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CÁ ENTRE NÓS

NOSSA TURMA OS CONVIDA PARA O SARAU CULTURAL 
manelÃo

Nós preparamos, desde 
2012, para devolvemos o 
placar de 7x1 para Alema-
nha. Nas eliminatórias che-
gamos em primeiro lugar, e 
isso nos deu a tranquilidade 
para sonhar com a conquis-
ta do hexa. 
Nas partidas com os países 
sul-americanos e nos amis-
tosos com as seleções euro-
peias, jogamos de igual para 
igual e chegamos à Rússia 
com a moral futebolística 
em alta. Mas, em nosso pri-
meiro compromisso com o 
Pais, que fabricam os me-
lhores relógios e o canivete 
dos escoteiros que fazem de 

tudo, além do sistema ban-
cário mais top do mundo, 
empatamos com a Suíça. 
Depois, vencemos a Costa 
Rica, ganhamos da Sérvia, 
passamos pelo México e 
quando nos preparávamos 
para duelar com a França, 
fomos surpreendidos e per-
demos para o futebol belga 
do goleiro Thibaut Cour-
tois e do atacante Lukaku. 
Voltamos sem devolver o 
7x1 para Alemanha que 
voltou antes.
A partida final, em grande 
estilo, foi entre a França e a 
Croácia. 
Com a elegância da pre-

sidente Kolinda Grabar e 
a raça dos jogadores, não 
foram suficientes para ven-
cer o time francês, contra 
uma equipe bem treinada e 
contando com vários afro-
descendentes naturalizados 
que fizeram a diferença. 
Agora, a equipe azul fran-
cesa é Bi campeã mundial 
de futebol.
Metade de 2018 já se foi e 
o mercado está “supre abas-
tecido”, tangerina ponkan, 
mexerica carioca, murcote, 
laranja bahia, lima, pera, o 
mercado de citros está bem 
doce.
A Nossa Turma está pas-

sando por reformas, em 
especial, o playground, que 
tiveram os brinquedos re-
formados e pintados para 
dar mais alegrias aos peque-
nos. 
A nossa creche teve uma 
dança de quadrilha caipi-
ra com todas as crianças e 
profissionais das entidades 
e famílias da comunidade, 
com música ao vivo, com 
sanfona, zabumba, triângu-
lo e pandeiro, foi um verda-
deiro forró brasileiro.
A nossa entidade os con-
vida para participarem do 
nosso sarau cultural em 
homenagem ao Luiz Gon-

zaga e na parte musical será 
abrilhantada por Gustavo 
e Leo Santos, na parte gas-
tronômica, Tião e Fabiana 
peregrino, que vão preparar 
a galinhada nota 10. 
Além de cozinhar e tocar 
berrante, eles estarão pre-
parando molho de pimen-
ta e vários tipos de geleias 
artesanais que eles comer-
cializam em várias festas 
regionais. 
E vãos ter rodadas de bin-
go. 10 cartelas antecipadas 
50 reais, são três prêmios 
por rodada e o prato da ga-
linhada nota 10, 20 reais. 
Vamos ter também camisas 

de futebol do brasileirão 
2018. Olha a data 5 de 
agosto, das 11 às 17 horas, 
esperamos vocês!
No dia 15 de julho, no ano 
passado, o presidente da 
Nossa Turma, o Capelão 
da Ceagesp, completou 74 
anos e na paróquia São Do-
mingos Sávio, no bairro de 
Santana, recebeu os para-
béns e foi cumprimentado 
pela família e por toda a 
comunidade em reconheci-
mento pelo seu trabalho e 
dedicação no voluntariado 
LUIZ CARLOS BELA-
ERT, que Santa Luzia o 
continue abençoando.

ano 19  -  n º 217
circulação: 48.467
(impressos+digital) 
audiência: 13.228 usuários/mês
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A ligeira recuperação 
em junho não foi suficiente 
para repor as perdas ocorri-
das no mês de maio em ra-
zão da greve dos caminho-
neiros.

O ETSP – Entrepos-
to Terminal de São Paulo 
movimentou, no primeiro 
semestre de 2018, cerca 
de 1.596.678 toneladas de 
frutas, legumes, verdu-
ras, flores e pescados ante 
1.649.454 toneladas regis-
tradas no mesmo período 

de 2017. Queda de 3,2% ou 
52.776 toneladas 

Não fossem as perdas 
em razão da greve dos ca-
minhoneiros, os resultados 
da comercialização seriam 
positivos neste primeiro 
semestre.

Em junho de 2018 foram 
comercializadas 273.580 
toneladas ante 271.174 to-
neladas negociadas em ju-
nho de 2017, representando 
uma elevação de 0,9%. 

Os produtos mais co-

vOLUME COMERCIALIZADO FEChA 
SEMESTRE COM qUEDA DE 3,2% 

Flavio luis godas
SEDES -SEçÃO DE ECONOMIA E DESENvOLvIMENTO

mercializados (em tonela-
das) no entreposto de São 
Paulo no período semestre 
de 2018 foram:

1. Laranja: 143.473
2. Tomate: 130.869
3. Batata: 128.782
4. Mamão: 63.566
5. Maçã: 62.688
6. Limão: 58.974
7. Melancia: 56.990
8. Cebola: 49.562
9. Tangerina: 46.963
10. Manga: 45.250

Preços: O fluxo finan-
ceiro registrou elevação de 
6,2% no primeiro semestre. 
Passou de R$ 3,75 bilhões 
em 2017 para R$ 3,98 bi-
lhões no mesmo período de 
2018.  

O índice CEAGESP, que 
mede a variação de pre-
ços de uma cesta com 150 
produtos, acumulou alta 
de 2,56% neste primeiro 
semestre. Preservadas as 
condições climáticas atuais, 
os preços devem apresen-
tar declínio até o período de 
chuvas que se inicia, nor-
malmente, em dezembro. 

A Jaguacy Brasil há mais de 
40 anos se dedica a produ-
ção e a comercialização de 
Avocado Brasil e no merca-
do externo sendo a princi-
pal produtora e comerciali-
zadora do fruto no país.
Pioneira na produção do 
Avocado, a Jaguacy hoje 
exporta ao mercado ex-
terno e desenvolveu o 
mercado interno brasileiro, 
aliando a isso o pioneirismo 
e a tradição de empresa fa-
miliar.
 A Jaguacy hoje, se posi-
ciona como “Especialista 
em Avocado” pois a cultu-
ra do Avocado, é principal 
área de atuacão da empre-
sa que além da produção 
de fruta fresca, (com uma 
produção/ano de 7 mil to-
neladas), também produz 
de polpa congelada para 
atendimento do segmento 
foodservice e produção de 
Azeite de Avocado. 
“A Jaguacy se desenvolveu 
sendo uma especialista 
em Avocado, este posicio-
namento sempre esteve 

ligado ao nosso nome, in-
dependente do mercado 
atuante. Hoje, somente 
deixamos isso claro aos 
nossos consumidores, par-
ceiros e clientes. Alem dis-
so, a Jaguacy tambem in-
veste no desenvolvimento 
do mercado interno, atra-
vés da criação de embala-
gens e comunicação diefe-
renciadas ao consumidor.”, 
afirma Lígia Falanghe Car-
valho, diretora de Marke-
ting e RH da Jaguacy Brasil. 
A presença no Ceasgesp SP 
visa atender com melhorias 
significativas seus clientes 
de varejo, redes e público 
em geral.
Situada na cidade de Bau-
ru/SP, a Jaguacy Brasil há 
mais de 40 anos desen-
volve naturalmente sua 
especialidade na produção 
e comercialização do Avo-
cado, sendo a pioneira do 
cultivo do Avocado no Bra-
sil. Sua produção alcança 
23 estados brasileiros e é 
comercializado  em mais de 
30 países.

JAguAcy bRAsIl AgORA PReseNTe NO ceAsgesP
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 “O Jornal Entreposto 
aborda temas bem diversos 
envolvendo o alimento, desde 
a comercialização até os 
benefícios que ele o traz. É um 
jornal bem completo”   

Stéphanie Mota, Psicóloga

NoTíCiaS opiNião

ÚlTIMA edIÇÃO dO JORNAl 
eNTRePOsTO

A edição anterior do Entreposto do mês de 
junho: “USO ADEqUADO DA EMBALAGEM 
pRESERvA qUALIDADE DO pRODUTO, 
abordou sobre os tipos de caixas existentes 
e quais conserva melhor o alimento. 

Geralmente, na maior Companhia de 
abastecimento da América Latina, a Ceagesp, 
os alimentos são comercializados por caixas 
de papelão ou até mesmo a de madeira. 
Sendo que este último, além das FLvS - 
Fruta, Legumes e verduras sofrerem algum 
tipo de danificação durante o trajeto, que 
depois será rejeitado pelo consumidor final. 
Segundo especialistas na área, este tipo de 
armazenagem é completamente arcaica e 
prejudicial para o setor.

Isso se deve porque, as caixas no caso de 
madeira, elas deveriam ser descartáveis, para 
serem utilizadas somente uma vez e depois 
recicladas. 

O Entreposto também esteve em 
Florianópolis para acompanhar de perto o 
lançamento do novo utilitário da Iveco, a 
Daily City 30S13. 

por isso, foi entrevistado João Gomes que 
é especialista da linha Daily. “Lançamos a 
Daily City para acompanhar o crescimento 
dos segmentos de carga fracionadas, como 
o e-commerce. O modelo está chegando 
às concessionárias neste mês nas versões 
chassi cabine e furgão. O veículo possui 
peso bruto técnico de 3,5 toneladas e tem 
livre circulação em grandes cidades por 
estar na categoria comercial leve, que 
permite ao motorista a utilização de carteira 
de motorista B. A nova Daily vem para 
incrementar a linha de leves e atender ao 
transportador e autônomo que precisa de 
um veículo ágil no transporte urbano. A Daily 
City é mais leve que a Daily 35S14 e mantém 
o conjunto robusto dessa gama”, ressalta 
João Gomes.

