 

Equador.  Na decisão, o presidente 
da Corte destacou que os patógenos 
supostamente presentes nos camarões 
equatoriano são “inofensivos à saúde 
humana”. 

Por isso, Toffoli lembrou que o que 
está em análise na ação é a importação 
de camarões descascados e congelados, 
destinados ao consumo humano.
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O ICMS suportado 
pelas indústrias 
e distribuidores/
atacadistas nas 
vendas realizadas 

dentro do Estado de São Paulo, exceto 
para consumidor final, sofreu grandes 
alterações no ano de 2018.

Em 07/04/18 foi publicado o Decreto 
63.342/2018 que limitou o Diferimento 
para “o desembaraço de mercadoria 
importada do exterior” e “saída interna 
realizada por piscicultor ou pescador”. 
As demais operações internas passaram a 
ser tributadas em 7%. Esta norma trouxe 
outra novidade, a possibilidade de crédito 
outorgado para a indústria equivalente ao 
ICMS de saída, contudo estipulou uma 
regra para aproveitamento de outros 
créditos de ICMS. Desta forma, as 
indústrias de pescado passaram a ter uma 
vantagem tributária em detrimento dos 
distribuidores, que passaram a pagar o 
ICMS, anteriormente inexistente.

Cerca de oito meses após a alteração 
acima, em 04/12/18 foi publicado 
o Decreto 63.886/2018, alterando 
novamente algumas regras do ICMS 
quanto as indústrias e distribuidores. 
Para este último houve o retorno do 
diferimento, sendo excluída da regra 
(diferimento) as empresas que tenham 

como Atividade Principal a Indústria de 
Pescado, na classificação de Preservação 
ou Fábrica de Conservas de Pescado, 
respectivamente CNAEs 1020.1/01 e 
1020.1/02, conforme redação dada ao 
artigo 391 do RICMS:

“Art. 391. O lançamento do imposto 
incidente nas operações internas com 
pescados, exceto os crustáceos e os 
moluscos, em estado natural, resfriados, 
congelados, salgados, secos, eviscerados, 
filetados, postejados ou defumados para 
conservação, desde que não enlatados 
ou cozidos, excluídas as saídas internas 
realizadas por estabelecimento que tenha 

como CNAE principal os códigos 1020-
1/01 ou 1020-1/02, fica diferido para o 
momento em que ocorrer”.

Às indústrias que cumprem este 
requisito foi mantida a possibilidade de 
crédito outorgado nas mesmas regras, 
sendo que aos distribuidores é permitido 
o crédito de ICMS, mesmo com o 
diferimento.

Assim, temos basicamente duas 
situações tributárias referentes à venda 
de peixes dentro do Estado de São Paulo, 
exceto para consumidor final. A primeira 
delas é o diferimento na saída realizada 
pelo distribuidor e a segunda a tributação 

com possibilidade de outorga da saída 
realizada pela indústria.

Com a possibilidade da outorga do 
ICMS, o estabelecimento industrial, 
quanto as vendas realizadas para 
empresas optantes do Lucro Real (LR) 
ou Presumido (LP), possui um grande 
diferencial competitivo em relação 
aos distribuidores, visto o ICMS ser 
um tributo que permite ao adquirente 
(exceto SIMPLES NACIONAL) o 
aproveitamento do Imposto constante 
na Nota Fiscal. Assim, um Peixe, 
hipoteticamente, comercializado por 
R$ 100,00, custa ao adquirente (LR/
LP) R$ 93,00 quando adquirido de uma 
indústria e R$ 100,00 quando adquirido 
de um distribuidor.

Para as vendas realizadas para empresas 
do Simples Nacional, não há qualquer 
diferenciação no custo de aquisição, 
vez ser proibido o aproveitamento de 
imposto por este tipo de comprador.

A última mudança ocorrida 
minimizou os custos tributários que 
os distribuidores estavam suportando, 
mas ainda assim há um diferencial 
competitivo em favor das indústrias.