A edição também trouxe uma matéria 
relatando à parceria comercial envolvendo 
a holanda e o Brasil. Ainda mais, porque, 
o agronegócio é o principal setor de 
investimento envolvendo os dois países. 
A Ceagesp, por exemplo, importa cebola e 
tomate dos países baixos.

para conferir essa e as outras edições do 
jornal, elas já estão disponíveis no link Edição 
virtual, https://jornalentreposto.com.br/
edicao-virtual
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jE digiTal

Mais de mil carretas repletas de frutas, 
verduras, legumes, peixes e flores chegam 
todos os dias. Numa rotina intensa, são ra-
pidamente descarregadas, separadas e seus 
itens negociados ali mesmo. Fracionados, 
lotam outras oito mil carretas que passam 
a transportar produtos variados, dinâmica 
que abastece os mercados e supermercados 
de diferentes destinos na grande São Paulo 
e em cidades próximas. 

Essa é a rotina da Ceasa de São Paulo, 
a Ceagesp, maior entreposto de hortifrútis 
do país, que possui mais de 700 mil me-
tros quadrados de área construída e por 
onde circulam diariamente toneladas de 
alimentos e milhares de pessoas. 

Recentemente, estive lá e me surpreen-
di. Foi minha primeira visita à Ceagesp e, 
por mais que tivessem me contado, viver 
essa experiência foi um aprendizado. No 
início do dia, parecia o caos. Era impossí-
vel imaginar que em poucas horas estaria 
tudo organizado; mas estava.

É impressionante pensar a respeito da 
logística que é fazer aquilo tudo funcionar. 
A quantidade de produtos que se negocia 
ali é absurdamente grande e difícil imagi-
nar a complexidade logística que envolve 
este processo, mas tudo acontece com ra-
pidez e objetividade. Eles criaram ali um 
mundo à parte - ágil, controlado, que gera 
reflexos e é exemplo para as outras Ceasas 

espalhadas por todo o Brasil.
Caminhando pelos corredores da Ce-

agesp, percebi as soluções DaColheita 
conquistando cada vez mais espaço entre 
as cargas de uva, mamão, manga, romã, 
carambola, goiaba, etc. Conversei com al-
guns profissionais e recebi bons feedbacks 
daqueles que experimentaram os diferen-
ciais do transporte e da conservação dos 
produtos em nossas embalagens de EPS 
(isopor®). 

Eles compartilharam conosco o dife-
rencial que é ter uma fruta vistosa por mais 
tempo, o que agrega valor, e até sugestões 
para melhorar nosso produto. Além disso, 
a satisfação de saber que é um produto 
100% reciclável e a Termotécnica realiza a 
logística reversa.

A Termotécnica quer crescer e evoluir 
no segmento do agronegócio, levar ainda 
mais conservadoras em EPS para a Cea-
gesp e para as Ceasas de todo o país. Que-
remos conquistar novos clientes, baseados 
também na proposta do Save Food, enti-
dade ligada à ONU, Organização das Na-
ções Unidas, que somos signatários na luta 
em todo o mundo contra o desperdício de 
alimentos.

Visitar espaços como este, conhecer e 
compartilhar experiências, nos torna cada 
vez mais aptos a desenvolver soluções em 
EPS, eficientes para o agronegócio.

A imPoRtânciA DA cEAgEsP 
PARA o AbAstEcimEnto

ALBANO SChMIDT
pRESIDENTE DA TERMOTÉCNICA/DACOLhEITA

A Ceagesp chega a importar também 
frutas e pescado de outros países. O pro-
blema é que com o aumento disparado 
do dólar, muitas empresas estão tendo 
dificuldades na comercialização. Como é 
o caso da La Luna Importadora de Fru-
tas. Sendo que ela trabalha com alimen-
tos que vêm de diferentes países “Aqui 
os produtos todos subiram de preço por 
causa da alta do dólar. Isso refletiu nas 
vendas que caíram pela metade”, é o que 
explica o proprietário Nilton da empresa 
La Luna. 

Segundo a empresa, o aumento re-
presentou 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 Delicius, a 
caixa que era comercializada no mesmo 
período por R$85,00, em junho chegou 
a custar 105 reais.   

Só para se ter uma ideia, a moeda 
americana chegou a registrar um aumen-
to de 6,65%, no mês de maio. Já em ju-
nho, o dólar chegou a marcar, em um pe-
ríodo, a alta de 1,78% e foi para R$3,81. 
Sendo que este é o maior valor alcançado 
nos últimos dois anos.  

AltA Do DólAR 
PREJuDicA vEnDAs 
DE imPoRtADos 
no EtsP

dEpoimENToS
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A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
realizou, no dia 11 de junho, em 

Florianópolis, Santa Catarina, o 
lançamento do aplicativo prohort 
Ceasas que disponibilizará para o 
público em geral os preços diários 
de 48 produtos hortigranjeiros 
nas 40 centrais de abastecimento 
de capitais e do interior do país. 
O acesso é gratuito, basta que o 
interessado baixe o aplicativo no 
celular ou smartphone.

A apresentação do aplicativo 

foi feita pelo superintendente de 
Abastecimento Social da Conab, 
Newton Araújo Júnior, durante o 
Encontro Nacional da Abracen – 
Brastece. Com o aplicativo prohort 
Ceasas será possível salvar uma 
consulta favorita, escolhendo um 
produto de três centrais. Cada 
central trará as 30 últimas cotações 
de preços do produto escolhido, 
por meio de tabela ou gráfico. 

Também é possível verificar se o 
produto subiu ou manteve o preço 
nas centrais selecionadas.Algumas 
podem cotar por dia e outras por 
semana. O aplicativo permitirá, 
também, que se altere o produto 
e a Ceasa pesquisada. Outra 
facilidade oferecida pelo prohort 
Ceasas é a lista de contatos 
das empresas atacadistas, com 
endereço, telefone, e-mail e site.

cONAb lANÇA APlIcATIvO 
PARA cONFeRIR PReÇOs 
dIÁRIOs de FRuTAs e 
veRduRAs NAs ceAsAs 

IMPORTÂNcIA 
dO PeRÍOdO de 
dORMÊNcIA PARA 
POTeNcIAlIZAR A 
PROduÇÃO de MAÇÃ

Gala e Fuji são as 
principais variedades de 
maçã cultivadas no Brasil. 
para assegurar uma boa 
produtividade os agricultores 
devem ficar atentos para 
as horas de exposição 
dos pomares ao frio, em 
especial nas regiões de clima 
temperado. 

“A falta de um período 
de exposição ao frio pode 
prejudicar a quebra da 
dormência das gemas e 
resulta no atraso da brotação 
ou em uma brotação 
desuniforme, causando uma 
produção tardia e com menor 
qualidade”, destaca Rodrigo 
pifano, gerente de Marketing 
de hortifrúti da BASF.

Neste sentido, existem 
compostos capazes de 
estimular a superação 
da dormência, uma das 
principais etapas do cultivo. 
Destaque para o uso de 
indutores de brotação. 
Estas soluções favorecem 
o florescimento uniforme 
e aumentam a produção 
em regiões com invernos 
amenos ou anos de baixo 
acúmulo de horas de frio. 

para que o manejo 
seja efetivo durante este 
período e o agricultor possa 
assegurar a qualidade do 
seu cultivo, a BASF listou 
algumas dicas importantes:

Momento de aplicação: 
o manejo para a quebra da 
dormência deve ser feito 
até 72 horas após a poda. É 
importante que o produtor 
utilize o EpI, e tenha 
cuidado com as condições 
meteorológicas no momento 
da aplicação.

“A temperatura durante 
a aplicação, principalmente 
para a quebra de dormência, 
é importante para garantir 
a eficiência na produção 
da maçã. O ideal é que a 
temperatura fique acima 
de 25oC até três dias depois 
da aplicação”, afirma José 
Luiz petri, da Empresa de 
pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa 
Catarina (Epagri).

Dosagem utilizada: As 
aplicações devem seguir as 
dosagens recomendadas na 
bula, pois variam conforme 
a cultivar, vigor da planta, 
época de poda, estado de 
dormência das gemas e 
horas de frio do local de 
produção.
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O morango, no maior mercado ataca-
dista da América Latina, a CEAGESP, de 
acordo com a sazonalidade do produto, 
começa a ter uma produção forte no mês 
de julho e fica assim até agosto. 

O item está entre as 30 frutas mais 
comercializadas na Central de Abasteci-
mento de São Paulo. Sendo que de acordo 
com o balanço realizado pela Companhia, 
em 2017, foram mais de 7 mil toneladas 
vendidas. 

Os principais Estados produtores fi-
cam em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa 

Catarina e Distrito Federal. 
No Estado de São Paulo, por exemplo, 

são cultivados 800 ha de morango, sendo 
a produção concentrada nos municípios 
de Piedade, Campinas, Jundiaí e Atibaia e 
municípios próximos, sendo que este últi-
mo representa 60% da área cultivada.

O morango é uma fruta muito utiliza-
da na culinária brasileira, principalmente, 
na realização de doces. 

Porém, é preciso tomar um certo cui-
dado, principalmente, porque a fruta é 
uma das que mais se utilizam defensivos 
agrícolas, ou seja, agrotóxico. 

JulHo comEÇA PRoDuÇÃo DE moRAngo

Segundo a tabela de sazonalidade, nes-
te mês de julho, o brócolis se encontra em 
alta na Ceagesp. As vendas começam a fi-
car mais forte a partir do segundo semestre 
e permanece assim até o fim do ano. 

No Entreposto paulista, a verdura é 
a quarta colocada dos produtos mais co-
mercializados no setor. De acordo com  a 
Companhia, em 2017, foram mais de 15 
mil toneladas vendidas.

De acordo com dados da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO/ONU), Atualmente, o 
consumo médio per capita de brócolis no 

Brasil é de apenas 1,04 quilos por pessoa 
ao ano, atrás do Equador, onde a popula-
ção consome anualmente 1,19 quilos por 
pessoa. Na liderança do consumo mundial 
estão os italianos, que consomem 7,24 
quilos por pessoa ao ano.

O consumo de brócolis na América do 
Sul vem crescendo, ano a ano, e o Brasil 
ainda é o maior produtor, com 48% do 
total e 290 mil toneladas por ano (R$ 1,2 
bilhão anuais). 

O Sul é a principal região produto-
ra, tendo o estado de Rio Grande do Sul 
como o maior produtor. 

bRócolis É o PRoDuto Em AltA Do mês

Outro produto que está em alta, ou 
seja, com muita quantidade na Ceagesp é 
o camarão 7 barbas. Segundo a tabela de 
sazonalidade, desde o mês de junho até 
outubro o cenário se encontra favorável 
para a comercialização do crustáceo no 
Entreposto paulistano. Sendo que a partir 
de novembro, já começa a produção ficar 
moderada, consequência disso, o preço 
chega a subir um pouco. De acordo com 

a SEDES - Seção de Economia e Desen-
volvimento da Ceagesp, a média do preço, 
em junho, ficou por conta de R$ 6,00 o 
quilo.

Na Ceasa de São Paulo, o camarão em 
geral é um dos produtos mais vendidos no 
setor de pescado. Segundo o balanço rea-
lizado pelo ETSP, no ano passado, foram 
mais de 1,4 mil toneladas, o que rendeu 
cerca de R$ 32 milhões.

A sazonalidade é muito importante 
para saber o melhor período de comercia-
lização para aquele determinado produto. 
Infelizmente, algumas culturas não produ-
zem o ano todo e por essa razão, podem 
ficar em falta em determinada ocasião em 
diversos estabelecimentos.

Entendendo bem a sazonalidade, fica 
mais fácil tanto para o comprador se pla-
nejar, quanto o vendedor para estipular 
um preço adequado para aquele momen-
to.

O Entreposto disponibiliza, por exem-
plo, _uma tabela contendo todos os ali-
mentos hortifrutigranjeiros, além de flores 
e pescado com a análise de cada mês se a 
produção se encontra forte, média ou fra-
ca, sendo representada pelas cores verde, 
amarela e vermelha.

“A sazonalidade das frutas e hortaliças 
é calculada a partir dos dados históricos 
de volume de entrada por origem e preços 
levantados pela SEDES, tendo como base 
as informações das notas fiscais de remessa 
do produto ao atacadista estabelecido na 
CEAGESP paulistana e a Cotação de Pre-
ços da CEAGESP” é o que explica Fabia-
ne Mendes, Engenheira de Alimentos do 

Centro de Qualidade, Pesquisa e Desen-
volvimento da Ceagesp.

A questão é que como a natureza é im-
previsível, a variação climática afeta direta-
mente no cultivo das hortaliças e isso oca-
siona em uma variação de preço em um 
estágio que ela estaria em conta.

Um exemplo foi o que aconteceu no 
fim de ano e nos primeiros meses de 2018, 
as chuvas ficaram acima do esperado em 
algumas regiões e isso afetou diretamente 
a lavoura. O Índice de Preço da Ceagesp, 
constatou que as variações do preço de al-
gumas culturas foram por causa das condi-
ções climáticas. 

Outro fator inesperado foi a paralisa-
ção dos caminhoneiros que aconteceu, em 
maio deste ano, e com isso a Ceasa de São 
Paulo e outras pelo País sofreram com o 
desabastecimento. 

Para a nutricionista Nathália 
D’Abruzzo além do custo reduzido, traba-
lhar com a sazonalidade permite instigar o 
chef ao seu lado mais criativo, fugindo da 
obviedade, inclusive, para preparar pratos 
inovadores. Ao frequentador, pode fomen-
tar curiosidade por aguardar uma mudan-
ça no cardápio com hortifrúti saboroso.

EntEnDA A imPoRtânciA DE sAbER A 
sAZonAliDADE Dos PRoDutos

PERíoDo sE EncontRA fAvoRávEl PARA 
o cAmARÃo 7 bARbAs



SAFRA DA MAçÃ GALA EM SANTA CATARINA pRODUZ FRUTAS MIÚDAS E DIFICULTA A 
COMERCIALIZAçÃO NA CEAGESp 
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Frescor do
CAMPO À MESA

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

BENEFÍCIO 
PARA TODA 

CADEIA:

Aumento do shelf-life
Redução do desperdício

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

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

www.termotecnica.com.br /termotecnicaBR47 3451.2666

O inverno começou no dia 21 de ju-
nho e vai até 22 de setembro, e este perí-
odo favorece o cultivo de alguns produtos 
de FLVs – frutas, legumes e verduras.

Segundo o engenheiro agrônomo Sa-
muel Sant’Ana, no Brasil podemos divi-
dir os cultivos em verão e inverno, sendo 
o cultivo de verão mais complexo uma 
vez que temos inúmeros fatores que in-
fluenciam a cultura, como temperatura, 
fotoperíodo, chuvas, problemas fitossa-
nitários entre outros que interferem na 
produção.

Por isso, a escolha e utilização de va-
riedades adaptadas a estas condições, é de 
extrema importância para os produtores 
obterem êxito com o cultivo de verão.

De acordo com a Embrapa, Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 
associada do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), tudo 
começa com a criação das sementes dos 
híbridos. 

Para essa produção, são necessários al-
guns procedimentos como a inspeção de 
campo para a plantação e a eliminação de 

frutos que não são provenientes do cru-
zamento, chamado de “roguing”. Depois 
dessa etapa é feita a plantação e, enfim, 
aguardar o tempo de colheita para a ex-
tração de sementes.

É o caso da atemoia, sendo que ela foi 
criada a partir do cruzamento da pinha, 
que é originária da América Central, com 
a cherimoia, que tem origem dos Andes. 
Geralmente, ela é confundida com a fruta 
do conde. 

Seus benefícios incluem à presença 
do potássio, um mineral responsável por 
atuar no controle da pressão arterial e por 
beneficiar a saúde muscular.

A atemoia é um dos produtos comer-
cializados na Ceagesp. De acordo com o 
balanço realizado, no ano passado, a fruta 
teve a movimentação de mais de 3 mil to-
neladas. Isso a colocou entre as 30 frutas 
mais vendidas no Entreposto paulistano. 
Segundo a tabela de sazonalidade a par-
tir do mês de abril até agosto é o melhor 
período para a comercialização, já que o 
produto se encontra em grande quanti-
dade. 

HíbRiDAs: fRutAs 
gEnEticAmEntE moDificADAs 

ATEMOIA FOI CRIADA A pARTIR DO CRUZAMENTO DA pINhA COM A ChERIMOIA. 
GERALMENTE, ELA É CONFUNDIDA COM A FRUTA DO CONDE
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Ainda há quem associa o campo 
como algo, completamente, arcai-
co, antigo, distante e sem estrutu-
ra. Quem vive, principalmente nas 
grandes cidades, aquela correria 
do dia a dia, nem consegue parar 
para associar como que o alimento 
chega à mesa do consumidor. Com 
a paralisação dos caminhoneiros 
que ocorreu no fim de maio deste 
ano, foi possível ter uma dimen-
são, entretanto, só de uma parte 
que é a logística. 

Mas existe um trabalho realiza-
do bem antes pelo agricultor, na 
ponta da cadeia do abastecimento. 

Segundo o levantamento rea-
lizado pelo Instituto de Economia 
Agrícola (IEA), órgão de pesqui-
sa da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, entre os meses de janeiro 
e março deste ano, foram regis-
tradas mais de 43 mil admissões 
no setor agropecuário paulista, 
quantidade 36,8% superior que 
o último trimestre de 2017. O que 
significa que o setor rural continua 
empregando profissionais.

Economicamente, a agricultura 
nacional de fato vem tendo desta-
que importante nos últimos anos, 
principalmente para o PIB brasilei-
ro – Produto Interno Bruto. 

De acordo com o balanço divul-
gado pelo IBGE, no ano passado, o 
crescimento foi de 1%, o que cor-
responde a R$ 6,6 trilhões. 

A agricultura foi uma das pri-
meiras atividades do homem para 
existência humana e ainda hoje ela 
é uma das mais importantes. Com 
o passar do tempo, muitas coi-
sas foram modificando e técnicas 
aprimoradas. A verdade, nos dias 
atuais, a tecnologia está presente 
no campo e isso contribui muito 
para a produção e a qualidade da 
lavoura. A agricultura de precisão é 
o termo correto que define as prá-
ticas agrícolas e isso já está sendo 
implantado há algum tempo no 
País. 

O profissional do campo para 
acompanhar essas modernidades 
e produzir em grandes quantida-

des precisou se adequar às neces-
sidades. Hoje, cada vez mais, en-
genheiros, técnicos, agrônomos, 
entre outros estão empenhando 
os conhecimentos adquiridos para 
melhorar a produção.

“O processo de colheita até a 
chegada na mesa do consumidor 
passa por um processo rigoroso: 
toda a fruta colhida é lavada e pro-
cessada em maquinário próprio 
de higienização e esterilização de 
fungos e bactérias e, por fim, em-
baladas em caixas adequadas para 
seu transporte. No Packing House 
é feita a seleção da fruta e dado 
seu destino”, é o que explica Ro-
drigo Rocha, um dos proprietários 
da empresa Frutas Rocha, que fica 
localizada na Ceagesp. 