Entendemos que a melhor medida que 
poderia ter sido adotada pelo Governo 
de São Paulo é a Isenção de ICMS na 
operação interna, sendo vedado o crédito 
de ICMS pelo adquirente. A isenção 
traria isonomia competitiva entre todos, 
além de tornar o peixe, efetivamente, 
mais barato ao consumidor, aumentando 
assim o volume de vendas e empregos.

o peixe compõe oS produtoS 
da ceSta báSica pauliSta, 
Sendo o icmS naS vendaS 
internaS equivalente a 7%.

david rocHa veiga  
CONSULTOR JURÍDICO – ABRAPES 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FOMENTO AO 
PESCADO)

seTOR de PescAdO NA ceAgesP 
MOvIMeNTA MAIs de R$ 290 MIlhões 

Segundo os dados da Sedes - 
Seção de Economia e Desenvol-
vimento, o setor de pescado da 
Ceagesp conseguiu, em 2018, co-
mercializar mais de 40 mil tonela-
das. Tendo um faturamento anual 
de 290 milhões de reais. Entre os 
peixes mais vendidos na Ceasa de 
São Paulo estão: a pescada (7,7 mil 
t); a sardinha (5,5 mil t); e a tilápia 

(3,7 mil t). 
Ressaltando que a segunda maior 
feira atacadista de pescado da 
América Latina fica na CEAGESP. 
Em um espaço amplo de 27 mil m², 
onde, por dia são comercializadas, 
em média, 200 toneladas de pei-
xes de 97 espécies. Horário de co-
mercialização é de terça a sábado, 
das 2h às 6h.
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aS vendaS no entrepoSto da 
capital Sofreram uma queda 
de 7%, em relação ao ano 
anterior

De acordo com os dados 
realizados pela Sedes 
- Seção de Economia 
e Desenvolvimento, a 
Ceagesp comercializou, 

somente, no ano de 2018, mais de 
3,06 milhões de toneladas de produtos 
hortifrutigranjeiros. Isso sem contar com 
as outras unidades existentes no interior 
do Estado de São Paulo. 

O Entreposto da capital movimentou 
financeiramente, no ano passado, algo 
próximo de 782 milhões de reais. O 
balanço ainda consta que o setor de frutas 
foi o principal das vendas do ETSP. Nesse 
período, foram cerca de 1,6 milhão de t, o 

que chega a representar uma participação 
do mercado de 52,4%, ou seja, mais da 
metade. Tendo a laranja, mais uma vez, 
como o produto mais vendido, com 270 
mil t, de janeiro a dezembro, seguida pela 
batata (250 mil t); tomate (247 mil t); e 
mamão (128 mil t).

Em contrapartida, em relação 
aos alimentos que mais renderam 
financeiramente, o tomate e a maçã 
ocuparam as primeiras colocações, com 

R$ 705 milhões e 480 milhões de reais, 
respectivamente.

Os dados ainda mostram que o mês 
de março foi o período que teve a maior 
comercialização, 291 mil t. Outro detalhe 
é que, em 2018, o estado de Minas Gerais 
foi o que mais encaminhou mercadorias 
ao Entreposto paulistano, com 230 mil t.

Entretanto, em geral, os números 
obtidos, no ano passado, ficaram um 
pouco abaixo, em comparação com 2017, 
já que foram alcançados 3,30 milhões de t. 
Uma redução de 7% das vendas. 

A greve dos caminhoneiros, que 
começou no dia 21 de maio de 2018, 
durou no total 10 dias. Durante esse 
período, a comercialização na Central 
de abastecimento de São Paulo foi 
completamente prejudicada, chegando 
até mesmo a operar com apenas 10% de 
seu potencial em comparação a um dia 
normal de atividade.

“As rodovias que ligam a Bahia, 
Espírito Santo, Minas Gerais, todos 
estiveram fechadas. Então, não chegavam 
mercadorias para cá. Ficamos sem frutas, 
nenhuma empresa tinha, por exemplo, 
mamão para comercializar. Acho que isso 
nunca tinha acontecido na história da 
Ceagesp”, é o que relembra o gerente de 
vendas da empresa FrutaMina, Eduardo 
Raymundo.  

Agora, a expectativa é para 2019. Caso 
não ocorra nenhum contratempo externo, 
a previsão é que as vendas voltem a 
normalidade e superem o obtido de 2018!

CEagEsP ComERCializa bEm abaiXo, Em 2018



No País, Segundo o IBGE, produz 
anualmente mais de 1 milhão de tonela-
das da fruta. A manga é um dos produtos 
mais comercializados no Entreposto pau-
lista. Tanto que ela ocupa a sexta posição 
do setor de frutas. 

De acordo com a Companhia, em 
2017, foram vendidas mais de 95 mil to-

neladas, o que rendeu financeiramente, 
algo em torno de R$ 220 milhões. 