Ainda há uma parcela signifi-
cativa de pequenas propriedades 
rurais. A agricultura familiar, por 
exemplo, tem uma importância 
relevante ao País. Segundo a coor-
denadora do Programa de Agricul-
tura Familiar da Embrapa Daniela 
Bittencourt, estima-se que cerca 
de 70% da comida que chega às 
mesas dos brasileiros é provenien-
te da agricultura familiar. Essa mo-
dalidade de agricultura tem relação 
direta com a segurança alimentar e 
nutricional da população brasilei-
ra. No Brasil, de acordo com o úl-
timo Censo Agropecuário do IBGE, 
84,4% dos estabelecimentos ru-
rais são de base familiar e ocupam 
74,4% da mão de obra que está no 
campo. Apesar disso, propriedades 
familiares compreendem apenas 
24,3% de toda a área rural do País.

A contratação do crédito rural 
por médios e grandes produto-
res atingiu R$ 131,6 bilhões, em 11 
meses, de julho do ano passado a 
maio deste ano. O montante equi-
vale aproximadamente ao total do 
volume contratado em toda a sa-
fra 2016/17. Os dados constam do 
Relatório de Financiamento Agro-
pecuário de liberação de recursos 
da atual safra.

A Ceagesp recebe frutas, legu-
mes e verduras, flores e pesca-
dos de diversas partes do Brasil 

e também de outros países. São 
alimentos de pequenos e grandes 
produtores. Depois, esses produ-
tos são abastecidos nos principais 
supermercados, além de sacolões, 
feiras de todo o território nacional. 
Segundo a Companhia, somente 
no ano passado, foram mais de 3 
milhões de toneladas de alimentos 
que passaram no Entreposto pau-
listano. 

Para que o alimento chegue à 
mesa do consumidor, ele passa por 
vários momentos e a cadeia do frio 
é a mais adequada para que o pro-
duto seja entregue com qualidade 
e sem desperdício. Com os exatos 
8.514.876 Km2, o Brasil possui uma 
dimensão que caberia, perfeita-
mente, no território total da Euro-
pa, este com 10.180.000 km².

A questão é que o País, locali-
zado no continente sul-america-
no, possui temperaturas quentes 
e com este clima tropical faz com 
que a comercialização dos produ-
tos para dentro das fronteiras não 
seja um trabalho assim tão fácil de 
realizar. 

Alguns alimentos, principal-
mente, frutas e verduras, além de 
flores são tão sensíveis que não 
suportam viagens longas e nem 
a exposição excessiva ao calor. 
Consequência disso, Infelizmen-
te, o desperdício acaba sendo de 
grande proporção. Ainda mais que, 
segundo os dados demonstrados, 
em 2016, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
mais de 7 milhões de brasileiros 
ainda passam fome. Dois contras-
tes de realidade, já que o País se 
engloba como um dos principais 
produtores agrícolas do mundo e 
mesmo assim, grande parte da po-
pulação se encontra em situação 
de insegurança alimentar.

Para driblar esta situação, em-
presas investem em pesquisas 
tecnológicas para modificação e 
melhorar as sementes de hortali-
ças e frutas deixando-as mais re-
sistentes às pragas e às variações 
climáticas. A Unidade de Pesquisa, 
por exemplo, de Guimarânia, no 

agRicultuRa: do campo 
à mesa dos bRasileiRos

28 DE 
JULhO É 

CELEBRADO 
O DIA DO 

AGRICULTOR
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estado de Minas Gerais, é uma das 
cinco unidades da Agristar - uma 
das maiores empresas do país na 
produção e comercialização de se-
mentes do país. 

“Na unidade são desenvolvi-
dos, principalmente, o melhora-
mento genético de plantas, desde 
a formação de novas linhagens, 
avanço de gerações com seleções 
para estabilidade das linhagens, 
manutenção de linhagens exis-
tentes e cruzamentos de plantas 
com objetivo de formar novos hí-
bridos para serem testados”, res-
salta André Mattedi, Gerente de 
Melhoramento. 

“Por aqui podemos dividir os 
cultivos em verão e inverno, sendo 
o cultivo de verão mais complexo 
uma vez que temos inúmeros fa-
tores que influenciam a cultura, 

como temperatura, chuvas, pro-
blemas fitossanitários entre ou-
tros que interferem na produção. 
Por isso, a escolha e utilização de 
variedades adaptadas a estas con-
dições, é de extrema importância 
para os produtores obterem êxito 
com o cultivo”, explica o engenhei-
ro agrônomo Samuel Sant’Anna.

O município de Pilar do Sul, com 
aproximadamente 28 mil habitan-
tes, na região de Sorocaba -SP, 
há 150 quilômetros de São Paulo, 
tem como forte a agricultura local. 
Praticamente é um dos pilares que 
movem a economia da cidade. 

A novidade, entretanto, é que 
os produtores da região estão 
contratando tecnologias de ras-
treamento do produto. Isso englo-
ba os alimentos em geral. 

Um exemplo é a empresa dis-

tribuidora MNS que foi fundada 
em 1994, da união das famílias 
Morioka, Nagahama, Shimizu e 
Horigome.

“Mais do que trazer transpa-
rência ao consumidor, o produtor 
que adota esse tipo de tecnologia 
consegue ter um controle maior 
sobre sua própria plantação. Além 
de garantir que todos os elos da 
cadeia funcionem, essa tecnologia 
me dá segurança de que se hou-
ver alguma falha lá no campo, eu 
consigo rastrear todo o processo 
e identificar exatamente onde o 
problema ocorreu”, diz Emerson 
Oliveira, gerente de marketing da 
empresa MNS, uma distribuidora 
de hortifrutigranjeiros localizada 
em Pilar.

28 DE 
JULhO É 

CELEBRADO 
O DIA DO 

AGRICULTOR
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PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL
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,00

mensais por beneficiário

Porte II
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,00
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Individual

49R$
,00
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15% DE DESCONTO.
CARÊNCIA DE 24H 
PARA TODOS OS 
PROCEDIMENTOS

11 98279-0156

11 94747-1358 11 97376-6540

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves

Consultores

 wagnergoncalves.consultor@hotmail.com

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

NOVAS COBERTURAS ADICIONAIS:
Clareamento de dente desvitalizado
Mantenedor de espaço fixo e móvel
Radiografias de ATM
Fechamento de diastemas
Telerradiografia frontal
Dessensibilização dentária
Enxertos gengivais e ósseos
Cirurgia com finalidade de tracionamento dentário
Documentação periodontal básica e em mídia digital
Instalação de aparelho ortodôndico

casadocorretor

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

Recentemente, um dos atacadistas 
do Entreposto Terminal de São Paulo 
da CEAGESP teve que assinar um TAC 
- Termo de Ajuste de Conduta com o 
Ministério Público e foi multado pela 
COVISA - Coordenadoria da Vigilância 
Sanitária do Município de São Paulo, 
em virtude da ocorrência de resíduos de 
agrotóxicos não registrados para goiaba. 

O IBGE registrou, em 2016, 17.579 
hectares de goiaba no Brasil, sendo 
4.808 hectares no Estado de São Paulo e 
633 hectares no Estado do Paraná.

O LUPA, censo agropecuário da Se-
cretaria da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento de São Paulo registrou, em 
2007/2008, 1.677 produtores de goiaba 
em São Paulo, em 4.808 hectares.  Nos 
municípios de produção de goiaba para 
o mercado in natura, a área média por 
produtor é muito pequena - 1,83 hec-
tares. 

Um novo censo paulista foi realiza-
do, mas os seus resultados ainda não fo-
ram divulgados.   

Cento e dezessete atacadistas do En-
treposto Terminal de São Paulo comer-
cializaram, em 2017, 13.369 toneladas 
de goiaba, originários de 77 municípios 
e 7 estados diferentes.

A produção de goiaba ainda enfren-
ta a ausência de agrotóxicos registrados 
para o controle de todas as suas pragas 
e doenças.

A ocorrência de resíduos de agrotóxi-
cos, não autorizados ou acima do limite, 
em goiaba é frequente e gera processos 
do Ministério Público, restrição à entra-

da em alguns Ceasas, punição de pro-
dutores, atacadistas e varejistas que pro-
duziram e comercializaram o produto e 
prejuízo comercial. 

O produto é considerado inseguro 
para consumo.

Até pouco tempo atrás todas as cole-
tas feitas para análise de resíduo de agro-
tóxicos eram de controle, com a finalida-
de de monitoramento. 

A coleta feita por solicitação do Mi-
nistério Público foi para análise fiscal, 
que gera multa e processo para o deten-
tor do produto, no momento da coleta. 

A perspectiva é de intensificação da 
fiscalização e de punições.

A solução passa pelo envolvimento 
de todos os responsáveis pelo alimento 
- produtores, técnicos, revendas, ataca-
distas, varejistas. 

O sucesso da Goiaba permitirá que 
os mesmos procedimentos para outras 
fruas e hortaliças.

 
Ele exige três frentes de trabalho:

l A regularização do registro de agro-
tóxicos para todas as pragas e doenças
l A adoção de uma agricultura pre-
ventiva, com práticas que diminuam a 
ocorrência de pragas e doenças e favore-
çam os inimigos naturais e diminuam a 
necessidade de aplicação de agrotóxicos.
l A identificação do produtor como 
responsável pelo produto 

pRogRama goiaba 
em oRdem 
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Um dos trabalhos em finalização é o 
de construção da lista dos alvos biológi-
cos e dos ingredientes ativos que precisam 
ser registrados para a goiaba, que seguiu 
várias etapas: 
1. Levantamento junto aos técnicos que 
orientam a produção de goiaba das pra-
gas, doenças plantas daninhas (alvos bio-
lógicos) que afetam a produção e sobre 
os ingredientes ativos utilizados no seu 
controle, com ou sem registro.
2. Retirada dos ingredientes ativos com 
restrições da ANVISA e do Meio Am-
biente, da lista enviada pelos técnicos.

3. Verificação se os ingredientes ativos 
utilizados, mas sem registro para goiaba, 
possuem registro para uva e para maçã.
Hoje a nova legislação permite a extensão 
de uso permanente de ingredientes ativos 
da uva para a goiaba e a extensão de uso 
temporária da maçã para a goiaba.
4. Construção de lista final para solicita-
ção de registro.

Foram identificados 37 alvos biológi-
cos. Existem ingredientes ativos registra-
dos para goiaba para 28 alvos biológicos 
e não existem para 9 alvos biológicos.  
Ingredientes ativos registrados para uva 

podem ser utilizados para o controle de 
18 alvos biológicos da goiaba. Ingredien-
tes ativos registrados para maçã podem 
ser utilizados para o controle de 10 alvos 
biológicos da goiaba.

A extensão de uso de 9 ingredientes 
ativos da uva para a goiaba, permitirá que 
todos os 37 alvos biológicos possam ser 
controlados por ingredientes ativos regis-
trados. Uma outra questão importante 
que precisa ser considerada é se é possível 
fazer rotação de ingredientes ativos de di-
ferentes grupos químicos, para prevenir a 
evolução da resistência de pragas, doenças 

e plantas daninhas. Hoje para a goiaba 
temos 20 ingredientes ativos registrados, 
pertencentes a 12 diferentes grupos quí-
micos para combater 28 alvos biológicos, 
o que permite a rotação de grupos quími-
cos no controle dos alvos biológicos.

A extensão de uso aumentaria o nú-
mero de ingredientes ativos para 32 e de 
grupos químicos diferentes para 26, o 
que permite uma maior rotação de in-
gredientes ativos, diminuindo o risco de 
evolução de resistência dos alvos biológi-
cos, e permitindo a produção da goiaba 
só com agrotóxicos registrados.

RegulaRiZaÇÃo do RegistRo de agRotÓXicos

A produção de goiaba ainda enfrenta 
a ausência de agrotóxicos registrados para 
o controle de todas as suas pragas e do-
enças. A aplicação de agrotóxicos aconte-
ce na produção.  A melhoria da situação 
atual passa pela adoção de práticas agro-
nômicas da prevenção da ocorrência de 
pragas, doenças, distúrbios fisiológicos, 

de melhoria da produtividade e da qua-
lidade e de garantia da rastreabilidade. 
Ela exige o envolvimento e a responsabi-
lização de todos os responsáveis pelo ali-
mento - produtores, técnicos, revendas, 
atacadistas, varejistas. A regularização 
do registro de agrotóxicos para todas as 
pragas e doenças da goiaba não é uma so-

lução a longo prazo se os produtores con-
tinuarem a utilizar sem critérios os agro-
tóxicos. A solução definitiva é a adoção de 
uma agricultura preventiva, com práticas 
que previnam e diminuam a ocorrência 
de pragas e doenças, favoreçam os inimi-
gos naturais, previnam o aparecimento de 
pragas e doenças resistentes e diminuam 

a necessidade de aplicação de agrotóxicos. 
É preciso que os compradores exijam dos 
seus produtores fornecedores a inscrição 
e depois o certificado do curso de produ-
ção preventiva de goiaba. 

O curso já foi delineado com espe-
cialistas em produção de goiaba e deverá 
estar disponível até o final do ano.

adoÇÃo de uma agRicultuRa pReventiva na pRoduÇÃo

O rótulo é a identificação do pro-
duto e do seu responsável o produtor. 
A Seção de Portaria da CEAGESP tem 
um programa permanente de promoção 
da rotulagem. O caminhão é parado na 
Portaria. A presença e o preenchimento 
do rótulo são verificados. Na ocorrência 
de irregularidades: o comprador é chama-
do para assinar, o produtor é alertado e o 
prefeito do município de origem recebe 
um alerta da CEAGESP, solicitando que 
oriente o produtor.A colocação do nome 
do produtor no rótulo faz com que ele se 
sinta responsável pelo produto, pela sua 

qualidade e segurança alimentar, declare 
o peso líquido do produto. Hoje o foco 
do trabalho de orientação da rotulagem 
é a goiaba. Ele reforça todo o trabalho 
de alerta já realizado para a prevenção da 
ocorrência de resíduos de agrotóxicos não 
permitidos ou acima do limite permitido 
e na identificação do produtor na emba-
lagem de comercialização, através de car-
ta, telefone, reuniões na produção para:

Associações dos produtores dos muni-
cípios maiores produtores

Produtores de goiaba, através dos seus 
compradores, atacadistas do Entreposto 

Terminal de São Paulo, Prefeituras e se-
cretarias de agricultura dos municípios 
maiores produtores de goiaba, técnicos 
de governo e privados.

Os produtores de goiaba que comer-
cializam goiaba no Entreposto Terminal 
de São Paulo da CEAGESP estão sendo 
cadastrados, o que facilitará muito os 
contatos para os treinamentos.

Participe do ‘Programa Goiaba em 
Ordem’. Entre em contato com o Centro 
de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimen-
to da CEAGESP. cqh@ceagesp.gov.br.  
11 3643 3825/ 3890.

identiFicaÇÃo do pRodutoR como ResponsÁvel pelo pRodutodo RegistRo de agRotÓXicos
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O Governo Federal adiou mais uma 
vez o prazo para os proprietários rurais 
aderirem ao CAR. O decreto foi publi-
cado, recentemente, no dia 1º de junho, 
pelo presidente Michel Temer, que prote-
lou para o final do ano, em 31 de dezem-
bro. Essa, praticamente, é quarta vez que 
ocorre a alteração. Antes o prazo final era 
para o dia 31 de maio deste ano, sendo 
que antes estava para o dia 31 de dezem-

bro de 2017.
O Entreposto vem acompanhando 

desde o início da campanha e noticiando 
todas essas alterações. Criado, em 2012, 
no âmbito do Sistema Nacional de Infor-
mação sobre Meio Ambiente – SINIMA, 
o CAR é obrigatório para todos os imó-
veis rurais, independentemente do tama-
nho. A inscrição é o primeiro passo para 
que o produtor rural consiga a regulari-

PRAZo finAl DE inscRiÇÃo Do cAR mAis umA vEZ É PRoRRogADo

dade ambiental das terras e possa ter os 
benefícios previstos no Código Florestal. 
Se não regularizar o imóvel, o proprietá-
rio perderá a oportunidade de recompor 
as áreas de preservação permanente com 
dimensões menores, conforme o tama-
nho da propriedade.

“O CAR é um cadastro online dizen-
do onde fica a área de reserva legal, ou 
APP [Área de Preservação Permanente]. 

Se ele não tem isso, após esse período, ele 
não consegue fazer o programa de regula-
rização. Aí existem todas aquelas penali-
dades previstas no Código Florestal, que 
são desde multa, não obter financiamen-
to, crédito em órgãos financeiros e tam-
bém a transferência de imóvel”, explica 
o secretário municipal de Agricultura, 
Mauro Martini. 

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.

O proprietário/possuidor é respon-
sável por requerer a inscrição do imóvel 
rural no CAR e a adesão ao Programa de 
Regularização Ambiental – PRA, que é 
realizada mediante assinatura de Termo 
de Compromisso, por promover a regula-
rização ambiental do imóvel, e por todas 
as informações contidas na declaração do 
cadastro, incluindo aquelas provenientes 
de retificação do cadastro, e pelas ações 
necessárias para garantir sua regulariza-
ção ambiental.

Segundo o SFB - Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB), órgão ligado ao Minis-
tério do Meio Ambiente, um total de 5,1 
milhões de imóveis rurais foi inserido na 
base de sistema do CAR até o dia 29 de 
maio.Esses imóveis compreendem 448 
milhões de hectares, incremento de 6 
milhões de hectares e de 139 mil imóveis 
rurais em relação ao mês anterior.

campo

O mercado brasileiro de sementes 
movimenta por ano cerca de R$ 10 bi-
lhões de reais. Estima-se que por ano são 
produzidas quatro milhões de toneladas 
de sementes. O país tem a 3ª maior in-
dústria do mundo, atrás apenas de EUA e 
China. Nos últimos 12 anos o crescimen-
to do setor foi de mais de 120%. 

O presidente da Associação Brasilei-
ra de Tecnologia de Sementes (Abrates), 
Francisco Carlos Krzyzanowski, conside-
ra que o produtor despertou para a im-
portância da saúde da semente nos últi-
mos cinco anos.

Tão importante quanto o processo 
de extração das sementes é a sua estoca-
gem que envolve muitos cuidados, para 
que elas se mantenham vivas e possam 
germinar bons frutos. Além do controle 
de temperatura, é importante controlar a 
umidade nos armazéns de sementes para 
evitar perdas.

Segundo as práticas fundamentais dos 
Sistemas Apropriados de Armazenamen-
to de Sementes e Cereais para Pequenos 

Agricultores, desenvolvido pela Organi-
zação das Nações Unidas para Alimenta-
ção e Agricultura (FAO) algumas imple-
mentações básicas para as boas práticas 
de qualidade das sementes são funda-
mentais. Uma delas é o teor de umidade 
que deve variar entre 6% a 15%, depen-
dendo do tipo. Se a umidade relativa do 
ar for superior a 65%, o desenvolvimento 
de fungos e a proliferação de insetos será 
certo e as sementes estarão sujeitas a de-
terioração.