Segundo a tabela de sazonalidade, a 
manga do tipo Tommy, ela começa a ter 
uma produção forte a partir do mês de 
outubro e vai até janeiro. Porém de feve-
reiro a agosto fica com a produção fraca 
no ETSP.

atÉ JanEiRo, manga sE 
EnContRa Com PREço Em 
Conta no EtsP

20 eNTRePOsTO  I  janeiro/ 2019 | www.jORNAleNTRePOsTO.cOM.bR

volume comercializado na ceagesp volta a cair em dezembro 

a 
comercialização 
no entrepos-
to de São Paulo 
voltou a regis-
trar retração em 

dezembro. O volume comercia-
lizado recuou de 290.767 tone-
ladas em dezembro/2017 para 
275.202 toneladas em dezem-
bro/2018. Queda de 5,4% ou 

15.565 toneladas.  
No acumulado do ano, o vo-

lume comercializado recuou 
7,2%. 

Passou de 3.301.049 tone-
ladas em 2017 para 3.063.798 
toneladas em 2018. Importante 
ressaltar que esta queda está 
superdimensionada em razão 
da greve dos caminhoneiros 

quando, de fato, houve pouca ou 
nenhuma movimentação e também 
pela greve dos funcionários da CE-
AGESP, 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 (55,3%), 
seguidas pelos legumes (22,6%), 
produtos diversos (13,3%), verduras 
(6,8%), pescados (1%) e flores (1%). 

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

1. laranja:   270.150
2. batata:     249.600
3. tomate:   247.480
4. mamão:   127.764
5. maçã:      121.076
6. melancia: 113.881
7. limão:      112.305
8. Cebola:      95.978
9. manga:      93.552
10. abacaxi:    92.431

flavio luis godas
SEDES -SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

Preços: 
O fluxo financeiro registrou 

queda de 0,9% no período de 
janeiro a dezembro de 2018. Pas-
sou de R$ 7,852 bilhões em 2017 
para R$ 7,780 bilhões no mesmo 
período de 2018. 

O Índice de preços da CEA-
GESP encerrou o mês de dezem-
bro com queda de -1,67% em 
relação ao mês de novembro, 
enquanto que nos últimos 12 me-
ses, o indicador atingiu uma alta 
de 10%. 

O excesso de chuvas nas regi-
ões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
e o aumento das temperaturas, 
atingiram culturas importantes, 
prejudicando a qualidade e oca-
sionando a redução dos volumes 
ofertados. 

tendência:  
O período de chuvas veio an-

tes do esperado e com a elevação 
das temperaturas, espera-se re-
dução do volume ofertado, perda 
de qualidade e elevação dos pre-
ços praticados, principalmente 
dos produtos mais sensíveis.

Segundo o levantamento realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e divulgado, 
recentemente, em janeiro deste ano, a 
tangerina, com 76,4% e o tomate, com 
71,76%, foram os itens que mais subiram 
em 2018. 

Enquanto o abacate e o limão foram 

os que mais tiveram a maior queda. 
Entre as 20 maiores altas, apenas dois 

subitens não são alimentos: aluguel de 
veículo e passagem aérea. 

A inflação, calculada pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), no ano passado foi de 
3,75%, neste ano deve ficar em 4,02%. 

tomatE, 
um Dos PRinCiPais 
VilõEs Da inflação

economia



A jaca (Artocarpus heterophyllus 
Lam.) é uma das maiores frutas consu-
midas no mundo. Ela pode pesar 40 kg 
e medir 70 cm de comprimento. A sua 
casca é áspera com saliências pontiagu-
das, cor verde a verde amarelada, o sa-
bor muito doce quando madura e odor 
peculiar. O Entreposto Terminal de São 
Paulo recebeu 1.250 toneladas de jaca em 
2018, sendo os principais municípios de 
origem, Irapuru-SP (26%), Igarassu- PE 
(21%) e Guandu – BA (8,6%). 

A jaca é originária da Índia e chegou 
ao Brasil com os portugueses e se adap-
tou muito bem ao nosso clima. As suas 
árvores alcançam imponentes 20 metros 
de altura. É fácil encontrá-las nos muitos 
quintais das cidades interioranas do país.

Temos no mercado dois tipos de jaca, 
dura e mole, que é também chamada de 
jaca manteiga.

É difícil diferenciar a jaca dura da 
mole, pela aparência externa.  A consis-
tência da polpa madura da jaca dura é 
firme e crocante, a da jaca mole, macia, 
pastosa e mais amarela.