Um estudo realizado pelo Laboratório 
de Sementes do departamento de Agri-
cultura e Horticultura da ESALQ-USP 
concluiu que, ambientes de baixa umida-
de relativa do ar, mostraram-se favoráveis 
à conservação das sementes, que apresen-
taram menores índices de deterioração. 

A melhor solução para garantir se-
mentes de qualidade são os desumidifi-
cadores, pois controlam a umidade do 
ambiente nos níveis desejados e deixam o 
armazém livre de fungos, bactérias e ou-
tros microrganismos.

DEsAfios Dos PRoDutoREs 
nA PRotEÇÃo DAs sEmEntEs
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Já chegou às concessionárias de todo o pa-
ís o novo caminhão MAN TGX em sua versão 
2019. A principal vantagem está no confor-
to: os modelos da linha agregam agora ainda 
mais atributos para a maior comodidade dos 
motoristas pelas estradas.
O aspecto de maior impacto está na cama 
que as cabines TGX abrigam, que passa a 
contar com um console para diversas ativi-

dades, como o controle de operação dos vi-
dros elétricos, relógio com função alarme, to-
madas de 12v e 24v, além de entrada USB. 
A parte de trás da cabine ganhou três novos 
porta-objetos e inclui diferentes luzes de lei-
tura para o profissional eleger a que melhor 
lhe atende. No painel de instrumentos: o com-
putador de bordo tem display colorido e no-
va aparência no velocímetro e no tacômetro. 

A Ford Caminhões e a GTB ganharam o Leão 
de Prata em Cannes com o Boné Alerta, uma 
criação da Ford Caminhões que simboliza o 
espírito de inovação da marca pioneira do se-
tor no Brasil. O prêmio, entregue na semana 
passada no Festival Internacional de Criativi-
dade em Cannes, na França - principal evento 
global da indústria de comunicação e marke-
ting - foi conquistado na categoria Brand Ex-

perience & Activation, concorrendo com ou-
tras 2.335 peças inscritas.
À primeira vista, o Boné Alerta parece um bo-
né comum. No entanto, ele é capaz de inter-
pretar os movimentos de cabeça do motorista 
por meio de sensores e avisa quando ele está 
com sono para fazer uma parada de descan-
so. O alerta é feito por três tipos de sinais: vi-
bratório, visual e sonoro. 

cAminHÃo mAn tgX gAnHA AtRibutos 
PARA mAis confoRto nA vERsÃo 2019

foRD cAminHÕEs conQuistA lEÃo 
DE PRAtA Em cAnnEs com bonÉ AlERtA

vitrine transporte
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je entRevista jeFFeRson 
FeRRaReZ, diRetoR de 
vendas e maRketing vans 
da meRcedes-benZ

 A Mercedes-
Benz oferece aos 
transportadores e os 
autônomos que atuam 
na Ceagesp os furgões 
e os chassis com 
cabina da linha Sprinter, 
que são especialmente 
indicados para 
distribuição urbana.   



17www.eNTRePOsTONews.cOM.bR | julho / 2018   I  eNTRePOsTO  

E - Como foi o desempenho de ven-
das da Sprinter no primeiro semes-
tre do ano e o que a Mercedes-Benz 
espera para 2018?
Jefferson Ferrarez - As vendas da 
linha Sprinter cresceram 18% no 
primeiro semestre. Entre janeiro 
e junho, foram emplacadas 3.256 
unidades, ante 2.766 unidades no 
mesmo período de 2017. Com isso, 
atingimos 37% de participação de 
mercado. O crescimento de 18% 
nas vendas significa 10 pontos per-
centuais a mais em relação aos 8% 
do mercado como um todo. Num 
segmento extremamente competi-
tivo como o de Large Vans (3.500 a 
5.000 kg de PBT), isso é muito im-
portante e nos motiva a buscar mais 
espaço.

E – Na sua concepção, quais são as 
vantagens da Sprinter para a gran-
de cidade, principalmente para a 
CEAGESP?
Jefferson Ferrarez - As principais 
aplicações que estão puxando as 
vendas da Sprinter hoje no Brasil são 
as de distribuição geral de produtos 
nos grandes centros urbanos, como 
as da Ceagesp, além de comércio 
eletrônico, ambulâncias, transporte 
executivo e turismo. A linha Sprin-
ter assegura muito mais vantagens 
para as empresas de transportes e 
os autônomos, com destaque para 
o conforto de dirigibilidade e ma-

nobras para os motoristas. Graças 
as suas dimensões, o veículo agiliza 
e otimiza as operações, mesmo em 
locais estreitos e de difícil acesso, 
situação muito comum no carrega-
mento e descarregamento em cen-
tros de distribuição como a Ceagesp.

E - Na Ceagesp, por dia, chegam a 
trafegar mais de 50 mil veículos. 
Eles abastecem o Brasil inteiro, além 
de frotas que vêm de outros países. 
Para o permissionário ou o empre-
sário que atua na terceirização de 
transporte, qual seria o melhor mo-
delo que adequaria as necessidades 
do Entreposto?
Jefferson Ferrarez - A Mercedes-
-Benz oferece aos transportado-
res e os autônomos que atuam na 
Ceagesp os furgões e os chassis 
com cabina da linha Sprinter, que 
são especialmente indicados para 
distribuição urbana. Além disso, a 
Mercedes-Benz oferece ao mercado 
uma das mais completas linhas de 
caminhões, o que envolve os leves 
e o médio Accelo, os médios e se-
mipesados Atego e os extrapesados 
Axor e Actros. 
O portfólio da marca é formado por 
diversos modelos para os operado-
res da Ceagesp, tanto para aqueles 
que buscam as produções no cam-
po, nas cooperativas e nos centros 
de distribuição, como para os que 
levam os produtos das centrais de 

abastecimento aos diversos pontos 
de venda nas cidades. 

E - Em termos de serviços, quais são 
os diferenciais da Mercedes-Benz 
para os clientes da Sprinter?
Jefferson Ferrarez - No amplo por-
tfólio de peças e serviços da marca, 
vale destacar duas novidades: a Re-
visão Declarada com Preço Fixo e o 
Mercedes Service Care. Com a Revi-
são Declarada com Preço Fixo, au-
mentamos a transparência dos cus-
tos de manutenção para os clientes, 
que passam a ter maior controle so-
bre seus gastos. 
Após a divulgação da 1ª fase, em ju-
lho de 2017, houve um crescimento 
de 30% na troca de filtro de ar, filtro 
de óleo e filtro de combustível e ar 
condicionado.
Sob a denominação “Mercedes-
-Benz Service Care”, são ofereci-
dos ao mercado duas modalidades: 
“Plano Manutenção”, que abrange 
a troca de óleo dos agregados, fil-
tros e manutenções preventivas, e 
o “Plano Completo”, que inclui tam-
bém manutenções corretivas de 
itens de desgaste, guincho e deslo-
camento mecânico. 
Em qualquer um dos planos, o clien-
te conta com mão de obra qualifica-
da, peças genuínas e atendimento 
diferenciado para realização de ser-
viços na nossa Rede de Concessio-
nários em todo o País. Além disso, 

nossos preços são muito atrativos, 
o que traz mais vantagens aos clien-
tes na otimização de custos de ma-
nutenção e, consequentemente, re-
dução de custos operacionais, com 
aumento da sua rentabilidade. 

E - A Mercedes-Benz oferece linhas 
de financiamento aos clientes da 
Sprinter?
Jefferson Ferrarez - A solução 
completa que a Mercedes-Benz 
oferece aos seus clientes, seja para 
empresas de transporte, como para 
os transportadores autônomos, in-
clui as atrativas opções de financia-
mento oferecidas pelo Banco e Con-
sórcio Mercedes-Benz. 

E - Como o cliente da Sprinter é 
atendido pela Mercedes-Benz?
Jefferson Ferrarez - A Mercedes-
-Benz e seus concessionários ofere-
cem um atendimento customizado 
aos clientes de veículos comerciais 
leves. 
Nesse sentido, a Rede conta hoje 
com o Van Center (estrutura total-
mente dedicada para os veículos 
Sprinter e Vito, atualmente com sete 
pontos de atendimento: três no Rio 
de Janeiro, dois em Belo Horizonte, 
um em São Paulo e um em Curiti-
ba) e Centros Especializados, além 
da comercialização dessas linhas de 
produtos em todos os concessioná-
rios de veículos comerciais no País.

E - Como foi o desempenho de ven-
das da Sprinter no primeiro semes-
tre do ano e o que a Mercedes-Benz 
espera para 2018?
Jefferson Ferrarez - As vendas da 
linha Sprinter cresceram 18% no 
primeiro semestre. Entre janeiro 
e junho, foram emplacadas 3.256 
unidades, ante 2.766 unidades no 
mesmo período de 2017. Com isso, 
atingimos 37% de participação de 
mercado. O crescimento de 18% 
nas vendas significa 10 pontos per-
centuais a mais em relação aos 8% 
do mercado como um todo. Num 
segmento extremamente competi-
tivo como o de Large Vans (3.500 a 
5.000 kg de PBT), isso é muito im-
portante e nos motiva a buscar mais 
espaço.

E – Na sua concepção, quais são as 
vantagens da Sprinter para a gran-
de cidade, principalmente para a 
CEAGESP?
Jefferson Ferrarez - As principais 
aplicações que estão puxando as 
vendas da Sprinter hoje no Brasil são 
as de distribuição geral de produtos 
nos grandes centros urbanos, como 
as da Ceagesp, além de comércio 
eletrônico, ambulâncias, transporte 
executivo e turismo. A linha Sprin-
ter assegura muito mais vantagens 
para as empresas de transportes e 
os autônomos, com destaque para 
o conforto de dirigibilidade e ma-

nobras para os motoristas. Graças 
as suas dimensões, o veículo agiliza 
e otimiza as operações, mesmo em 
locais estreitos e de difícil acesso, 
situação muito comum no carrega-
mento e descarregamento em cen-
tros de distribuição como a Ceagesp.

E - Na Ceagesp, por dia, chegam a 
trafegar mais de 50 mil veículos. 
Eles abastecem o Brasil inteiro, além 
de frotas que vêm de outros países. 
Para o permissionário ou o empre-
sário que atua na terceirização de 
transporte, qual seria o melhor mo-
delo que adequaria as necessidades 
do Entreposto?
Jefferson Ferrarez - A Mercedes-
-Benz oferece aos transportadores 
e os autônomos que atuam na Ce-
agesp os furgões e os chassis com 
cabina da linha Sprinter, que são es-
pecialmente indicados para distri-
buição urbana. Além disso, a Merce-
des-Benz oferece ao mercado uma 
das mais completas linhas de cami-
nhões, o que envolve os leves e o 
médio Accelo, os médios e semipe-
sados Atego e os extrapesados Axor 
e Actros. O portfólio da marca é for-
mado por diversos modelos para os 
operadores da Ceagesp, tanto para 
aqueles que buscam as produções 
no campo, nas cooperativas e nos 
centros de distribuição, como para 
os que levam os produtos das cen-
trais de abastecimento aos diversos 

pontos de venda nas cidades. 

E - Em termos de serviços, quais são 
os diferenciais da Mercedes-Benz 
para os clientes da Sprinter?
Jefferson Ferrarez - No amplo por-
tfólio de peças e serviços da marca, 
vale destacar duas novidades: a Re-
visão Declarada com Preço Fixo e o 
Mercedes Service Care. Com a Revi-
são Declarada com Preço Fixo, au-
mentamos a transparência dos cus-
tos de manutenção para os clientes, 
que passam a ter maior controle so-
bre seus gastos. Após a divulgação 
da 1ª fase, em julho de 2017, houve 
um crescimento de 30% na troca de 
filtro de ar, filtro de óleo e filtro de 
combustível e ar condicionado.
Sob a denominação “Mercedes-
-Benz Service Care”, são ofereci-
dos ao mercado duas modalidades: 
“Plano Manutenção”, que abrange 
a troca de óleo dos agregados, fil-
tros e manutenções preventivas, e 
o “Plano Completo”, que inclui tam-
bém manutenções corretivas de 
itens de desgaste, guincho e des-
locamento mecânico. Em qualquer 
um dos planos, o cliente conta com 
mão de obra qualificada, peças ge-
nuínas e atendimento diferencia-
do para realização de serviços na 
nossa Rede de Concessionários em 
todo o País. Além disso, nossos pre-
ços são muito atrativos, o que traz 

mais vantagens aos clientes na oti-
mização de custos de manutenção 
e, consequentemente, redução de 
custos operacionais, com aumento 
da sua rentabilidade. 

E - A Mercedes-Benz oferece linhas 
de financiamento aos clientes da 
Sprinter?
Jefferson Ferrarez - A solução 
completa que a Mercedes-Benz 
oferece aos seus clientes, seja para 
empresas de transporte, como para 
os transportadores autônomos, in-
clui as atrativas opções de financia-
mento oferecidas pelo Banco e Con-
sórcio Mercedes-Benz. 

E - Como o cliente da Sprinter é 
atendido pela Mercedes-Benz?
Jefferson Ferrarez - A Mercedes-
-Benz e seus concessionários ofere-
cem um atendimento customizado 
aos clientes de veículos comerciais 
leves. Nesse sentido, a Rede conta 
hoje com o Van Center (estrutura 
totalmente dedicada para os veícu-
los Sprinter e Vito, atualmente com 
sete pontos de atendimento: três 
no Rio de Janeiro, dois em Belo Ho-
rizonte, um em São Paulo e um em 
Curitiba) e Centros Especializados, 
além da comercialização dessas li-
nhas de produtos em todos os con-
cessionários de veículos comerciais 
no País.
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O primeiro semestre 
de 2018 foi um período 
atribulado para o setor 
de pescado. O ano iniciou 
com uma excelente de-
manda, muito em virtu-
de de a Páscoa ter ocor-
rido no dia 1º de Abril, 
fazendo com que a Qua-
resma e Semana San-
ta recaíssem em Março. 
Contudo, a greve dos ca-
minhoneiros ocorrida em 
maio e a valorização do 
dólar perante o real fo-
ram fatores que impac-
taram os negócios, uma 
vez que grande parte do 
pescado comercializado 
no Brasil vem de outros 
países. Houve assim uma 
redução das margens de 
lucro e reflexos em toda 
a cadeia.

No final de 2017 hou-
ve a liberação judicial 
para importação de ca-
marão equatoriano, fato 
este que fez com que o 
preço do referido pro-
duto sofresse uma re-
dução no mercado inter-
no, possibilitando ainda 
uma maior concorrência 
e competitividade no 
setor. Contudo, recente-
mente, o Poder Judiciário 
novamente suspendeu 
a importação deste pro-
duto do Equador inter-
rompendo um comércio 
benéfico para os consu-
midores, podendo acar-
retar novas altas de pre-
ço no mercado interno. 
Cumpre mencionar que 
o camarão equatoria-
no teve o seu ingresso 
aprovado pelo Ministério 
da Agricultura (MAPA) e, 
durante o período de co-
mercialização, não houve 
qualquer relato questio-
nando a qualidade dos 
produtos. 

No tocante às mu-
danças identificadas nos 
últimos 6 meses, des-

taca-se a publicação da 
Portaria MAPA nº 562, 
de 11 de abril de 2018, 
que aprovou o novo Re-
gimento Interno da Se-
cretaria de Defesa Agro-
pecuária (SDA/MAPA). 

Dentre as alterações 
anunciadas, evidencia-se 
a fiscalização por Regi-
ões e não mais por Es-
tados e Distrito Federal. 
Houve a criação de 7 Ser-
viços de Gestão Regio-
nal do Vigiagro (SGRV) e 
10 Serviços de Inspeção 
de Produtos de Origem 
Animal (SIPOA). Dessa 
maneira, notam-se rele-
vantes modificações na 
estrutura de trabalho da 
SDA/MAPA, que pode-
rão ser melhor avaliadas 
nos próximos meses. 

As importações de 
pescado, segundo dados 
do Comex Stat/MDIC, de 
janeiro a junho de 2018 
totalizaram 176.402 to-
neladas, com destaque 
para produtos do Chi-
le (43.743 tons), Marro-
cos (26.931 tons), Chi-
na (22.043 tons), Omã 
(16.713 tons), Vietnã 
(16.198 tons) e Argentina 
(15.799 tons). 

Os principais pei-
xes importados foram: 
Salmão, Sardinha, Pan-
ga, Merluza e Polaca do 
Alasca.

À luz do exposto, o 
primeiro semestre deste 
ano trouxe mudanças e 
situações que exigiram 
do setor decisões estra-
tégicas para a atenuação 
das perdas, por vezes ir-
reparáveis. 

Espera-se um segun-
do semestre mais estável 
e com maiores possibili-
dades de crescimento, 
com vistas a uma reta as-
cendente de recuperação 
da economia e melhoria 
dos índices do País.

A ABRAPES - Associação 
Brasileira de Fomento ao Pes-
cado enviou uma delegação à 
Guayaquil, no Equador, em 
novembro do ano passado para 
analisar o mercado equatoriano 
de camarão e visitar indústrias 
habilitadas a exportar ao Brasil. 
A delegação manteve reunião 
com representantes do governo 
e do setor privado do Equador 
e esteve em contato com dez 
empresas exportadoras de cama-
rão, entre elas, Santa Priscila e 
S.O.N.G.A..

Já este ano, recentemente, no 
dia 3 de julho, a Gerente de Re-
lações Institucionais da ABRA-
PES, Thamires Quinhões, par-
ticipou do Fórum de Comércio 
e Investimento Vietnã e Brasil, 
sediado na Associação Comer-
cial de São Paulo - ACSP. O 

Fórum, organizado pela Embai-
xada do Vietnã no Brasil e pela 
ACSP, contou com a presença 
da delegação vietnamita chefia-
da pelo Vice Primeiro Ministro 
Vuong Dinh Hue, de membros 
do governo do Brasil e de repre-
sentantes do setor privado viet-
namita e brasileiro. No decorrer 
do evento, foram apresentados 
dados políticos, econômicos e 
sociais do Vietnã e oportuni-
dades de negócios entre os dois 
países.

Durante a reunião, foi de-
monstrado o interesse da ABRA-
PES em importar camarão do 
Vietnã e fortalecer o comércio 
de pescados entre os dois países.

O ministro Hue destacou 
que no dia 2 de julho de 2018 
foi assinado, pelos Ministros da 
Agricultura do Brasil e do Vie-

tnã, Memorando de Entendi-
mento para cooperação técnica 
em agropecuária. Ressaltou ain-
da que, no que tange à pescados, 
o fluxo de comércio com o Bra-
sil está muito aquém da capaci-
dade. 

O ministro ainda afirmou 
que o Vietnã exporta para o 
mundo US$3,8 bi de camarão 
e US$1,8 bi de panga e reiterou 
a necessidade de ampliar o co-
mércio entre os dois países, com 
vistas a uma maior participação 
do Brasil nesse volume.

O Entreposto já teve a cola-
boração do artigo do presiden-
te da ABRAPES, na edição de 
março deste ano, na qual ele 
abordou o cenário do pescado 
nacional: O PANORAMA DO 
COMÉRCIO DE PESCADO 
NO BRASIL.