Nos últimos tempos cresceu a procura 
pela jaca verde principalmente pelo pes-
soal vegano, com substituto de carne. Os 
veganos são diferentes dos vegetarianos, 
que não consomem carne, frango e peixe, 
porém podem consumir derivados, como 
ovos, leite e queijo. Os veganos são mais 
radicais e não consomem também os de-
rivados de origem animal. 

Hoje a jaca, como substituta de carne, 
está sendo adotada pelos consumidores, 
que gostam de aliar sabor, saúde e criati-
vidade gastronômica.

A carne de jaca é obtida da fruta ain-
da verde, quando as fibras estão firmes, o 
sabor ainda não é doce.

O filé-mignon da jaca exige fruta bem 
novinha, com uns 20 cm de comprimen-

to, a carne de jaca de primeira com frutas 
verdes maiores e a de segunda com frutas 
quase amadurecendo.

O valor da jaca no mercado atacadista 
está em torno de R$1,90 e no varejo de 
R$ 4,90, bem mais acessível que o da car-
ne, que varia entre R$ 14,90 e R$ 49,90.

A criatividade gastronômica é gran-
de. É só procurar na Internet. Temos a 
famosa coxinha de jaca, o sanduiche de 
jaca louca, picles de jaca, bife de jaca, 
strogonoff de jaca, fricassê, canja, ante-
pasto, hambúrguer, farofa, carne de jaca 
acebolada, empadão, chips. Vale a pena 
experimentar, não só por sua exuberância 
no sabor e leveza mas também por seus 
ricos nutrientes. A jaca é rica em fibras, 
vitaminas do complexo B, vitaminas A, 
C, E, K, cálcio, potássio, carboidrato, co-
bre, manganês, ferro, magnésio e ácido. 

A sua semente torrada é consumida 
como noz. A jaca madura pode ser sabo-
reada em sorvetes, cremes, geleias, doce 
caseiro, mousse e suco.

A jaca, frutas e folhas, é conhecida pe-
las suas propriedades medicinais. A jaca é 
uma espécie florestal interessante e a sua 
madeira é utilizada na construção de bar-
cos.

Aqui estão alguns endereços na In-
ternet com receitas de jaca e uma tese da 
USP que mostra como a semente de jaca 
pode ser utilizada como substituta do 
aroma de chocolate:
http://bit.ly/receita_carne_jaca
http://bit.ly/tese_usp
http://bit.ly/receita_estadao

bertoldo borges filHo
lilian uyema mateus
CENTRO DE QUALIDADE, PESQUISA E DE-
SENVOLVIMENTO DA CEAGESP
CQH@CEAGESP.GOV.BR
11 36433825

A comercialização das fru-
tas e hortaliças frescas 
reúne condições propí-
cias ao conflito. A falta 
de confiança impera. O 

produtor não confia no atacadista, que 
não confia no produtor. O varejista não 
confia no atacadista e o consumidor não 
confia no produto (basta ver como toda 
gente apalpa as frutas e as hortaliças antes 
de colocá-las no carrinho de compras – 
ninguém faz isso com um pacote de açú-
car ou com uma garrafa de iogurte).

A necessidade de abastecimento de 
uma grande diversidade de produtos e 
variedades, ao longo de todo o ano, exige 
que a produção ocorra em diferentes re-
giões do país, em épocas climaticamente 
adequadas a cada uma delas. 

A produção é pulverizada e fragmen-
tada:  milhares de produtores especiali-
zados por produto, áreas pequenas, dife-
rentes regiões produtoras com diferentes 
épocas de colheita. É uma das únicas ati-
vidades agrícolas que consegue garantir a 
sobrevivência digna do pequeno produ-
tor. 

A comercialização é uma corrida con-
tra o tempo. O produto é muito perecível 
e sensível – tem alto conteúdo de água, 
textura macia, metabolismo pós-colheita 
intenso. O produto sse transforma entre a 
colheita e a chegada ao mercado. 

Existe grande diferenciação de valor 
no mesmo dia, em função do tamanho 
e da qualidade do produto. O valor varia 
com a oferta e a demanda, com a época 
do ano, com o clima.

É comum a ocorrência de problemas 
no recebimento do produto. A negocia-
ção, entre o produtor e o seu comprador, 
é complicada e gera conflitos, insatisfa-

ções e desconfiança. 
O atacadista, permissionário da CE-

AGESP, pode utilizar os serviços do 
Centro de Qualidade, Pesquisa e Desen-
volvimento da CEAGESP, para atestar a 
qualidade do produto recebido e emitir 
um atestado, dando maior transparência 
e confiabilidade à negociação no caso de 
conflito comercial.