AbRAPEs EncontRA com o vicE 
PRimEiRo ministRo Do viEtnÃ

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)

pescado: anÁlise do 1º semestRe de 2018

ThAMIRES qUINhõES
GERENTE DE RELAçõES 
INSTITUCIONAIS DA ABRApES

Thamires Quinhões da ABRAPES junto com o Vice Primeiro Ministro Vuong Dinh Hue
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ReTROcessO e bARgANhA NA APROvAÇÃO dA Pl dO veNeNO

RodRigo beRté, 
DIRETOR DA ESCOLA SUpERIOR DE 
SAÚDE, BIOCIêNCIA, MEIO AMBIENTE 
E hUMANIDADES DO CENTRO 
UNIvERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER.

Enquanto, por um lado, pessoas 
que buscam uma vida mais sau-
dável, livre de químicos e produtos 
que agridem a natureza, por outro, 
uma minoria de latifundiários e em-
presa produtoras de venenos agem 
para promover uma verdadeira re-
volução no campo – a PL DO VE-
NENO.
A aprovação do projeto de lei n. 
6.299, chamado de PL dos agroquí-
micos, que ainda passará por várias 
discussões e provavelmente sansão 
presidencial, tira toda a rotulagem 
da lei anterior, deixando somente 
para o Ministério da Agricultura a 
aprovação ou não de um novo ve-
neno. 
Atualmente, esse tipo de deman-
da passa pelo Ministério da Saúde, 
Ibama e Ministério da Agricultura e 
mesmo assim há contradições. Um 
exemplo clássico são os produtos 
rejeitados na União Europeia e utili-
zados no Brasil, ainda que autoriza-
dos pelos órgãos reguladores.

Se a nova Lei for aprovada na ín-
tegra, os AGROTÓXICOS serão 
chamados de DEFENSIVOS AGRÍ-
COLAS OU PRODUTOS FITOSSA-
NITÁRIOS. 
Até aí, uma pequena mudança, mas 
a liberação desses produtos passa-
ria a ser regulada somente pelo Mi-
nistério da Agricultura, cujo Minis-
tro é um dos maiores produtores e 
detentor do agronegócio brasileiro. 
Isso causa estranheza e preocupa-
ção.
É importante salientar que o Brasil 
é um dos países que mais usa agro-
químicos legalizados e não legaliza-
dos do mundo, uns contrabande-
ados do Paraguai e da Bolívia. As 
consequências desse tipo de práti-
ca são inimagináveis. 
O Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) elaborou vários relatórios so-
bre o uso indiscriminado e inade-
quado na aplicação dos venenos, 
que apontaram como resultado a 
morte de agricultores e o apareci-

mento de tumores na população.
Seres humanos e o meio ambien-
te são objetos desta indústria, que 
vende esses produtos cotados em 
moeda americana aos produtores 
com grandes lucros e poucas cam-
panhas para orientar os seus usos.
 Há uma indústria forte, mantida 
por corporações mundiais, que de-
tém a tecnologia da semente modi-
ficada e do veneno utilizado para as 
pragas oriundas da produção.
Retroceder neste caso, será matar 
aos poucos os seres vivos, com do-
ses homeopáticas de veneno por 
meio de alimentos ditos “livres de 
agrotóxicos”. 
A cada ano o brasileiro ingere mais 
de 3 litros de veneno, que são agre-
gados aos produtos da horta ou à 
soja, que está presente em vários 
alimentos que consumimos.
A esperança neste momento está 
no veto presidencial. Por isso, pre-
cisamos sensibilizar a população, os 
políticos e, em especial, a mídia.
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De acordo com o Relatório de Indi-
cadores de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Brasil é o maior 
consumidor mundial de agrotóxicos. 
Morango, pimentão, pepino, alface e ce-
noura são alguns alimentos com maior 
índice de contaminação por agrotóxicos 
no Brasil, segundo a ANVISA.

A utilização exagerada de defensivo 
agrícola é um problema sério enfrenta-
do desde o campo, principalmente, ao 
produtor que fica exposto ao produto. 
Ainda, mais sendo que muitos não utili-
zam de EPI – Equipamento de Proteção 
Individual necessário para o manejo da 
substância.

“Mesmo lendo a bula, o rótulo e a 
receita agronômica, não conseguem en-
tender o significado do que está escrito 
ali e dos riscos a que estão expostos, às 
graves consequências para a própria saú-
de e do meio ambiente. Na região de Ijuí, 
é raro ver um agricultor usando equipa-

bRAsil É o mAioR 
consumiDoR 
munDiAl DE 
AgRotóXicos

mento de proteção individual enquanto 
pulveriza a lavoura”, explica o promotor 
de Justiça do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul, em Catuípe, Nilton Kasc-
tin dos Santos.

Quase metade das aplicações de agro-
químicos é desperdiçada por erros de 
manejo, aponta a pesquisa realizada pela 
EMATER. Um estudo feito pelo Insti-
tuto mostra que 46% das aplicações de 
defensivos agrícolas utilizados no campo 
são desperdiçadas por erros cometidos 
pelo próprio agricultor.

Esse índice aponta que o produto uti-
lizado pode ser mais eficiente se aplicado 
corretamente. A aplicação incorreta resul-
ta em prejuízos aos agricultores, além de 
fazer com que o tratamento não seja efi-
ciente. A Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, por 
meio do Instituto Biológico (IB-APTA), 
iniciará projeto de pesquisa para monito-
rar os impactos ambientais da aplicação 
de agrotóxicos em áreas agrícolas. O tra-
balho recebeu financiamento de R$ 2,2 
milhões do Fundo Estadual de Defesa 

dos Interesses Difusos (FID), da Secre-
taria da Justiça e Defesa da Cidadania.A 
expectativa é que os estudos tenham du-
ração de três anos. “O uso de agrotóxi-
cos leva ao aparecimento de resíduos em 
amostras ambientais. Diante deste fato e 
da periculosidade que apresentam à ma-
nutenção da biodiversidade, existe hoje a 
necessidade de se intensificarem estudos 
que possibilitem o monitoramento efi-
ciente de áreas próximas à agricultura”, 
explica Eliane Vieira, pesquisadora do IB 
e coordenadora do projeto.

Na esteira da desinformação e de em-
bates políticos e ideológicos desconecta-
dos da realidade agrícola do país, o Brasil 
vem perdendo oportunidades de ocupar o 
lugar de destaque que merece no cenário 
mundial do agronegócio. Um dos motivos 
para que isso ocorra é a falta de entendi-
mento do que é a agricultura moderna por 
parte da maioria da população.

Apesar de todos, sem exceção, serem 
dependentes da agricultura para os aspec-
tos mais básicos da sobrevivência (pense 
num Brasil sem os alimentos, o vestuário 
e a energia produzida pelo campo), apenas 
uma minoria insignificante da população 
das grandes cidades entende de fato como 
funciona o agronegócio. Falta na educação 
básica da população uma visão realista do 

AgRicultuRA:PRoibiR ou EDucAR?
que é a agricultura de larga escala, aquela 
que de fato alimenta, veste e energiza a so-
ciedade num país como o Brasil. Simplifi-
co aqui como “educação básica” o período 
que vai do berçário ao diploma universitá-
rio. Corrigir este erro mais tarde não é fácil 
e nem sempre é efetivo.

A falta de cultura agrícola ajuda a dis-
seminar mitos e bobagens sobre o tema 
nas mídias tradicionais e nas redes sociais. 
É constrangedor ver opiniões de “famo-
sos” se posicionando contra ou a favor de 
práticas agrícolas sem ao menos entender 
o que elas representam do ponto de vista 
técnico, social ou econômico. E a nossa 
sociedade, tão dependente da agricultu-
ra, mas ao mesmo tempo tão ignorante 
de como ela funciona, acaba sendo massa 
de manobra fácil para que interesses nada 
agronômicos venham a politizar discus-
sões que deveriam ser eminentemente téc-
nicas. Basta ver o festival de besteiras que 
se transformou o embate entre os sistemas 
orgânico e convencional de produção 
agrícola. De maneira simples, não deveria 
haver um embate. O que precisamos, en-
quanto sociedade, é de sinergia.

Um exemplo que pode ser síntese des-
se processo é o engajamento da popula-
ção urbana nas propostas de proibição de 
insumos, defensivos e de suas técnicas de 
aplicação. Tratam-se de ferramentas de 
trabalho desenvolvidas, testadas e aprova-

das nas diferentes instâncias regulatórias, 
dentro de uma legislação rigorosa. Portan-
to, estes produtos e técnicas são seguros 
para a sociedade, desde que sejam usados 
da maneira correta (as boas práticas agrí-
colas). Um exemplo é o herbicida 2,4-D, 
uma das ferramentas mais utilizadas no 
controle de plantas daninhas no mundo e 
que, periodicamente, é alvo de propostas 
injustificáveis de proibição.

Tentando correr atrás do prejuízo, 
o agronegócio se mobiliza para cobrir as 
lacunas deixadas pelas políticas públicas 
que ignoram a importância da educação 
básica, da capacitação e do treinamento 
de mão de obra no setor agrícola. Nun-
ca foram tão importantes e valorizados os 
serviços privados de extensão. 

Em todos os segmentos da agricultura 
as boas práticas assumiram lugar de desta-
que nestes programas de treinamento, bus-
cando oferecer à sociedade uma visão real 
da agricultura que ajuda no crescimento e 
na sustentabilidade do país. Infelizmente, 
estas ações não são tão efetivas exatamen-
te pela ignorância agrícola que assola boa 
parte da sociedade “urbana” no Brasil.

ulisses R. antuniassi
pROFESSOR TITULAR DO DEpARTAMENTO 
DE ENGENhARIA RURAL - FCA/UNESp - 
BOTUCATU/Sp
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