O atestado deverá ser solicitado pelos 
telefones 11 36438255/ 36433890 ou 
pessoalmente no CQH - Loja 07 do ED-
SED II, ao lado da cancela de entrada do 
Estacionamento 02. 

O solicitante deve atender alguns re-
quisitos:

1ª A solicitação deve ser feita no dia 
do recebimento do produto

2ª O produto deve estar disponível 
para vistoria

3ª Fornecer:
•	 A	 nota	 fiscal	 e	 o	 romaneio	 do	

produto
•	 O	nome	e	o	contato	do	produtor
•	 Informações	 solicitadas	 sobre	 a	

carga.

O atestado será emitido por um téc-
nico e conterá fotos e análises de labo-
ratório, quando necessárias, no dia útil 
seguinte ao ocorrido.

Centro de Qualidade, Pesquisa e De-
senvolvimento da CEAGESP

cqh@ceagesp.gov.br
11 36433825/ 11 36433890

A CONfIANçA é O NOssO mAIOR 
PAtRImôNIO!

CaRnE DE JaCa?

atEstaDo DE Confiança
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CÁ entre nÓS

nossa turma presente na celebraçÃo da missa de sÉtimo dia na ceagesp
manelão

O ano de 
2 0 1 9 
chegou e 
trazendo 
a esperan-

ça que o Brasil vai voltar a 
crescer as nossas atividades 
profissionais vão melho-
rar. O nosso mercado vai 
suprir as necessidades para 
que todos possam ter na 

mesa uma cesta básica com 
frutas, legumes, verduras, 
ovos, peixes. Acreditamos 
que, agora, com o governo 
energizado e todos queren-
do por mudanças.
Vamos torcer para que a 
fila do desemprego dimi-
nua e as ofertas de trabalho 
cresçam.
E novamente o mercado 

está alvoroçado com as no-
tícias de mudança do mer-
cado para as proximidades 
do Rodoanel. 
Há mais de 20 anos, eu 
ouço a galera comentar o 
tempo do Ceasa, na Leo-
poldina que expirou. Vol-
tando a falar dos tempos de 
glória da Ceagesp, o sonho 
de muitos jovens era ser 

aprovado no concurso pú-
blico na Ceagesp.
Lembro-me de um jovem 
que vinha com sua mãe 
e Sra. Idalina que ela nos 
comunicou com muita 
alegria que seu filho foi 
aprovado na OAB e no 
concurso de funcionário da 
Ceagesp aí o Dr. Maurício 
passou a fazer parte do se-

leto corpo de técnicos do 
jurídico da Ceagesp.
Todo final de ano, ele li-
gava na Nossa Turma e 
apadrinhava uma criança 
com o kit de Natal, mas no 
final do ano, no dia 29 de 
dezembro, o nosso amigo 
Maurício nos deixou e foi 
morar perto de Deus. 
Os amigos de trabalho 

ficaram entristecidos, 
mas, na missa de sétimo 
dia celebrada pelo padre 
Hélio, no auditório Nel-
son Loda, no horário do 
almoço, todos estavam 
tristes tentando consolar 
a mãe e todos ali disseram 
que ele foi um bom filho 
e o céu precisa de pessoas 
de bem.
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atacadistas no poRtal entReposto

visite: 
joRnalentReposto.com.bR/anuaRioentReposto

encontRe as infoRmações que você 
pRecisa de uma maneRia fácil e Rápida!



COM APENAS UMA LARANJA POR DIA, 
OBTEMOS 100% DO QUE O ORGANISMO 

NECESSITA DE VITAMINA C

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

DAS INFORMAÇÕES QUE 
PRECISA SOBRE FLV

PREÇOS DIÁRIOS
CONSULTE DIARIAMENTE OS PREÇOS DISPONÍVEIS DO ATACADO

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

www.jornalentreposto.com.br/precos-diarios

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

CONHEÇA OS PRODUTOS, LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DE CONTATO DIRETO

www.jornalentreposto.com.br/anuarioentreposto

EDIÇÃO VIRTUAL
LEIA ESTA EDIÇÃO DE FORMA AGRADÁVEL, COM NAVEGAÇÃO 

SIMPLES E  CONTEÚDOS ADICIONAIS

www.jornalentreposto.com.br/edicao-virtual


